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varat. Geologian tutkimus keskus, Turve tutkimus raportti 385, 95 sivua, 73 ku-
vaa, 3 tauluk koa ja 4 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutki Ikaalisten alueella vuosina 1978, 
1980, 1982, 1983, 1991, 1992 ja 2002 valta kunnan turve varojen kartoitukseen 
ja maaperäkartoitukseen liittyen 65 suoaluetta yhteis pinta-alaltaan 4 039 ha. 
Ikaalisissa on tutkittu kaikki kokonsa puolesta turve tuotantoon mahdollises-
ti soveltuvat suot.

Ikaalisissa tutki tuissa soissa on turvetta yhteensä 57,7 milj. suo-m3. Soiden 
keski syvyys on 1,4 m, josta heikosti maatu neen rahka valtaisen pinta kerroksen 
osuus on 0,3 m. Turpeen keski maatu neisuus on 5,7. Yli 2 m syvän alueen pin-
ta-ala on 1 076 ha, ja sen turve määrä on 31,6 milj. suo-m3. 

Turpeista on rahka valtaisia 54 % ja loput 46 % sara valtaisia. Ikaalisten soille 
on tyypillistä ohuehko heikosti maatunut rahka valtainen pinta turvekerros, jon-
ka alla on maatu neempaa sararahka- tai rahkasaraturvetta. Suoalasta on ojitet-
tu 82 %. Yleisimpiä suo tyyppejä ovat rahka räme, isovarpu räme ja tupasvil-
laräme.

Turpeen keski määräinen tuhka pitoisuus on 2,5 % kuiva painosta, vesi-
pitoisuus märkä painosta 90,9 %, kuiva-aineen määrä eli tiheys 85 kg/suo-m3 
ja rikkipitoisuus 0,14 % kuiva painosta. Kuivan turpeen teholli nen lämpö arvo 
on keski määrin 20,7 MJ/kg.

Tutkituista soista 32 soveltuu turve tuotantoon. Niistä 13 suota sovelt-
uu aluksi kasvu- tai ympäristö turve tuotantoon ja sen jälkeen energia turve-
tuotantoon ja loput 19 energia turve tuotantoon. Turve tuotantoon sovel tuvien al-
ueiden kokonais pinta-ala on 705 ha. Tuotanto kelpoiset energia turve varat ovat 
13,9 milj. suo-m3 ja energia sisältö 50 %:n kosteu dessa 6,8 milj. MWh. Kas-
vu- ja ympäristö turpeen tuotantoon soveltuvien alueiden pinta-ala on 167 ha 
ja tuotanto kelpoinen turve määrä 1,8 milj. suo-m3. Näiden lisäksi viisi tutkit-
tua suota on turvetuotannossa.
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The Geological Survey of Finland studied peatlands and peat reserves in the 
town of Ikaalinen, 200 km northwest of Helsinki. The fi eld studies took place 
in 1978, 1980, 1982, 1983, 1991, 1992 and 2002. Sixty fi ve mires covering a 
total of 4 039 hectares were studied.

The studied mires contain a total of 57.7 million m3 of peat in situ. The mean 
depth of the mires is 1.4 m, including the poorly humifi ed Sphagnum predomi-
nant sur face layer, which averages 0.3 m in thickness. The mean humifi cation 
degree (H) of the peat is 5.7. The area deeper than 2 m covers 1 076 ha and 
contains 55% of the total peat quantity (31.6 million m3).

Fifty-four per cent of the peat is Sphagnum predominant, and the remain-
ing 46% Carex predominant. The majority of the mires are drained. The most 
common site types are Sphagnum fuscum pine bog, dwarf-shrub pine bog and 
cottongrass pine bog.

The average ash content of peat is 2.5% of dry weight, the water content 
90.9% of wet weight, the dry bulk density 85 kg per m3 in situ and the sulphur 
content 0.14% of dry weight. The effective calorifi c value of the dry peat is 
20.7 MJ/kg on an average.

Thirty-two of the investigated mires are suitable for peat production; 13 of 
them are suitable for horticultural peat production before fuel peat production. 
The total area suitable for peat production is 705 ha. The available amount of 
fuel peat is 13.9 million m3 in situ and the energy content at 50% moisture con-
tent 6.8 million MWh. The area suitable for horticultural and environmental 
peat is 167 ha and the available amount of the peat is 1.8 million m3 in situ. In 
addition, peat is currently being produced on fi ve of the studied mires. 

Key words: raised bog, peatland, mire, peat, inventory, fuel peat, horticultur-
al peat, Ikaalinen
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt maa-
peräkartoitukseen ja valtakunnan turvevarojen kar-
toitukseen liittyviä turve tutkimuksia Ikaalisten kau-
pungin alueella vuosina 1978, 1980, 1982,1983, 
1991, 1992 ja 2002. Pääosa tutkimuksista on tehty 
vuonna 2002. 

Turvetutkimusten tarkoituksena on etsiä kas-
vu- ja ympäristö turve tuotantoon sekä energia turve-
tuotantoon soveltuvat suoalueet huomioiden myös 
soiden mahdolliset luontoarvot. Tähän raporttiin on 
koottu alueella eri aikoina tutkittujen soiden perus-
tiedot. Ikaalisissa on tutkittu kaikkiaan 65 suota yh-
teispinta-alaltaan 4 039 ha (kuva 1). Tutkimukset 
ovat kohdis tuneet lähinnä yli 20 ha suuruisiin soihin. 
Kaikki kokonsa puolesta turve tuotantoon mahdolli-
sesti soveltuvat suot on tutkittu. 

Tässä tutkimus tuloksia esittelevässä raportissa on 
lyhyet suo selostukset kaikista Ikaalisissa 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 kohtaisem-
mat suo selostukset, jotka sisältävät suo kartan, suu-
rimmista 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. 
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TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että suu-
rimmille tutkit taville soille laadittiin linja verkosto, 
joka koostuu suon hallit sevan osan poikki vedetystä 
selkä linjasta ja sitä vastaan kohti suoraan sijoittuvista 
poikki linjoista (Lappalainen ym. 1984). Tutkimus-
pisteet ovat linjoilla 100 m:n välein. 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 kerrostuman 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-
kerrostumat ja määri tettiin pohja maalaji. 

Kaikkien vuonna 1992 tai sen jälkeen tutkit tujen 
soiden heikosti maatunut (H1–4) rahka turve on 
kenttä tutki muksen yhteydessä jaoteltu kasvi jäänne-
koostu muksen mukaan kolmeen ryhmään (Acutifo-
lia-, Cuspidata- ja Palustria-ryhmät).

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 kymme nessä eri koh-
dassa.

Laboratoriotutkimukset

Useimmista soista, jotka kenttä tutkimusten perus-
teella soveltuvat turve tuotantoon, otettiin suon koosta 
riippuen 1–5 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 Kuopiossa IKA (C 5000 DUO) -kalorimetrillä 

(ASTM D 3286-77). Samoista näyt teistä analysoitiin 
rikki pitoisuus prosent teina kuiva painosta Leco SC-
132 -rikkianalysaattorilla. Tilavuus tarkoista näyt-
teistä määri tettiin lisäksi kuiva-aineen määrä eli tihe-
ys (kg/suo-m3). Laboratoriotutkimusten perusteella 
määritetään mm. energiaturpeen laatu uusien ohjear-
vojen mukaisesti (Energia turpeen laatuohje 2006).
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1 RUOKSAMANSUOT

2 ULVAANSUO

3 HOSIASKORPI

4 ISONEVA

5 ISONEVA

6 SUNTTINEVA

7 PORRASNEVA

8 SILMÄKKEENEVA

9 KORTTEENMÄENSUO

10 KONKANKEIDAS

11 VAINIOKEIDAS

12 KORPINEVA

13 VESISUO

14 ISONEVA

15 JOUHINEVA

16 HEINILAMPI

17 TUULEKSENNEVA

18  RYTÖNEVA

19  SEPÄNNEVA

20  PIKKUJÄRVENKEIDAS

21  SUSINEVA

22  SAARISUO

23  KURKISUO

Kuva 1. Ikaalisissa tutkitut suot.

24 KAUPPIASNEVA

25 POLVENNEVA

26 HAUKKANEVA

27 LAUTTANEVA

28 VATILÄHTEENNEVA

29 LAUTTALAMMINNEVA

30 HEINIKEIDAS

31 UNNANNEVA

32 MUURAINNEVA

33 PIKKUMÄENNEVA

34 KIIMANEVA

35 SUOVANNEVA

36 RAJANEVA

37 HUHDANNEVA

38 VÄHÄNEVA

39 ISONEVA

40 KOURANNEVA

41 LEVONSUO

42 AHVENLAMMINNEVA

43 KIVINEVA

44 RAHKANEVA

45 ISONEVA

46 ISONEVA

47 ÄMMÄNNEVA

48 PARVILAHDENNEVA

49 PUDOTUSNEVA

50 ISONEVA

51 KYNTÖNEVA

52 LATONEVA

53 RIHKUSENNEVA

54 MEKKONEVA

55 SUSINEVA

56 HIRVIHIEDANNEVA

57 HOSEUSNEVA

58 HOSEUSLAMPI

59 SÄRKILAMPI

60 HIRVIHARJUNSUO

61 KOIVUNEVA

62 KOIVUSUO

63 ALINEN HÄHKÄLAMMI

64 KALETONLAMPI

65 KOIVUNEVA
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa keski-
maatuneisuuden ja alapuolella olevat heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen paksuuden 
ja koko turvekerroksen paksuuden desimetreinä.

Kuva 3. Esimerkki maatuneisuus- ja turvelajiprofi ilista. Merkkien selitykset
ovat liitteissä 1 ja 2.
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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-maatunut-
ta rahka turvetta ja H4-maatu nutta rahka valtaista tur-
vetta energia turpeena jyrsin menetelmällä tuotettuna 
varsinkin, jos kuljetusetäisyys tuotantoalueelta käyt-
tökohteeseen ei ole kovin pitkä.

Suo on tässä raportissa katsottu soveltuvan ener-
giaturvetuotantoon, mikäli siltä löytyy vähin tään 
5 ha:n laajuinen yhtenäinen, turve lajiltaan ja maa-
tuneisuudeltaan tuotan toon soveltuva yli 1,5 m syvä 
alue. Paksu, heikosti maatunut rahka valtainen pinta-
turve kerros eli ns. pinta rahka on usein este pala-
turve tuotannon aloitta miselle. Ohutta pinta rahka-
kerrosta ei kuitenkaan ole vähen netty tuotanto-
kelpoista turve määrää lasket taessa, koska se voidaan 
sekoittaa alla olevaan turpeeseen ja tuottaa heikko-

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 piirre-
tyn kahden vierekkäisen syvyys käyrän tai syvyys-
käyrän ja suon reunan välinen alue on oma syvyys-
vyöhyk keensä (0–1 m, 1–1,5 m, 1,5–2 m jne). Jokai-
selta 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 tekijöiden 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

laatuisena energia turpeena. Tuotanto kelpoisen tur-
peen määrää laskettaessa on keski syvyydestä vä-
hennetty pohjan epä tasaisuu desta riippuen 0,2–
0,5 m, mikä vastaa suon pohjalle jäävää, yleen-
sä vaikeasti hyödyn nettävää, usein runsas tuhkaista 
kerrosta. Suo kohtaisissa selos tuksissa on ilmoitet-
tu turve tuotantoon soveltuvaksi määritelty pinta-ala 
ja alueen tuotanto kelpoinen turvemäärä. Nämä suot 
ovat mukana turve tuotantoon sovel tuvien alueiden 
kokonais määrässä. 

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

Heikosti maatunutta rahkaturvetta käytetään ym-
päristö- ja kasvualustakäytössä. Ympäristöturpeel-
la tarkoitetaan viherrakentamiseen, maatalouskäyt-
töön, nesteiden, kaasujen, ravinteiden ja raskasme-
tallien sitomiseen sekä erilaisten jätteiden kompos-
tointiin ja biologiseen hajotukseen soveltuvia tur-
peita. Heikosti maatunut rahkaturve soveltuu hyvin 
karjan ja turkiseläinten kuivikkeeksi. Jätehuollos-
sa turve soveltuu orgaanisten yhdyskunta- ja teol-
lisuusjätteiden, kuten jätevesilietteiden ja elintarvi-
keteollisuusjätteiden kompostointiin. Heikosti maa-
tunutta rahkaturvetta käytetään myös jonkin verran 
öljyntorjunnassa sekä suodatinaineena ilman ja jä-
teveden puhdistuksessa. Teollisuudessa ja jätevesi-
en puhdistuk sessa turve toimii paitsi ravinteiden pi-
dättäjänä, myös tehokkaana raskasmetallien sitoja-
na. Vaaleaa rahkaturvetta käytetään lisäksi maatalo-
udessa maanparannusaineena lisäämässä maaperän 
kuohkeutta ja orgaanisen aineksen määrää. 

Korkealaatuisen kuivike- ja jätevesien imeytystur-
peen  tunnus merkkejä ovat hyvä nesteen ja hajun pi-
dätyskyky sekä kompostoitavuus. Parhaiten ne täyt-
tyvät tutkimusten mukaan Acutifolia-valtaisella rah-
katurpeella (mätästurve) ja heikoimmin Cuspidata-
valtaisella rahkaturpeella (kuljuturve).

Kasvualustakäytössä vaalea rahkaturve on kasvi-
en lasinalaisviljelyn tuotantomenetelmien uudistu-
misen myötä menettämässä aiempaa valta-asemaan-
sa tummille turvelaaduille. Heikosti maatuneiden 
vaaleiden rahkaturpeiden käyttö kasvuturpeina pe-
rustuu rahka sammalten veden ja ravinteiden pidä-
tyskykyyn sekä suureen huokostilavuuteen, joilla ei 

ole nykyisessä lasinalaisviljelytekniikassa niin suur-
ta merkitystä kuin aiemmin. Vihannesten ja kukkien 
kasvihuoneviljelyssä ollaan usein siirtymässä maa-
tuneen kasvuturpeen käyttöön. Uudet kasvuturpeet 
koostuvat usein eri maatumisasteella olevien turve-
laatujen ja muiden materiaalien sekoituksista.

Arvioitaessa suon soveltu vuutta kasvu turve-
tuotantoon on yhtenä arviointi perus teena huomioi-
tu Maa- ja metsä talous ministeriön päätöstä eräis-
tä lannoite valmisteista (Suomen säädös kokoelma 
N:o 45–47 1994). Kasvu- ja maan parannus turpeen 
määri telmä on melko väljä. Turpeen on oltava 
koostu mukseltaan vain pääosin suo kasvien jäännök-
siä ja maatuneisuuden H1–6. 

Kasvu- ja ympäristö turve tuotantoon sovel tuvan 
alueen pinta-ala on ilmoitettu  raportissa vain sellais-
ten soiden kohdalla, joissa on ainakin 5 ha:n laajui-
sella alueella vähintään 0,6 m paksu H1–4-maatunut 
rahka valtainen pinta turvekerros.

 Vuoden 1991 jälkeen tutkittujen soiden tuotanto-
kelpoisen alueen heikosti maatunut (H1–3) rahka-
turve on tässä raportissa jaettu rahkasammalkoostu-
muksen perusteella kolmeen pää laatu luokkaan, joi-
den määräytymis perusteet on selitetty liitteessä 3 
(Toivonen 1997). H4-maatunut rahka valtainen väli-
turve on jaettu kahteen laatu luokkaan, mikäli kerros 
on yhtenäinen. Usein tämä kerros on kuitenkin hy-
vin epä yhtenäinen. Pinta kerroksen maatuneisuus-
vaihtelun takia kaikkien tuotantoon soveltuvien soi-
den 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 sijainnista, 
ympäristöstä, tutkimuspisteistä, 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-
määräinen maatumis aste. Suo kartassa on erotet-
tu 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, suon pin-
nan mättäi syys ja vetisyys. Samaan karttaan yhdel-
le tutkimus pisteelle voidaan merkitä kerralla kaksi 
edellä mainittua tietoa. 
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IKAALISISSA TUTKITUT SUOT

1. Ruoksamonsuot

Ruoksamonsuot (kl. 2122 08, x = 6843,8, 
y = 2447,9) sijaitsee noin 10 km Ikaalisten keskus-
tasta lounaaseen. Se rajoittuu etelässä ja lounaas-
sa Ulvaanharjuun ja muualla hiekka maastoon. Suo 
koostuu kahdesta lähes erillisestä alueesta, joiden 
välistä kulkee metsäautotie. Suolla on 15 tutkimus-
pistettä ja 15 syvyyspistettä (kuva 4). Tutkimuspis-
teitä on 2,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 61 ha, 
yli 1 m syvän alueen 6 ha, yli 1,5 m syvän 3 ha ja yli 
2 m syvän 2 ha. 

Suon pinnan korkeus on merenpinnasta on 119–
135 m, ja pinta viettää koilliseen noin 30 m/km. 
Ruoksamonsuot on kokonaan ojitettu. Suon poh-
joispäästä vedet laskevat Laakson ojaa pitkin Ky-
rösjärveen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja Liekove-
den kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 35.521, Kyrösjärven lähialue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,2 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohja maalajit 
ovat hiekka (63 %), hieta (20 %) ja hiesu (10 %). 

Ruoksamonsoiden tutkimuspisteistä on rämeellä 
43 %, korvessa 4 % ja turvekankaalla 53 %. Sekä 
pohjois- että eteläosa koostuvat vaihtelevasti isovar-

puräme- ja tupasvilla räme muuttumasta ja turvekan-
kaista. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi syys on 
7 % ja mättäiden korkeus 1,4 dm. Puusto on keskiti-
heää, riuku- ja pinotavara-asteen männikköä, seassa 
kuusta ja koivua. 

Ruoksamonsoiden turpeista on rahkavaltaisia 
84 % ja saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 71 %, sararahkaturve (CS) 
13 %, saraturve (C) 2 % ja rahkasara turve (SC) 14 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
5 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 3 % kokonais-
turvemäärästä.

Suurin osa suosta on ohutturpeista, lähes biologis-
ta suota. Heikosti maatunut rahkavaltainen pintatur-
vekerros (H1–4) on ohuehko. Suurin osa turveker-
roksesta on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkatur-
vetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maa-
tuneen pohja kerroksen 6,2. Liekoja on erittäin run-
saasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Ruoksamonsuot eivät 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 4. Ruoksamonsoiden tutkimus- ja syvyyspisteet.
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2. Ulvaansuo

Ulvaansuo (kl. 2122 08, x = 6844,9, y = 2446,3) 
sijaitsee noin 11 km Ikaalisten keskustasta lounaa-
seen. Se rajoittuu etelässä ja lounaassa Ulvaanhar-
juun ja muualla hiekka maastoon. Suon eteläreunaa 
sivuaa metsäautotie. Suolla on 30 tutkimuspistettä 
ja 26 syvyys pistettä (kuva 5). Tutkimuspisteitä on 
4,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 64 ha, yli 1 m 
syvän alueen 35 ha, yli 1,5 m syvän 15 ha ja yli 2 m 
syvän 1 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 116–
134 m, ja pinta viettää itään ja koilliseen 10–20 m/km. 
Ulvaansuo on kokonaan ojitettu. Suon pohjoispääs-
tä vedet laskevat Hannunojaa ja Laaksonojaa pitkin 
Kyrösjärveen ja edelleen Kyröskosken, Mahnalan-
selän, Kuloveden, Rauta veden ja Liekoveden kaut-
ta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
35.521, Kyrösjärven lähialue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohja maa lajit 
ovat hiekka (77 %), hieta (9 %) ja moreeni (7 %). 

Ulvaansuon tutkimuspisteistä on rämeellä 18 %, 
korvessa 4 % ja turvekankaalla 78 %. Suo on enim-
mäkseen turvekangasta, yleisimpänä tyyppinä 
mustikkaturvekangas. Myös varpu- ja puolukka-
turvekangasta esiintyy yleisesti. Suon keskiosassa 
on jonkin verran isovarpu räme muuttumaa. Keski-

määräinen pinnan rahkamättäisyys on 1 % ja mät-
täiden korkeus 1,0 dm. Puusto on keskitiheää, enim-
mäkseen pinotavara-asteella olevaa mäntyvaltais-
ta sekametsää. Paikoin suolla kasvaa myös varttu-
neempaa tukkipuustoa. 

Ulvaansuon turpeista on rahkavaltaisia 56 % ja sa-
ravaltaisia 44 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja rah-
kasaraturve (SC) 44 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 9 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 5 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohuehko heikosti (H1–4) maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalai-
sen hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvet-
ta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,2. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohja kerroksen 6,7. Liekoja on vähän. 

Ulvaansuolla on noin 15 ha yhtenäistä yli 1,5 m 
syvää aluetta, joka turvelajin ja maatumis asteen puo-
lesta soveltuu energiaturvetuotantoon. Haittana on 
suon pinnan erittäin voimakas vietto (10 m 500 m:n 
matkalla). Alueella on noin 0,21 milj. suo-m3 
energiaturve tuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 5. Ulvaansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 385, 2008

Ikaalisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat

15

3. Hosiaiskorpi

Hosiaiskorpi (kl. 2122 08, x = 6845,6, y = 2445,5) 
sijaitsee noin 12 km Ikaalisten keskus tasta lounaa-
seen. Se rajoittuu jyrkkäpiirteiseen hiekkamaastoon 
Ulvaanharjun kupeessa. Länsireunaa sivuaa metsä-
autotie. Suolla on 34 tutkimuspistettä ja 26 syvyys-
pistettä (kuva 6). Tutkimuspisteitä on 5,2/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 65 ha, yli 1 m syvän alu-
een 35 ha, yli 1,5 m syvän 29 ha ja yli 2 m syvän 
6 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 122–
134 m, ja pinta viettää koilliseen noin 12 m/km. Ho-
siaiskorpi on kokonaan ojitettu. Vedet virtaavat suon 
pohjois- ja koillispäästä Kylmäojan ja Hannuno-
jan kautta Kyrös järveen ja edelleen Kyröskosken, 
Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja Liekove-
den kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 35.521, Kyrösjärven lähialue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohja maalajit 
ovat hiekka (95 %) ja hieta (10 %). 

Hosiaiskorven tutkimuspisteistä on rämeellä 37 % 
ja turvekankaalla 63 %. Suon eteläosassa on keskellä 
isovarpu räme muuttumaa. Reunoilla ja pohjoisosassa 
suo on varpu-, puolukka- ja mustikka turvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahka mättäi syys on 9 % ja 
mättäiden korkeus 1,9 dm. Puusto on keskitiheää, 
enimmäkseen pinotavara-asteella olevaa mäntyval-

taista sekametsää. Paikoin suolla kasvaa myös vart-
tuneempaa tukkipuustoa. 

Hosiaiskorven turpeista on rahkavaltaisia 87 % ja 
saravaltaisia 13 %. Pääturve lajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 70 %, sararahkaturve (CS) 17 % ja 
rahkasaraturve (SC) 13 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 4 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 29 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
7 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on hyvin ohut heikosti (H1–4) maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on maa-
tumisasteeltaan vaihtelevaa rahkaturvetta. Pohjalla 
on ohut kerros saravaltaista turvetta. Puun jäännök-
set ovat pohjalla yleinen turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,3. Ohuen heikosti maatuneen rahka valtaisen 
pintakerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatu-
neen pohja kerroksen 6,8. Liekoja on erittäin vähän. 
Hosiaiskorvesta on otettu näytteet laboratoriomääri-
tyksiä varten yhdeltä pisteeltä.

 Hosiaiskorven turve soveltuu energiaturvetuotan-
toon. Huomioitava on suon pinnan erittäin voima-
kas vietto. Suon 29 ha:n laajuisella yli 1,5 m syväl-
lä alueella on noin 0,44 milj. suo-m3 energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan 
M50, A2.0, Q8.0, S0.15.

Kuva 6. Hosiaiskorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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4. Isoneva

Isoneva (kl. 2122 08, x = 6849,8, y = 2446,7) si-
jaitsee noin 7 km Ikaalisten keskustasta länteen, ja se 
rajoittuu peltoihin. Suon itäreunaan ulottuu tilustie. 
Suolla on 3 tutkimuspistettä, pistetiheys on 2,7/10 ha 
(kuva 7). Suon kokonaispinta-ala on 11 ha, yli 1 m 
syvän alueen 9 ha, yli 1,5 m syvän 7 ha ja yli 2 m sy-
vän 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 96–99 m, 
ja pinta viettää kaakkoon. Isoneva on kokonaan oji-
tettu. Suon etelä- ja kaakkoispäästä on laskuoja Ky-
rösjärveen, josta vedet laskevat edelleen Kyrös-
kosken, Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja 
Liekoveden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 35.521, Kyrösjärven lähialue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,9 m. 
Suon pohja on tasainen, ja pohjamaalaji on savi. 

Isoneva on suotyypeiltään rahkaräme- ja isovarpu-
rämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 10 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 
on keskitiheää männikköä, seassa koivua. 

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 58 % ja sara-

valtaisia 42 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 48 %, sararahkaturve (CS) 10 %, saratur-
ve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 40 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 31 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 32 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paksu, heikosti maatunut (H1–4) rahka-
valtainen pintaturvekerros, jonka alla on hyvin maa-
tunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. Tupasvilla 
on pintakerroksessa ja puun jäännökset pohjakerrok-
sessa yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,4. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,4. Liekoja on runsaasti. 

Isonevalla on pienimuotoinen ympäristöturpeen 
tuotanto mahdollista. Suon 7 ha:n laajuisella yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,08 milj. suo-m3 tuotan-
toon soveltuvaa H1–4-maatunutta rahka turvetta, jon-
ka alla on noin 0,06 milj. suo-m3 energiaturvetta. 

Kuva 7. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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5. Isoneva

Isoneva (kl. 2122 08, x = 6846,4, y = 2441,6) si-
jaitsee noin 13 km Ikaalisten keskustasta länsilou-
naaseen. Se rajoittuu pohjoisessa ja koillisessa Ul-
vaanharjuun, muualla kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Sekä suon länsi- että itäreunaa si-
vuaa metsäautotie. Suolla on 125 tutkimuspistettä 
(kuva 8), pistetiheys on 3,1/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 403 ha, yli 1 m syvän alueen 49 ha, yli 
1,5 m syvän 42 ha ja yli 2 m syvän 34 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 121–
129 m, ja pinta viettää etelään noin 4 m/km. Isoneva 
on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaavat ojia pit-
kin lounaaseen Jyräjokeen, siitä Oksjokea pitkin Ve-
sajärveen, siitä Niemenjoen, Hirvonjärven, Hirvon-
joen ja Toijasjoen kautta Märkäjärveen, siitä Kirjas-
järveen, edelleen Taipaleenjoen ja Leppijoen kautta 
Koivuniemen järveen, Kirkkojärveen, Koura järveen 
ja edelleen Kourajokea pitkin Mouhi järveen, Mouhi-
jokeen, Kiikois järveen, Jaaranjokeen, Piilijokeen ja 
Sääksjärveen, ja lopulta Kauvatsan joen, Puuri järven 
ja Ala-Kauvatsanjoen kautta Kokemäenjokeen. Suo 
kuuluu vesistö alueeseen 35.159, Vesajärven valuma-
alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1 m. 
Suon pohja on tasainen. Vallitseva pohja maalaji on 
hiekka (95 %). Liejua on suon pohjalla lounaislai-
dalla ohut kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 78 %, avo-
suolla 6 %, korvessa 6 %, turvekankaalla 7 % ja pel-

lolla 3 %. Suon yleisin suotyyppi on kangasräme-
muuttuma. Etelä- ja lounaisosassa on varsinaista sa-
rarämettä ja –nevamuuttumaa. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 9 % ja mättäiden korkeus 
2,2 dm. Puusto on enimmäkseen keskitiheää riuku- 
ja pinotavara-asteen mäntyvaltaista sekametsää. 

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 34 % ja sara-
valtaisia 66 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 24 %, saraturve 
(C) 30 % ja rahkasaraturve (SC) 36 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 26 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 35 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 18 % kokonaisturvemäärästä.

Suurin osa suosta on ohutturpeista, usein biolo-
gista suota. Yli 1 m syvä alue sijaitsee suon lounais-
osassa. Heikosti maatunut pintakerros puuttuu suol-
ta monin paikoin lähes kokonaan. Suurin osa turve-
kerroksesta on kohtalaisen hyvin maatunutta sara-
rahka- ja rahkasaraturvetta. Myös puhdasta saratur-
vetta esiintyy yleisesti. Puun jäännökset ovat yleinen 
lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,4. Liekoja on vähän. 

Isonevan lounaisosan 42 ha:n laajuinen yli 1,5 m 
syvä alue soveltuu energiaturvetuotantoon. Turve on 
saravaltaista. Alueella on 1,01 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta. 
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Kuva 8. Isonevan tutkimuspisteet.
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6. Sunttineva

Sunttineva (kl. 2122 05, x = 6844,4, y = 2438,7) 
sijaitsee noin 16 km Ikaalisten keskustasta lounaa-
seen. Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon. Suon pohjois- ja länsipuolelle johtaa ti-
lustie. Suolla on 25 tutkimuspistettä, pistetiheys on 
9,6/10 ha (kuva 9). Suon kokonaispinta-ala on 26 ha, 
yli 1 m syvän alueen 19 ha, yli 1,5 m syvän 16 ha ja 
yli 2 m syvän 12 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 107–
113 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 3 m/km. Sunt-
tineva on suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Suon 
vedet virtaavat ojia pitkin länteen Oksjoen kautta Ve-
sajärveen, siitä Niemenjoen, Hirvonjärven, Hirvon-
joen ja Toijasjoen kautta Märkäjärveen, siitä Kirjas-
järveen, edelleen Taipaleenjoen ja Leppijoen kautta 
Koivuniemen järveen, Kirkkojärveen, Koura järveen 
ja edelleen Kourajokea pitkin Mouhijärveen, Mouhi-
jokeen, Kiikois järveen, Jaaranjokeen, Piilijokeen ja 
Sääksjärveen, ja lopulta Kauvatsan joen, Puuri järven 
ja Ala-Kauvatsanjoen kautta Kokemäenjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 35.159, Vesajärven valuma-
alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hieta (85 %), moreeni (10 %) ja savi (5 %). Lie-
jua on suon pohjalla parilla pisteellä ohut kerros.

Sunttinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 28 %, 

avosuolla 32 % ja korvessa 40 %. Yleisimmät suo-
tyypit ovat varsinainen sararäme, nevakorpi, kal-
vakkaneva ja varsinainen saraneva. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 7 % ja mättäiden korke-
us 1,8 dm. Puusto on suon keskellä pääosin kitukas-
vuista ja harvaa männikköä. Reunoilla on paikoin 
tukkipuustoa.

Sunttinevan turpeista on rahkavaltaisia 10 % ja sa-
ravaltaisia 90 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 2 %, sararahkaturve (CS) 8 %, saratur-
ve (C) 26 % ja rahkasaraturve (SC) 64 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 9 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 15 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 18 % kokonaisturvemäärästä.

Suon heikosti maatunut (H1–4) rahkavaltainen 
pintaturvekerros on ohut. Suuri osa turve kerroksesta 
on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasara- ja sara-
rahkaturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,0. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 4,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,2. Liekoja on erittäin vähän. 

Sunttineva on suurimmaksi osaksi luonnontilai-
nen. Turve on saravaltaista ja soveltuu energia turve-
tuotantoon. Suon 16 ha:n laajuisella yli 1,5 m syväl-
lä alueella on noin 0,34 milj. suo-m3 energia turve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 9. Sunttinevan tutkimuspisteet.
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7. Porrasneva 

Porrasneva (kl. 2122 05, x = 6845,5, y = 2439,2) 
sijaitsee noin 15 km Ikaalisten keskustasta länsilou-
naaseen, ja se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Suon pohjoispuolelle johtaa metsä-
autoteitä. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 8 syvyys-
pistettä (kuva 10). Tutkimuspisteitä on 4,3/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 44 ha, yli 1 m syvän alu-
een 32 ha, yli 1,5 m syvän 24 ha ja yli 2 m syvän 
15 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112–
118 m, ja pinta viettää etelään noin 2 m/km. Porras-
neva on osittain ojitettu. Keskiosa on luonnontilassa. 
Suon vedet virtaavat ojia pitkin länteen ja lounaa-
seen Oksjoen kautta Vesajärveen, siitä Niemenjoen, 
Hirvonjärven, Hirvon joen ja Toijasjoen kautta Mär-
käjärveen, siitä Kirjasjärveen, edelleen Taipaleenjo-
en ja Leppi joen kautta Koivuniemen järveen, Kirk-
kojärveen, Koura järveen ja edelleen Kourajokea pit-
kin Mouhijärveen, Mouhi jokeen, Kiikois järveen, 
Jaaranjokeen, Piilijokeen ja Sääksjärveen, ja lopul-
ta Kauvatsan joen, Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen 
kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 35.159, Vesajärven valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat savi (48 %) ja moreeni (41 %). Liejua on 
suon pohjalla keskialueella noin puolen metrin pak-
suinen kerros.

Porrasnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 26 %, 
avosuolla 67 % ja turvekankaalla 7 %. Suon pohjois-
osa on varsinaista sararämemuuttumaa, muualla val-
litsevat varsinainen saraneva ja lyhytkorsineva. Reu-

noilla on puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahka mättäisyys on 17 % ja mättäiden korke-
us 1,8 dm. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja 
harvaa, reunoilla keskitiheää riuku- ja pinotavara-as-
teen männikköä, seassa koivua. 

Porrasnevan turpeista on rahkavaltaisia 22 % ja 
saravaltaisia 78 %. Pääturve lajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 12 %, sararahkaturve (CS) 10 % ja 
rahkasara turve (SC) 78 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 3 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 2 % kokonais turvemäärästä.

Suon keskellä on paikoin paksuhko, heikosti maa-
tunut ja vetinen pintaturvekerros, joka koostuu pää-
asiassa sararahkaturpeesta. Sen alla ja muualla usein 
pinnasta saakka on kohtalaisen hyvin maatunutta sa-
ravaltaista turvetta pohjaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,2. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohja kerroksen 5,6. Liekoja on erittäin vähän. Por-
rasnevalta on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä 
varten yhdeltä pisteeltä.

 Porrasneva on muodoltaan rikkonainen. Keski-
osan luonnontilaisella alueella turvekerros on pin-
taosassa vetinen, ja tiheys on siten alhainen. Pohja-
osan kuivattaminen voi olla hankalaa. Suo soveltuu 
välttävästi energiaturvetuotantoon. Sen 24 ha:n laa-
juisella yli 1,5 m syvällä alueella on noin 0,53 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta, joka energia turpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20.

Kuva 10. Porrasnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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8. Silmäkkeenneva

Silmäkkeenneva (kl. 2122 05, x = 6847,2, 
y = 2439,0) sijaitsee noin 16 km Ikaalisten keskus-
tasta länsilounaaseen. Se rajoittuu luoteessa hieta-
maastoon, kaakossa hiekka-alueeseen ja muualla 
osin kallioiseen moreenimaastoon. Kulkuyhteydet 
ovat hyvät, suon luoteisreunaa sivuaa paikallistie, ja 
tilustie kulkee suon halki. Suolla on 7 tutkimuspis-
tettä, pistetiheys on 1,5/10 ha (kuva 12). Suon koko-
naispinta-ala on 48 ha, yli 1 m syvän alueen 37 ha, 
yli 1,5 m syvän 33 ha ja yli 2 m syvän 27 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 114–
116 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 2 m/km. Sil-
mäkkeenneva on kokonaan ojitettu. Länsi- ja lou-
naisreunasta on laskuoja Oksjokeen, josta vedet vir-
taavat Vesajärveen, siitä Niemenjoen, Hirvonjärven, 
Hirvonjoen ja Toijasjoen kautta Märkäjärveen, siitä 
Kirjasjärveen, edelleen Taipaleenjoen ja Leppijoen 
kautta Koivuniemen järveen, Kirkkojärveen, Koura-
järveen ja edelleen Kourajokea pitkin Mouhijärveen, 
Mouhi jokeen, Kiikois järveen, Jaaranjokeen, Piili-
jokeen ja Sääksjärveen, ja lopulta Kauvatsan joen, 
Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen kautta Kokemä-
enjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.159, Ve-
sajärven valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,4 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohja maalajit 
ovat savi (72 %), hiekka (14 %) ja hieta (14 %). Lie-
jua on suon pohjalla yhdellä pisteellä alle puolen 
metrin paksuinen kerros.

Silmäkkeennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
43 %, avosuolla 43 % ja turvekankaalla 14 %. Suon 
keskiosa on pääasiassa varsinaista saranevamuuttu-
maa. Itäosassa on varsinaista sara räme muuttumaa. 
Paikoin on silmäkenevaa ja rahkarämettä. Keski-
määräinen pinnan rahka mättäisyys on 11 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on suon eteläosassa 
kitukasvuista ja harvaa, muualla järeämpää, keskiti-
heää mäntyä ja koivua. 

Silmäkkeennevan turpeista on rahkavaltaisia 26 % 
ja saravaltaisia 74 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 4 %, sa-
raturve (C) 36 % ja rahka sara turve (SC) 38 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 5 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 13 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 15 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on yleensä ohuehko heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalai-
sen hyvin maatunutta saravaltaista turvetta. Paikoin 
saravaltainen turve ulottuu pintaan asti. Myös puh-
dasta saraturvetta esiintyy melko runsaasti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,2. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 4,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,8. Liekoja on vähän. 

Silmäkkeenneva soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Noin 30 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on 
tuotantoon soveltuvaa turvetta 0,81 milj. suo-m3.

Kuva 11. Pitkälle muuttunutta sararämettä Silmäkkeennevan luoteisosassa (kuva Onerva Valo). 
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Kuva 12. Silmäkkeennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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9. Kortteenmäensuo

Kortteenmäensuo (kl. 2122 05, x = 6846,8, 
y = 2439,8) sijaitsee noin 13 km Ikaalisten keskus-
tasta länteen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja 
se rajoittuu pohjoisessa hiekka maastoon ja eteläs-
sä kallioiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolel-
la kulkee metsäautotie. Suolla on 26 tutkimuspistettä 
ja 16 syvyyspistettä (kuva 12). Tutkimuspisteitä on 
5,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 50 ha, yli 1 m 
syvän alueen 9 ha ja yli 1,5 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 119–
122 m, ja pinta viettää länteen noin 4 m/km. Kort-
teenmäensuo on kokonaan ojitettu. Vedet virtaavat 
ojia pitkin länteen ja lounaaseen Oksjoen kautta Ve-
sajärveen, siitä Niemenjoen, Hirvonjärven, Hirvon-
joen ja Toijasjoen kautta Märkäjärveen, siitä Kirjas-
järveen, edelleen Taipaleenjoen ja Leppijoen kautta 
Koivuniemen järveen, Kirkkojärveen, Koura järveen 
ja edelleen Kourajokea pitkin Mouhijärveen, Mouhi-
jokeen, Kiikois järveen, Jaaranjokeen, Piilijokeen ja 
Sääksjärveen, ja lopulta Kauvatsan joen, Puuri järven 
ja Ala-Kauvatsanjoen kautta Kokemäenjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 35.159, Vesajärven valuma-
alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,2 m. Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (64 %), hiekka (21 %) ja hie-
su (10 %). 

Kortteenmäensuon tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 45 %, korvessa 31 % ja turvekankaalla 24 %. 
Suon keskiosa on pääasiassa rahkaräme-, isovarpu-
räme- ja tupasvillaräme muuttumaa. Reunaosat ovat 
pääosin kangaskorpi muuttumaa, paikoin on mustik-
ka- ja puolukka turvekangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 15 % ja mättäiden korkeus 
3,0 dm. Puusto on keskitiheää, enimmäkseen järeää 
mäntyvaltaista tukkipuustoa, paikoin on koivua. 

Kortteenmäensuon turpeista on rahkavaltaisia 
86 % ja saravaltaisia 14 %. Pääturve lajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 72 %, sararahkaturve (CS) 
14 % ja rahkasara turve (SC) 14 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä 25 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 1 % kokonais turvemäärästä.

Suurin osa suosta on ohutturpeista, osaksi biolo-
gista suota. Heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros on yleensä ohut. Suurin osa turvekerrok-
sesta on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkaturvetta. 
Paikoin on myös sarapitoisia tai -valtaisia kohtia. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,7. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,6. Liekoja on vähän. 

Kortteenmäensuo on ohutturpeinen ja muodoltaan 
rikkonainen. Se ei sovellu turve tuotantoon.

Kuva 13. Kortteenmäensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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10. Konkankeidas

Konkankeidas (kl. 2122 05, x = 6850,0, y = 2437,9) 
sijaitsee noin 17 km Ikaalisten keskustasta länteen, 
ja se koostuu kolmesta lähes erillisestä altaasta. Se 
rajoittuu lännessä Hämeenkankaan harjujensuojelu-
alueeseen ja muualla hiekkamaastoon. Suon länsi- ja 
etelä puolella kulkee autotie. Suolla on 39 tutkimus-
pistettä ja 25 syvyyspistettä (kuva 14). Tutkimus-
pisteitä on 6,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
60 ha, yli 1 m syvän alueen 29 ha, yli 1,5 m syvän 
15 ha ja yli 2 m syvän 7 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 107–
126 m, ja pinta viettää koilliseen noin 15 m/km. Kon-
kankeidas on suurimmaksi osaksi ojitettu. Pohjois-
osassa on ojittamatonta aluetta. Suon länsireunassa 
on luonnonlähteitä. Suolta on laskuojia koilliseen lä-
heiseen Jyllinjokeen, joka johtaa Kyrösjärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 35.541, Jyllinjoen alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,8 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka (78 %) ja savi (8 %). Liejua 
on suon pohjalla pienellä alueella jopa metrin pak-
suinen kerros.

Konkankeitaan tutkimuspisteistä on rämeellä 
45 %, korvessa 8 % ja turvekankaalla 47 %. Suon 
eteläosassa on pääasiassa varpu- ja puolukkaturve-
kangasta. Monin paikoin on myös isovarpu räme-
muuttumaa ja länsireunassa korpisuutta. Pohjois-
osassa on ravinteikkaita suotyyppejä: mm. lettorä-
mettä ja ruohoheinäkorpea. Alueen pohjoisreunassa 
on myös vedenottamo. Keski määräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 2 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. 
Puusto on pääasiassa keskitiheää pinotavara- ja tuk-
kipuuasteen mäntyä, paikoin myös männyn, koivun 
ja kuusen sekapuustoa.

 Konkankeitaan turpeista on rahkavaltaisia 86 % 
ja saravaltaisia 14 %. Pääturve lajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 43 %, sararahkaturve (CS) 43 %, sara-
turve (C) 1 % ja rahka saraturve (SC) 13 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 10 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 1 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on yleensä ohuehko heikosti (H1–4) maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. 
Pohjalla on paikoin saravaltaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,7 ja hyvin maatuneen 
pohja kerroksen 6,3. Liekoja on vähän.

Konkankeidas rajoittuu lännessä harjujensuojelu-
alueeseen. Lisäksi suon keskikohta on merkitty suo-
jelualueeksi. Siten suota ei suositella turvetuotan-
toon.

Kuva 14. Konkankeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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11. Vainiokeidas

 Vainiokeidas (kl. 2122 05, x = 6849,0, y = 2437,1) 
sijaitsee noin 18 km Ikaalisten keskustasta länteen. 
Se rajoittuu pohjoisessa ja koillisessa Hämeenkan-
kaan hiekkamaastoon, idässä ja lännessä moreeni-
maastoon ja etelässä hieta-alueeseen. Suon itälaitaa 
kiertää metsä autotie. Suolla on 23 tutkimuspistettä 
ja 16 syvyyspistettä (kuva 16). Tutkimus pisteitä on 
6,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 34 ha, yli 1 m 
syvän alueen 20 ha, yli 1,5 m syvän 15 ha ja yli 2 m 
syvän 8 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 124–
129 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 6 m/km. Vai-
niokeidas on suurimmaksi osaksi ojitettu. Suon kes-
kellä on pienehkö ojittamaton alue, jolta on joskus 
nostettu turvepehkua. Suon vedet laskevat suo-ojia 
pitkin lounaaseen ja etelään Luomanojaan, siitä Sä-
vijärven kautta Sävijokeen, edelleen Leppälammiin 
ja Leppijoen kautta Koivu niemen järveen, Kirkko-
järveen, Koura järveen ja edelleen Kourajokea pit-
kin Mouhi järveen, Mouhi jokeen, Kiikois järveen, 
Jaaranjokeen, Piilijokeen ja Sääksjärveen, ja lopul-
ta Kauvatsan joen, Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen 
kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 35.156, Sävijoen alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,8 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hieta (51 %), hiekka (28 %) ja moreeni (21 %). 

Vainiokeitaan tutkimuspisteistä on rämeellä 74 %, 
avosuolla 3 %, korvessa 3 %, turvekankaalla 15 % ja 
pellolla 5 %. Suon keskiosa on pääasiassa rahkarä-
mettä, sekä luonnontilaisena että muuttumana. Reu-
noilla on eniten varputurvekangasta ja kangasräme-
muuttumaa. Keski määräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 38 % ja mättäiden korkeus 3,1 dm. Puusto 
on suon keskellä kitukasvuista, harvaa männikköä. 
Reunemmalla puusto on keskitiheää pinotavara-as-
teen männikköä, paikoin jopa tukkipuustoa.

Vainiokeitaan turpeista on rahkavaltaisia 98 % 
ja saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 95 %, sararahkaturve (CS) 3 % ja rah-
kasaraturve (SC) 2 %. Tupas villaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 17 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yli metrin paksuinen heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros, joka koostuu vaih-
televasti Acutifolia- ja Cuspidata-ryhmien rahka-
sammalien jäännöksistä. Tupas villa on yleinen tur-
peen lisätekijä. Pohjalla on noin metrin paksuudelta 
hyvin maatunutta rahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turve kerroksen maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatu-
neen pohja kerroksen 7,3. Liekoja on erittäin vähän. 
Vainiokeitaalta on otettu näytteet laboratoriomääri-
tyksiä varten yhdeltä pisteeltä

Kuva 15. Varputurvekangasta Vainiokeitaan pohjoisosassa (kuva Onerva Valo).
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Vainiokeitaan pintaosa soveltuu kasvuturvetuo-
tantoon ja pohjaosa energiaturvetuotantoon. Suon 
15 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 
0,12 milj. suo-m3 kasvuturvetuotantoon soveltuvaa 
H1–3-maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluok-
kaan 3a. Lähinnä H4-maatunutta kasvu- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa, laatuluokkaan 2b si-

joittuvaa turvetta on 0,06 milj. suo-m3. Heikosti maa-
tuneen rahkakerroksen alla on noin 0,11 milj. suo-m3 
energia turvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15.

Turvetuotantoa vaikeuttavia tekijöitä ovat Hä-
meenkankaan läheisyys ja pinnan voimakas vietto.

Kuva 16. Vainiokeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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12. Korpineva

Korpineva (kl. 2122 05, x = 6848,7, y = 2436,1) 
sijaitsee noin 19 km Ikaalisten keskustasta län-
teen. Suo koostuu kolmesta lähes erillisestä altaas-
ta, ja se rajoittuu pääasiassa kallioiseen moreeni-
maastoon, idässä hietamaastoon. Suon eteläreunaan 
ulottuu metsäautotie. Suolla on 15 tutkimuspistettä 
ja 16 syvyyspistettä (kuva 17). Tutkimuspisteitä on 
3,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 39 ha, yli 1 m 
syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 2 m 
syvän 4 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 122–
126 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 4 m/km. 
Korpineva on kokonaan ojitettu. Suon vedet laske-
vat ojia pitkin etelään Luomanojaan, siitä Sävijärven 
kautta Sävijokeen, edelleen Leppälammiin ja Lep-
pijoen kautta Koivu niemen järveen, Kirkkojärveen, 
Koura järveen ja edelleen Kourajokea pitkin Mouhi-
järveen, Mouhi jokeen, Kiikois järveen, Jaaranjokeen, 
Piilijokeen ja Sääksjärveen, ja lopulta Kauvatsan -
joen, Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen kautta Ko-
kemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.156, 
Sävijoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat savi (29 %), moreeni (23 %), hiesu (16 %) ja 
hieta (16 %). Liejua ei ole havaittu. 

Korpinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 68 %, 
turvekankaalla 29 % ja turpeen nostoalueella 3 %. 
Yleisimmät suotyypit ovat varsinainen sararäme- ja 
rahka räme muuttuma. Myös isovarpu räme muuttumaa 
esiintyy. Reunoilla on puolukka turvekangasta. Poh-
joisosassa on pieni alainen hylätty turvepehkun nos-
toalue. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
25 % ja mättäiden korkeus 2,1 dm. Puusto on kes-
kitiheää, enimmäkseen riukuasteella olevaa koivun-
sekaista männikköä. 

Korpinevan turpeista on rahkavaltaisia 48 % ja sa-
ravaltaisia 52 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 19 %, sararahkaturve (CS) 29 %, saratur-
ve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 51 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 23 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 2 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pinnassa on ohuehko heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on hyvin 
maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,3. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Liekoja on erittäin vähän. 

Korpinevan yli 1,5 m syvä alue koostuu kahdes-
ta erillisestä pienehköstä alueesta. Pieni muotoinen 
energiaturvetuotanto on mahdollista.

Kuva 17. Korpinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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13. Vesisuo

Vesisuo (kl. 2122 05, x = 6849,4, y = 2435,0) si-
jaitsee noin 20 km Ikaalisten keskustasta länteen. 
Se rajoittuu pohjoisessa Hämeenkankaaseen, län-
nessä hiekka-alueeseen ja kaakossa kallioiseen mo-
reenimaastoon. Suon pohjois- ja länsireunaan ulot-
tuu metsäautotie. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 
17 syvyys pistettä (kuva 18). Tutkimuspisteitä on 
5,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 37 ha, yli 1 m 
syvän alueen 19 ha ja yli 1,5 m syvän 5 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 123–
124 m, ja pinta on tasainen. Vesisuo on kokonaan 
ojitettu. Suon vedet laskevat ojia pitkin etelään Luo-
manojaan, siitä Sävijärven kautta Sävijokeen, edel-
leen Leppälammiin ja Leppijoen kautta Koivu-
niemen järveen, Kirkko järveen, Koura järveen ja 
edelleen Kourajokea pitkin Mouhi järveen, Mouhi-
jokeen, Kiikois järveen, Jaaranjokeen, Piilijokeen ja 
Sääksjärveen, ja lopulta Kauvatsan joen, Puuri järven 
ja Ala-Kauvatsanjoen kautta Kokemäenjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 35.156, Sävijoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,0 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohja maalajit 
ovat hieta (69 %), moreeni (17 %) ja hiesu (8 %). 
Liejua ei ole havaittu. 

Vesisuon tutkimuspisteistä on rämeellä 19 % ja 

turvekankaalla 80 %. Suo on pääasiassa puolukka- ja 
mustikkaturvekangasta. Paikoin on varsinaista sara-
rämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 2 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 
on keskitiheää, kehitys asteeltaan vaihtelevaa mänty-
koivu –sekametsää. 

Vesisuon turpeista on rahkavaltaisia 7 %, saraval-
taisia 92 % ja ruskosammalvaltaisia 1 %. Pääturve-
lajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 3 %, sararah-
katurve (CS) 4 %, saraturve (C) 50 %, rahkasaratur-
ve (SC) 42 % ja ruskosammalturve (B) 1 %. Puun 
jäännöksiä (L) lisä tekijänä sisältäviä turpeita on 2 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonais-
turvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros puuttuu suolta lähes kokonaan. Turve kerros 
muodostuu valtaosin kohtalaisen hyvin maatunees-
ta sara- ja rahkasaraturpeesta. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,8. Liekoja on erittäin 
vähän. 

Vesisuon eteläosassa on noin 5 ha:n laajuinen yli 
1,5 m syvä alue, joka soveltuu pieni muotoiseen ener-
giaturvetuotantoon. Alueella on 0,07 milj. suo-m3 
energiaturpeeksi sovel tuvaa turvetta. Huomioitava 
tekijä on paikoin lähes puhdas saraturve, jonka maa-
tumisaste on melko alhainen.

Kuva 18. Vesisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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14. Isoneva

Isoneva (kl. 2122 05, x = 6847,0, y = 2435,0) si-
jaitsee noin 20 km Ikaalisten keskustasta länteen. 
Tutkittu alue kattaa myös eteläisen Uusinevan alu-
een. Suo rajoittuu idässä ja pohjoisessa paikoin hie-
ta-alueeseen ja muualla kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Suolla on lukuisia kallio- ja moree-
nisaarekkeita. Suon pohjois- ja eteläreunaan ulot-
tuu metsäautotie. Suolla on 136 tutkimuspistettä ja 
104 syvyyspistettä (kuva 20). Tutkimuspisteitä on 
5,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 253 ha, yli 1 m 
syvän alueen 167 ha, yli 1,5 m syvän 135 ha ja yli 
2 m syvän 91 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 116–
120 m, ja pinta viettää etelään noin 2 m/km. Iso-
neva on suurimmaksi osaksi ojitettu, lounaisosas-
sa on keskellä ojittamatonta aluetta. Suon vedet las-
kevat suo-ojia pitkin etelään Luomanojaan, siitä Sä-
vijärven kautta Sävijokeen, edelleen Leppälammiin 
ja Leppijoen kautta Koivu niemen järveen, Kirkko-
järveen, Koura järveen ja edelleen Kourajokea pit-
kin Mouhi järveen, Mouhi jokeen, Kiikois järveen, 
Jaaran jokeen, Piilijokeen ja Sääksjärveen, ja lopul-
ta Kauvatsan joen, Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen 
kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 35.156, Sävijoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,9 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiesu (34 %), paikoin lohkareinen 
moreeni (30 %) ja hieta (25 %). Hiesua ja hietaa on 
eniten suon pohjoisosassa Isonevan alueella. Liejua 
on suon pohjalla pienellä alueella ohut kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 57 %, avo-
suolla 3 %, korvessa 1 % ja turve kankaalla 39 %. 
Yleisimmät suotyypit ovat pohjoisosassa varsinai-
nen sararämemuuttuma, puolukka- ja mustikkatur-
vekangas. Itäpäässä on keidasrämettä ja rahkarämet-
tä. Tällä alueella on myös vanhoja turvepehkun nos-
tohautoja. Etelässä Uusinevan alueella on laajahko 
ojittamaton keidasrämealue. Reunemmalla on mm. 
lyhytkorsinevarämemuuttumaa, tupasvilla räme-
muuttumaa, varsinaista sararämemuuttumaa ja puo-
lukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 13 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. 
Puusto on keidas räme alueilla kitukasvuista ja har-

vaa männikköä, muualla keskitiheää, kehitysasteel-
taan vaihtelevaa koivunsekaista männikköä. Reu-
noilla on paikoin tukkipuustoa.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 44 % ja sara-
valtaisia 56 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 36 %, sararahkaturve (CS) 8 %, saratur-
ve (C) 7 % ja rahkasaraturve (SC) 49 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 18 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 3 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Pohjoisosassa Isonevan alueella turvekerros on 
yleensä pinnasta pohjaan hyvin saravaltaista ja koh-
talaisesti maatunutta. Itäpäässä on kuitenkin pinnas-
sa paksu heikosti maatunut rahka turve kerros. Eteläs-
sä Uusinevan alueella on monin paikoin paksu hei-
kosti maatunut rahka valtainen pintaturvekerros, jos-
sa on maatuneempia rahkaturvelinssejä. Pintaker-
roksen alla on maatu neempaa rahkaturvetta ja poh-
jalla noin metrin paksuudelta saravaltaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turve kerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,8. Liekoja on erittäin vähän. 
Isonevalta on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä 
varten viideltä pisteeltä.

Isoneva soveltuu turvetuotantoon. Isonevan alueen 
itäpäässä ja Uusinevan alueella on noin 28 ha kas-
vu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa aluetta. 
Alueilla on yhteensä noin 0,23 milj. suo-m3 tuotan-
toon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta. Turve on 
rahkasammal koostumukseltaan vaihtelevaa, samoin 
maatumisasteessa on vaihtelua. Se soveltuu vaalean 
kasvuturpeen ja ympäristöturpeen raaka-aineeksi.

Suolla on noin 120 ha energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa yli 1,5 m syvää aluetta, joka koostuu useas-
ta lähes erillisestä alueesta. Energiaturve on paikoin 
kasvuturvekerroksen alla. Tuotanto kelpoinen turve-
määrä on noin 1,87 milj. suo-m3, ja energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan se kuuluu laatuluokkaan 
M50, A6.0, Q8.0, S0.25.

Isonevan rikkonainen muoto ja suolla olevat mi-
neraalimaa- ja kalliosaarekkeet vaikeuttavat paikoin 
yhtenäisen tuotantoalueen muodostamista. 
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Kuva 19. Rahkarämettä Isonevan itäosassa (kuva Tapio Toivonen). 

Kuva 20. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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15. Jouhineva

Jouhineva (kl. 2122 05, x = 6844,2, y = 2436,9) 
sijaitsee noin 19 km Ikaalisten keskustasta länteen. 
Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu kal-
lioiseen moreeni maastoon. Suon reunoille ulot-
tuu metsäautoteitä. Suolla on 15 tutkimuspistettä 
(kuva 21). Pistetiheys on 0,9/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 161 ha, yli 1 m syvän alueen 88 ha, yli 
1,5 m syvän 65 ha ja yli 2 m syvän 41 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 109–
120 m, ja pinta viettää länteen ja kaakkoon. Jouhine-
va on suurimmaksi osaksi ojitettu, mutta suon kes-
kellä on ojittamatonta aluetta. Suurimmasta osas-
ta Jouhinevaa vedet virtaavat länteen Luomanojaan, 
siitä Sävijärven kautta Sävijokeen, edelleen Leppä-
lammiin ja Leppijoen kautta Koivu niemen järveen, 
Kirkkojärveen, Koura järveen ja edelleen Kourajokea 
pitkin Mouhi järveen, Mouhi jokeen, Kiikois järveen, 
Jaaranjokeen, Piilijokeen ja Sääksjärveen, ja lopul-
ta Kauvatsan joen, Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen 
kautta Kokemäenjokeen. Tämä osa suosta kuuluu 
vesistö alueeseen 35.156, Sävijoen alue. 

Jouhinevan koillisosan vedet virtaavat itään Oks-
jokeen, edelleen Vesajärveen, siitä Niemen joen, Hir-
vonjärven, Hirvonjoen ja Toijasjoen kautta Märkä-
järveen, siitä Kirjasjärveen, edelleen Taipaleenjoen 
ja Leppijoen kautta Koivuniemen järveen. Koillisosa 
kuuluu vesistö alueeseen 35.159, Vesajärven valuma-
alue.  

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hieta (27 %), hiekka (27 %) ja moree-
ni (27 %). Liejua on suon pohjalla muutamalla pis-
teellä ohut kerros.

Jouhinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 20 % 
ja avosuolla 80 %. Suon yleisin suotyyppi on lyhyt-
korsineva, luonnontilaisena tai muuttumana. Paikoin 
esiintyy rahkanevaa. Rämeistä yleisimpiä ovat varsi-
nainen sararäme ja rahkaräme. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 25 % ja mättäiden korke-
us 2,6 dm. Puusto on enimmäkseen kitukasvuista ja 
harvahkoa mäntyvaltaista sekapuustoa. 

Jouhinevan turpeista on rahkavaltaisia 41 % ja sa-
ravaltaisia 59 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 16 %, sararahkaturve (CS) 25 %, sara-
turve (C) 10 % ja rahkasaraturve (SC) 49 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 36 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 7 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 21 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti (H1–4) 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, joka sisäl-
tää paikoin toisena päätekijänä saraa. Tupasvilla on 
yleinen turpeen lisätekijä. Kerroksen alla on yleensä 
kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasa-
raturvetta, paikoin myös puhdasta saraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,4. Liekoja on erittäin vähän. 

Jouhinevan yli 1,5 m syvä alue koostuu kolmes-
ta erillisestä altaasta, joissa on moreeni saarekkeita. 
Suolla on noin 30 ha lähinnä energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa aluetta. Tuotanto kelpoinen turvemäärä 
on noin 0,75 milj. suo-m3. Turvetuotantoon vaikut-
tavia tekijöitä ovat suon rikkonainen muoto ja pai-
koin paksu heikosti maatunut rahkainen pintaturve-
kerros.
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Kuva 21. Jouhinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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16. Heinilampi

 Heinilampi (kl. 2122 05, x = 6845,3, y = 2434,2) 
sijaitsee noin 21 km Ikaalisten keskustasta län-
teen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoit-
tuu mäkiseen ja kallioiseen moreenimaastoon. Suon 
pohjois reunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 22 
tutkimuspistettä ja 22 syvyyspistettä (kuva 22). Tut-
kimuspisteitä on 5,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 39 ha, yli 1 m syvän alueen 27 ha, yli 1,5 m syvän 
22 ha ja yli 2 m syvän 11ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 113–
114 m, ja pinta on tasainen. Suon pohjoisosassa on 
pieni Heinilampi (113,1 m mpy). Suo on kokonaan 
ojitettu. Vedet virtaavat ojia pitkin Luomanojaan, sii-
tä Sävijärven kautta Sävijokeen, edelleen Leppälam-
miin ja Leppijoen kautta Koivu niemen järveen, Kirk-
kojärveen, Koura järveen ja edelleen Kourajokea pit-
kin Mouhi järveen, Mouhi jokeen, Kiikois järveen, 
Jaaranjokeen, Piilijokeen ja Sääksjärveen, ja lopul-
ta Kauvatsan  joen, Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen 
kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 35.156, Sävijoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat syvimmissä kohdissa savi (55 %), ja muualla 
hiesu (16 %) ja moreeni (16 %). Liejua on suon poh-
jalla laajalla alueella jopa metrin paksuinen kerros.

Heinilammen tutkimuspisteistä on rämeellä 61 %, 
avosuolla 2 %, turvekankaalla 34 % ja palaturpeen 
nostoalueella 2 %. Suon keskiosat ovat pääosin tupas-
villaräme-, varsinainen sararäme- ja isovarpuräme-
muuttumaa. Reunoilla on puolukka turve kangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 17 % 
ja mättäiden korkeus 1,7 dm. Puusto on nuorehkoa, 
keskitiheää männikköä, seassa koivua. 

Heinilammen turpeista on rahkavaltaisia 55 % ja 
saravaltaisia 45 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 37 %, sararahkaturve (CS) 18 % ja 
rahkasaraturve (SC) 45 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 5 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvet-
ta, joka pohjaa kohti mentäessä muuttuu saravaltai-
seksi.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,7 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Heinilampi on muodoltaan rikkonainen, ja yli 
1,5 m syvä alue koostuu kolmesta erillisestä altaasta, 
joista suurimman keskellä Heinilampi sijaitsee. Suo-
ta ei suositella turvetuotantoon.

Kuva 22. Heinilammen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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17. Tuuleksenneva

Tuuleksenneva (kl. 2122 05, x = 6846,8, 
y = 2433,8) sijaitsee noin 21 km Ikaalisten kes-
kustasta länteen. Se rajoittuu etelässä Tervajärveen 
(115,2 m mpy), idässä Uusinevaan ja muualla mä-
kiseen kalliomaastoon. Suon lounaisreunaan ulot-
tuu metsäautotie. Suolla on 32 tutkimus pistettä ja 
25 syvyyspistettä (kuva 23). Tutkimuspisteitä on 
5,8/10 ha. Suon kokonais pinta-ala on 55 ha, yli 1 m 
syvän alueen 49 ha, yli 1,5 m syvän 43 ha ja yli 2 m 
syvän 36 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 115–
117 m, ja pinta viettää loivasti etelään. Tuuleksen-
neva on länsiosiltaan ojitettu, Uusinevaan rajoittuva 
itäosa on ojittamaton. Suon vedet virtaavat pääasi-
assa etelään Tervajärveen ja siitä ojia pitkin Luoma-
nojaan, Sävijärven kautta Sävijokeen, edelleen Lep-
pälammiin ja Leppijoen kautta Koivu niemen järveen, 
Kirkko järveen, Koura järveen ja edelleen Kourajokea 
pitkin Mouhi järveen, Mouhi jokeen, Kiikois järveen, 
Jaaranjokeen, Piilijokeen ja Sääksjärveen, ja lopul-
ta Kauvatsan joen, Puuri järven ja Ala-Kauvatsanjoen 
kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 35.156, Sävijoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat savi (65 %), moreeni (32 %) ja hieta (2 %). 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella, paikoin 
jopa yli kahden metrin paksuisena kerroksena.

Tuuleksennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
63 %, avosuolla 28 %, korvessa 5 % ja turve kankaalla 
4 %. Suon luonnontilaisessa itäosassa on lyhytkorsi- 
ja silmäkenevaa. Muualla yleisimmät suotyypit ovat 
tupasvillaräme-, rahkaräme- ja lyhytkorsi nevaräme-
muuttuma. Keski määräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 19 % ja mättäiden korkeus 2,8 dm. Puusto 
on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa männikköä. 
Reunemmalla on keskitiheää, varttu neempaa mänty-
valtaista sekametsää. 

Tuuleksennevan turpeista on rahkavaltaisia 81 % 
ja saravaltaisia 19 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 65 %, sararahkaturve (CS) 16 % ja 
rahkasaraturve (SC) 19 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 22 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on yli 1 m paksu hei-
kosti (H1–4) maatunut pintakerros, joka koostuu 
suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän rahkasam-
malien jäännöksistä. Tupasvilla on melko yleinen li-
sätekijä. Pohjalla on kerros kohtalaisen hyvin maatu-
nutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. Reunoilla tämä 
kerros ulottuu paikoin lähelle pintaa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-

vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,1. Liekoja on erittäin vähän. 
Tuuleksennevalta on otettu näytteet laboratoriomää-
rityksiä varten yhdeltä pisteeltä. 

Tuuleksennevan pintaosa soveltuu parhaiten 
ympäristöturvetuotantoon. Suon keskiosassa on 
noin 20 ha:n laajuisella alueella 0,12 milj. suo-m3 
H1–3-maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluok-
kaan 3a. Lähinnä H4-maatunutta, laatuluokkaan 3b 
sijoittuvaa turvetta on 0,06 milj. suo-m3. Heikosti 
maatuneen rahkakerroksen alla ja ympärillä pinnas-
ta asti on noin 30 ha:n laajuisella alueella 0,33 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15.

Turvetuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat suon 
eteläpään rajoittuminen Tervajärveen ja  pintaker-
roksen heikkolaatuinen Cuspidata-turve. 

Kuva 23. Tuuleksennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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18. Rytöneva 

Rytöneva (kl. 2122 05, x = 6846,6, y = 2433,0) si-
jaitsee noin 22 km Ikaalisten keskustasta länteen. Suo 
on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se rajoittuu 
lännessä Voistetunjärveen (113,4 m mpy) ja muualla 
kallioiseen moreenimaastoon. Suon pohjois reunaan 
ulottuu metsäautotie. Suolla on 21 tutkimuspistettä 
ja 4 syvyyspistettä (kuva 24). Tutkimuspisteitä on 
4,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 44 ha, yli 1 m 
syvän alueen 29 ha, yli 1,5 m syvän 17 ha ja yli 2 m 
syvän 8 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 114–
117 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 2 m/km. Ry-
töneva on suurimmaksi osaksi ojitettu. Suon luoteis-
päästä vedet virtaavat ojia pitkin Isoon Pirttijärveen, 
siitä Pirttijärvenojaa, Sammakkaojaa ja Pikkujokea 
pitkin Vihteljärveen, siitä Isojokea pitkin Kaukojär-
veen, edelleen Ruojärveen, siitä Sannasjokea pit-
kin Susijärven kautta Karhijärveen, edelleen Lassi-
lanjoen kautta Inhottujärveen, siitä Pomarkunjokea 
pitkin Isojärveen ja lopulta Merikarvianjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 36.097, Pikkujoen valuma-
alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat savi (48 %), paikoin lohkareinen moree-
ni (48 %) ja kallio (4 %). Liejua on suon pohjalla 
pohjoisosassa paikoin jopa puolen metrin paksuinen 
kerros.

Rytöneva on kokonaan rämettä. Vallitseva suotyyp-
pi suon pohjoisosassa on tupasvilla rämemuuttuma 
ja eteläosassa rahkaräme muuttuma. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 57 % ja mättäiden korke-
us 3,2 dm. Puusto on enimmäkseen nuorehkoa, kes-
kitiheää männikköä. 

Rytönevan turpeista on rahkavaltaisia 89 % ja sa-
ravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 66 %, sararahkaturve (CS) 23 % ja rah-
kasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 53 % ja puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on monin paikoin noin puolen metrin pak-
suinen heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros, jonka alla on maatuneempaa rahkaturvetta. 
Tupasvillan jäännökset ovat erittäin yleinen lisäteki-
jä. Pohjalla on sararahka- ja rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,1. Liekoja on erittäin vähän. 

Rytönevaa ei suositella turvetuotantoon, koska se 
on muodoltaan rikkonainen ja rajoittuu järveen.

Kuva 24. Rytönevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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19. Sepänneva

Sepänneva (kl. 2122 05, x = 6848,1, y = 2433,1) 
sijaitsee noin 22 km Ikaalisten keskustasta länteen. 
Suo on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se rajoit-
tuu pohjoisessa hieta-alueeseen ja muualla kallioi-
seen moreenimaastoon. Suolle johtaa metsäautotei-
tä monesta suunnasta. Suolla on 22 tutkimuspistettä 
ja 15 syvyys pistettä (kuva 25). Tutkimuspisteitä on 
3,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 59 ha, yli 1 m 
syvän alueen 22 ha, yli 1,5 m syvän 10 ha ja yli 2 m 
syvän 4 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 115–
123 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 8 m/km. Se-
pänneva on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaavat 
ojia pitkin lounaaseen Isoon Pirttijärveen, siitä Pirtti-
järvenojaa, Sammakka ojaa ja Pikkujokea pitkin Vih-
teljärveen, siitä Isojokea pitkin Kaukojärveen, edel-
leen Ruojärveen, siitä Sannasjokea pitkin Susijär-
ven kautta Karhijärveen, edelleen Lassilanjoen kaut-
ta Inhottujärveen, siitä Pomarkunjokea pitkin Isojär-
veen ja lopulta Merikarvianjokeen. Suo kuuluu ve-
sistöalueeseen 36.097, Pikkujoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiesu (24 %), hieta (22 %) ja savi (22 %). 
Liejua ei ole havaittu. 

Sepännevan tutkimuspisteistä on rämeellä 86 % 
ja turvekankaalla 14 %. Suon eteläosa on pää asiassa 
varsinaista sararämemuuttumaa. Muualla esiin-
tyy yleisesti myös rahkaräme- ja isovarpu räme-
muuttumaa. Reunoilla on puolukka turve kangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 21 % 
ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto on keskitiheää, 
melko nuorta männikköä, seassa koivua. Reunoilla 
on paikoin tukkipuustoa.

Sepännevan turpeista on rahkavaltaisia 41 % ja sa-
ravaltaisia 59 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 16 %, sararahkaturve (CS) 25 % ja rah-
kasaraturve (SC) 59 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 31 % ja puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 4 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on yleensä ohut heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros. Turve on suurim maksi 
osaksi kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- tai 
rahkasaraturvetta. Tupasvillan jäännökset ovat ylei-
nen turpeen lisätekijä.

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

Sepännevan on muodoltaan erittäin rikkonainen, 
ja yli 1,5 m syvä alue koostuu useasta erillisestä al-
taasta. Suota ei suositella turvetuotantoon. 

Kuva 25. Sepännevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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20. Pikkujärvenkeidas

Pikkujärvenkeidas (kl. 2122 05, x = 6846,7, 
y = 2430,6) sijaitsee noin 26 km Ikaalisten keskus-
tasta länteen, osittain Kankaanpään puolella. Se ra-
joittuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni maastoon. 
Suon eteläosassa on Pikku Pirttijärvi (114,6 m mpy). 
Suon itäreunaa myötäilee metsäautotie. Suolla on 16 
tutkimuspistettä ja 12 syvyyspistettä (kuva 26). Tut-
kimuspisteitä on 5,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 27 ha, yli 1 m syvän alueen 20 ha, yli 1,5 m syvän 
13 ha ja yli 2 m syvän 11 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 113–
115 m, ja pinta on tasainen. Pikkujärvenkeidas on 
suurimmaksi osaksi ojitettu. Suon keski- ja pohjois-
osasta vedet virtaavat koilliseen Isoon Pirttijärveen 
ja siitä Pirttijärvenojan ja Sammakka ojan kautta Pik-
kujokeen. Eteläosan vedet virtaavat suo-ojia myöten 
etelään Isoveteen ja Niemenojaa pitkin Pikkujokeen. 
Pikkujoesta reitti jatkuu Vihteljärveen, siitä Isojokea 
pitkin Kaukojärveen, edelleen Ruojärveen, siitä San-
nasjokea pitkin Susijärven kautta Karhijärveen, edel-
leen Lassilanjoen kautta Inhottu järveen, siitä Pomar-
kunjokea pitkin Isojärveen ja lopulta Merikarvianjo-
keen. Suo kuuluu vesistö alueeseen 36.097, Pikkujo-
en valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,5 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat savi (61 %) ja paikoin lohkareinen 
moreeni (31 %). Liejua on suon pohjalla pienellä 
alueella ohut kerros.

Pikkujärvenkeitaan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 96 % ja turvekankaalla 4 %. Yleisin suotyyppi 
on lyhytkorsi nevaräme muuttuma. Myös tupasvilla-
räme- ja keidasräme muuttumaa esiintyy yleisesti. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja 
mättäiden korkeus 2,8 dm. Puusto on keskitiheää tai 
tiheää, enimmäkseen pinotavara-asteen männikköä. 

Pikkujärvenkeitaan turpeista on rahkavaltaisia 
71 % ja saravaltaisia 29 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 64 %, sararahkaturve (CS) 
7 % ja rahkasaraturve (SC) 29 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 31 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paikoin paksu heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros, joka koostuu vaihtelevas-
ti Cuspidata- ja Acutifolia-ryhmien rahkasammali-
en jäännöksistä. Kerroksen alla on kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahkaturvetta. Pohjalla on yleensä sara-
valtaista turvetta. Tupasvillan jäännökset ovat ylei-
nen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turve kerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,4. Liekoja on erittäin vähän. 

Pikkujärvenkeitaan keskellä oleva lampi heiken-
tää oleellisesti suon soveltuvuutta turve tuotantoon. 

Kuva 26. Pikkujärvenkeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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21. Susineva

Susineva (kl. 2122 09, x = 6854,5, y = 2441,4) 
sijaitsee noin 15 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen. Se rajoittuu etelässä hieta-alueeseen ja muu-
alla mäkiseen moreenimaastoon. Suon eteläreunaa 
kiertää metsäautotie. Suolla on 19 tutkimuspistettä 
ja 18 syvyyspistettä (kuva 27). Tutkimuspisteitä on 
5,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 35 ha, yli 1 m 
syvän alueen 25 ha, yli 1,5 m syvän 22 ha ja yli 2 m 
syvän 18 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 116–
122 m, ja pinta viettää etelään noin 6 m/km. Susi-
neva on suureksi osaksi ojitettu. Suon eteläpäästä on 
ojayhteys Hepo-ojaan, joka johtaa Teijärveen, siitä 
Mylly-Kartunjokea pitkin Kyrösjärveen ja edelleen 
Kyröskosken, Kirkko järven, Mahnalan selän, Kulo-
veden, Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäen-
jokeen. Myös pohjoispäästä on Noro-ojan kautta yh-
teys Teijärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.522, 
Mylly-Kartunjoen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat savi (81 %), hiesu (8 %) ja moreeni 
(8 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alueella jopa 
yli metrin paksuinen kerros.

Susinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 38 %, 
avosuolla 8 %, korvessa 5 %, turvekankaalla 38 % 
ja palaturpeen nostoalueella 11 %. Yleisin suo-
tyyppi on puolukka turvekangas. Myös rahka-
rämettä ja isovarpuräme muuttumaa sekä mustikka -
t urvekangasta esiintyy. Suon ojitta mattomalla alu-
eella pohjoisosassa on vanha turvepehkun nostoalue, 
samoin suon eteläosassa. Ojittamattomilla alueilla 

on mm. keidasrämettä. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 28 % ja mättäiden korkeus 2,1 dm. 
Puusto on suon keskiosissa kitukasvuista ja harvaa, 
muualla tiheää mäntytaimikkoa. Reunoilla on pai-
koin tukkipuustoa.

Susinevan turpeista on rahkavaltaisia 53 % ja sa-
ravaltaisia 47 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 32 %, sararahkaturve (CS) 21 % ja rah-
kasaraturve (SC) 47 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 25 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 9 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
4 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paikoin yli 2 m:n paksuinen heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, joka koos-
tuu vaihtelevasti Acutifolia-, Cuspidata- ja Palust-
ria-ryhmien rahkasammalien jäännök sistä. Tupas-
villa on yleinen turpeen lisätekijä. Syvemmällä on 
kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasa-
raturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,4. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,2. Liekoja on erittäin vähän. 

Susinevan pohjoisosassa on noin 7 ha:n laajuinen 
alue, jonka heikosti maatunut pintakerros soveltuu 
parhaiten kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon. Alu-
eella on noin 0,14 milj. suo-m3 H1–4-maatunutta 
turvetta, joka kuuluu laatuluokkiin 2a ja 3b. Heikos-
ti maatuneen rahka kerroksen alla on noin 0,11 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta.

Koska suon turvekerros on paksu, voi syvim-
pien kohtien kuivattaminen vaatia pumppaus-
toimenpiteitä.

Kuva 27. Susinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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22. Saarisuo

Saarisuo (kl. 2122 09, x = 6855,8, y = 2443,1) 
sijaitsee noin 13 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen. Suo on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se 
rajoittuu mäkiseen ja kallioiseen moreenimaastoon. 
Pohjois- ja itäreunan tuntumaan ulottuu metsäauto-
tie. Suolla on 14 tutki mus pistettä ja 14 syvyyspis-
tettä (kuva 28). Tutkimuspisteitä on 3,9/10 ha. Suon 
kokonais pinta-ala on 36 ha, yli 1 m syvän alueen 
29 ha, yli 1,5 m syvän 18 ha ja yli 2 m syvän 17 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–
122 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 3 m/km. Saa-
risuo on kokonaan ojitettu. Suon eteläpäästä on las-
kuoja Hepo-ojaan, joka johtaa Teijärveen, siitä Myl-
ly-Kartunjokea pitkin Kyrösjärveen ja edelleen Ky-
röskosken, Kirkko järven, Mahnalan selän, Kulo-
veden, Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäen-
jokeen.  Suo kuuluu vesistö alueeseen 35.522, Mylly-
Kartunjoen valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat savi 
(82 %), moreeni (14 %) ja hiesu (4 %). Liejua on 
suon pohjalla parilla pisteellä noin puolen metrin 
paksuinen kerros.

Saarisuon tutkimuspisteistä on rämeellä 54 %, 
turvekankaalla 39 % ja palaturpeen nostoalueel-
la 7 %. Suon eteläosassa vallitseva suotyyppi on 

isovarpuräme muuttuma, pohjoisosassa tupas villa-
räme muuttuma. Reunoilla on puolukka turvekangasta. 
Suolla on vanhoja turvepehkun nostoalueita. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 31 % ja mät-
täiden korkeus 2,2 dm. Puusto on enimmäkseen tihe-
ää, nuorehkoa mäntyä, seassa koivua. 

Saarisuon turpeista on rahkavaltaisia 59 % ja sa-
ravaltaisia 41 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 37 %, sararahkaturve (CS) 22 %, saratur-
ve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 38 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 30 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 7 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 1 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on yleensä ohut heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkaturvetta, joka pohjaa kohti 
muuttuu saravaltaiseksi. Paikoin sarapitoinen turve-
kerros ulottuu lähelle pintaa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,3. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
turve kerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Liekoja on vähän. 

Saarisuo on muodoltaan erittäin rikkonainen, jo-
ten yhtenäisen usean hehtaarin tuotantoalueen muo-
dostaminen on vaikeaa. Pienimuotoinen energiatur-
vetuotanto on mahdollista.

Kuva 28. Saarisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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23. Kurkisuo

Kurkisuo (kl. 2122 09, x = 6857,5, y = 2443,4) si-
jaitsee noin 14 km Ikaalisten keskus tasta luoteeseen. 
Se rajoittuu idässä peltoihin ja muualla pääasiassa 
hiesu- ja hietamaastoon. Suon poikki kulkee maati-
lalle johtava tie. Suolla on 4 tutkimuspistettä, pisteti-
heys on 1,3/10 ha (kuva 29). Suon kokonaispinta-ala 
on 30 ha, yli 1 m syvän alueen 21 ha, yli 1,5 m syvän 
18 ha ja yli 2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 107–
110 m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 5 m/km. Kur-
kisuo on kokonaan ojitettu. Suon pohjoispäästä on 
ojayhteys Villinojaan, joka laskee Kyrösjärven Ko-
velahteen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja Lieko-
veden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.523, Villinojan valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,9 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalaji on savi. Liejua 
on suon pohjalla yhdellä pisteellä. 

Kurkisuon tutkimuspisteistä on rämeellä 50 %, 
korvessa 25 % ja turvekankaalla 25 %. Havaittuja 

suotyyppejä ovat isovarpuräme, korpiräme, varsinai-
nen korpi ja karhun sammal muuttuma. Mättäisyyttä 
ei ole havaittu. Puusto on tiheää, varttunutta koivu-
valtaista sekametsää. 

Kurkisuon turpeista on rahkavaltaisia 4 % ja sa-
ravaltaisia 96 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 2 %, sararahkaturve (CS) 2 %, saraturve 
(C) 73 % ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Puun jään-
nöksiä (L) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 34 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 46 % kokonais-
turvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros puuttuu suolta kokonaan. Turve on kohtalaisen 
hyvin maatunutta sara- ja rahkasaraturvetta pinnas-
ta pohjaan. Puun jäännökset ovat yleinen turpeen li-
sätekijä. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,4.  Liekoja on vähän.

Kurkisuon turvekerros soveltuu energiaturvetuo-
tantoon. Suon noin 18 ha:n laajuisella yli 1,5 m sy-
vällä alueella on 0,50 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta. 

Kuva 29. Kurkisuon tutkimuspisteet.
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24. Kauppiasneva

Kauppiasneva (kl. 2122 09, x = 6857,2, y = 2441,3) 
sijaitsee noin 15 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen, ja. se rajoittuu moreenimaastoon. Suon etelä- 
ja itäpuolella kulkee kylätie. Suolla on 14 tutkimus-
pistettä ja 9 syvyyspistettä (kuva 30). Tutkimuspis-
teitä on 8,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 17 ha, 
yli 1 m syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja 
yli 2 m syvän 7 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
127 m, ja pinta on tasainen. Kauppiasneva on ko-
konaan ojitettu. Suon kaakkoispäästä laskuoja joh-
taa Suuriniemenlammiin, siitä vedet virtaavat Noro-
ojaa pitkin Teijärveen, siitä Mylly-Kartunjokea pit-
kin Kyrösjärveen ja edelleen Kyrös kosken, Kirkko-
järven, Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja 
Liekoveden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu 
vesistö alueeseen 35.522, Mylly-Kartunjoen valuma-
alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat savi (48 %) ja moreeni (48 %). Liejua on 
suon pohjalla yhdellä pisteellä lähes metrin paksui-
nen kerros.

Kauppiasnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
35 %, avosuolla 9 % ja turvekankaalla 56 %. Yleisim-
mät suotyypit ovat varpu- ja puolukka turvekangas 

sekä tupasvilla räme- ja isovarpu räme muuttuma. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 5 % ja 
mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on tiheää, enim-
mäkseen järeää männikköä. 

Kauppiasnevan turpeista on rahkavaltaisia 68 % 
ja saravaltaisia 32 %. Pääturve lajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 52 %, sararahkaturve (CS) 16 %, sa-
raturve (C) 2 % ja rahka saraturve (SC) 30 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 7 % kokonais turve-
määrästä.

Suon itäosassa on erittäin paksu (4 m) heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, joka 
koostuu vaihtelevasti Cuspidata-, Palustria- ja Acu-
tifolia-ryhmien rahkasammalien jäännöksistä. Sen 
alla ja suon muissa osissa lähempänä pintaa on koh-
talaisen hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasara-
turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,4. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Liekoja on vähän. 

Kauppiasneva on muodoltaan rikkonainen. Itä-
osassa on pienimuotoinen ympäristöturpeen nosto 
mahdollista.

Kuva 30. Kauppiasnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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25. Polvenneva

Polvenneva (kl. 2122 09, x = 6856,6, y = 2440,2) 
sijaitsee noin 16 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen. Se rajoittuu kaakossa hiesualueeseen ja muu-
alla pääasiassa moreeni maastoon. Kaakkoisreu-
naan ulottuu kylätie. Suolla on 13 tutkimuspistettä 
ja 9 syvyyspistettä (kuva 31). Tutkimuspisteitä on 
7,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 18 ha, yli 1 m 
syvän alueen 13 ha, yli 1,5 m syvän 11 ha ja yli 2 m 
syvän 9 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–
121 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 3 m/km. Pol-
venneva on kokonaan ojitettu. Suon kaakkoispäästä 
vedet virtaavat ojia pitkin kaakkoon, Noro-ojan kaut-
ta Teijärveen, siitä Mylly-Kartunjokea pitkin Ky-
rösjärveen ja edelleen Kyrös kosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja Liekove-
den kautta Kokemäen jokeen.  Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.522, Mylly-Kartunjoen valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 6,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat savi (64 %), hiesu (18 %) ja moreeni (14 %). 
Liejua on suon pohjalla paikoin jopa metrin paksui-
nen kerros.

Polvennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 64 %, 
korvessa 5 %, turvekankaalla 27 % ja pala turpeen nos-

toalueella 4 %. Yleisimmät suotyypit ovat isovarpu-
räme muuttuma, puolukka turvekangas ja rahkaräme-
muuttuma. Suolla on merkkejä turvepehkun nostos-
ta. Keski määräinen pinnan rahka mättäisyys on 20 % 
ja mättäiden korkeus 1,8 dm. Puusto on tiheää män-
nikköä, paikoin taimikkoa, paikoin tukkipuustoa. 

Polvennevan turpeista on rahkavaltaisia 54 % ja 
saravaltaisia 46 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 40 %, sararahkaturve (CS) 14 %, sa-
raturve (C) 7 % ja rahka sara turve (SC) 39 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 22 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 8 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on paikoin paksu heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, joka koostuu suureksi 
osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännök-
sistä. Pohjalla on yleensä kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,3. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
turve kerroksen maatuneisuus on 3,8 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,2. Liekoja on erittäin run-
saasti. 

Polvenneva on muodoltaan hyvin kapea. Pieni-
muotoinen ympäristöturpeen nosto on mahdollista.

Kuva 31. Polvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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26. Haukkaneva

Haukkaneva (kl. 2122 06, x = 6858,1, y = 2438,3) 
sijaitsee noin 18 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen, lähellä Jämijärven rajaa. Se rajoittuu pohjoises-
sa peltoon ja muualla moreenimaastoon. Suon länsi-
reunaan ulottuu tilustie. Suolla on 25 tutkimuspistet-
tä ja piste tiheys on 4,6/10 ha (kuva 32). Suon koko-
naispinta-ala on 54 ha, yli 1 m syvän alueen 37 ha, 
yli 1,5 m syvän 29 ha ja yli 2 m syvän 21 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
127 m, ja pinta on tasainen. Haukkaneva on koko-
naan ojitettu, ja valtaosa suosta on nykyisin turve-
tuotannossa. Suon vedet virtaavat ojia pitkin itään 
Noro-ojaan ja sitä kautta Teijärveen, siitä Mylly-
Kartunjokea pitkin Kyrösjärveen ja edelleen Kyrös-
kosken, Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kulo veden, 
Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäenjokeen. 
Suo kuuluu vesistö alueeseen 35.522, Mylly-Kartun-
joen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hieta (50 %), moreeni (33 %) ja savi (11 %). 
Liejua on suon pohjalla pienellä alueella alle puolen 
metrin paksuinen kerros.

Tutkimusajankohtana (1978) Haukkanevan tutki-
muspisteistä oli rämeellä 36 %, avosuolla 24 %, kor-
vessa 36 % ja palaturpeen nostoalueella 4 %. Ylei-

simmät suotyypit olivat varsinainen korpi, tupasvil-
laräme, lyhytkorsineva ja rahkaneva. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys oli 27 % ja mättäiden 
korkeus 2,3 dm. Puusto oli tiheydeltään ja kehitysas-
teeltaan vaihtelevaa mäntyvaltaista sekametsää. 

Haukkanevan turpeista on rahkavaltaisia 73 % ja 
saravaltaisia 27 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 59 %, sararahkaturve (CS) 14 %, sa-
raturve (C) 5 % ja rahkasara turve (SC) 22 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 39 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 19 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 7 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on paksuhko heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros, jonka alla on maatuneem-
paa rahka- ja saravaltaista turvetta. Tupasvilla on 
yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,7. Liekoja on kohtalaisesti. 

Haukkanevan 29 ha:n laajuisella yli 1,5 m syväl-
lä alueella on pinnassa 0,29 milj. suo-m3 parhaiten 
kasvu- ja ympäristö turve tuotantoon soveltuvaa H1–
4-maatunutta turvetta. Heikosti maatuneen rahkaker-
roksen alla on noin 0,49 milj. suo-m3 energia turve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 32. Haukkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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27. Lauttaneva 

Lauttaneva (kl. 2211 04, x = 6861,2, y = 2437,0) 
sijaitsee noin 22 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen, lähellä Jämijärven rajaa. Se rajoittuu lännessä 
harjuun ja muualla rikkonaiseen moreenimaastoon. 
Suon länsi-, pohjois- ja eteläpuolella kulkee maan-
tie. Suolla on 67 tutkimus pistettä ja 65 syvyyspis-
tettä (kuva 33). Tutkimuspisteitä on 4,0/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 168 ha, yli 1 m syvän alu-
een 132 ha, yli 1,5 m syvän 100 ha ja yli 2 m syvän 
67 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
130 m, ja pinta on tasainen. Lauttaneva on kokonaan 
ojitettu ja nykyään suurimmaksi osaksi turvetuotan-
nossa. Suon vedet virtaavat Lauttaojaa pitkin kaak-
koon, Hangasjärveen, ja edelleen Noro-ojan kaut-
ta Teijärveen, siitä Mylly-Kartunjokea pitkin Ky-
rösjärveen ja edelleen Kyrös kosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja Liekove-
den kautta Kokemäenjokeen.  Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.522, Mylly-Kartunjoen valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,3 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hieta (36 %), hiesu (24 %) ja moree-
ni (20 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alueel-
la enimmäkseen alle metrin, paksuimmillaan yli kol-
men metrin paksuinen kerros.

Tutkimusajankohtana (1983) Lauttanevan tutki-
muspisteistä oli rämeellä 62 %, avosuolla 23 %, kor-
vessa 5 %, turvekankaalla 8 % ja palaturpeen nos-
toalueella 2 %. Yleisimmät suotyypit olivat rahka-
räme, lyhytkorsineva, kangasräme ja keidasräme. 
Keskimääräinen pinnan rahka mättäisyys oli 41 % ja 

mättäiden korkeus 2,9 dm. Puusto oli suon keskellä 
kitukasvuista, muualla harvahkoa nuorta mänty- ja 
koivumetsää. 

Lauttanevan turpeista on rahkavaltaisia 80 % ja sa-
ravaltaisia 20 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 65 %, sararahkaturve (CS) 15 %, saratur-
ve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 17 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 55 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 14 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on monin paikoin paksu heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros, joka sisältää lisä-
tekijänä yleisesti tupasvillan jäännöksiä. Kerroksen 
alla on hyvin maatunutta rahkaturvetta. Pohjalla on 
yleensä sarapitoista tai -valtaista turvetta. Ohuttur-
peisilla alueilla saravaltainen turve ulottuu paikoin 
pintaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,2. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,4. Liekoja on erittäin vähän. 
Lauttanevalta on otettu näytteet laboratoriomääri-
tyksiä varten yhdeltä pisteeltä.

 Lauttanevan pintaosa soveltuu parhaiten kasvu-
turvetuotantoon ja pohjaosa energiaturve tuotantoon. 
Suon 100 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella 
on 0,97 milj. suo-m3 parhaiten kasvu- ja ympäristö-
turvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvet-
ta. Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on noin 
1,10 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0. 
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Kuva 33. Lauttanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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LIITTEET

28. Vatilähteenneva

Vatilähteenneva (kl. 2211 04, x = 6862,1, 
y = 2435,7) sijaitsee noin 24 km Ikaalisten keskus-
tasta luoteeseen, lähellä Jämijärven rajaa. Se rajoit-
tuu idässä harjumuodostumaan, pohjoisessa Vuoren-
päänsuohon (turvetuotannossa) ja lännessä kallioi-
seen moreenimaastoon. Suon itäpuolella kulkee pai-
kallistie, josta johtaa suolle pistoteitä. Suolla on 47 
tutkimus pistettä ja 54 syvyyspistettä (kuva 34). Tut-
kimuspisteitä on 5,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 80 ha, yli 1 m syvän alueen 60 ha, yli 1,5 m syvän 
45 ha ja yli 2 m syvän 29 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 124–
133 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 8 m/km. Va-
tilähteenneva on kokonaan ojitettu ja on lähes ko-
konaan turvetuotannon piirissä. Suon lounaispäästä 
vedet virtaavat ojia myöten Jämi järveen, siitä Jyllin-
jokea pitkin Kyrösjärveen ja edelleen Kyrös kosken, 
Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kulo veden, Rauta-
veden ja Liekoveden kautta Kokemäenjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 35.542, Jämijärven alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,0 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hiekka (78 %), hieta (13 %) ja moreeni (7 %). 
Liejua ei ole havaittu. 

Tutkimusajankohtana (1982) Vatilähteennevan 
tutkimuspisteistä oli rämeellä 67 %, avosuolla 17 %, 
korvessa 8 % ja palaturpeen nostoalueella 8 %. Ylei-
simmät suotyypit olivat rahkaräme ja lyhytkorsi-

neva. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys oli 
47 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. Puusto oli mel-
ko tiheää, nuorehkoa männyn ja koivun muodosta-
maa sekametsää. 

Vatilähteennevan turpeista on rahkavaltaisia 70 % 
ja saravaltaisia 30 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 60 %, sararahkaturve (CS) 10 %, sara-
turve (C) 16 % ja rahkasara turve (SC) 14 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 58 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 19 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 17 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
maatuneempaa rahkavaltaista turvetta, joka pohjaa 
kohti muuttuu saravaltaiseksi. Tupasvillan jäännök-
set ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,7. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
turve kerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,2. Liekoja on vähän. Vatiläh-
teennevalta on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä 
varten yhdeltä pisteeltä.

 Vatilähteenneva soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Suon 45 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on 
1,04 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0.

Kuva 34. Vatilähteennevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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29. Lauttalamminneva

Lauttalamminneva (kl. 2211 04, x = 6863,0, 
y = 2436,3) sijaitsee noin 25 km Ikaalisten keskus-
tasta luoteeseen. Se rajoittuu lännessä harjumuo-
dostumaan ja muualla moreeni maastoon. Suon poh-
joisosassa on kaksi pientä lampea, Lauttalammit 
(132,2 m mpy). Suon pohjoisreunaa sivuaa metsäau-
totie ja eteläosaan johtaa tie. Suolla on 34 tutkimus-
pistettä ja 23 syvyyspistettä (kuva 35). Tutkimuspis-
teitä on 4,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 71 ha, 
yli 1 m syvän alueen 47 ha, yli 1,5 m syvän 36 ha ja 
yli 2 m syvän 25 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 131–
133 m, ja pinta on tasainen. Lauttalamminneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu, ja eteläosa on turve-
tuotanto alueena. Suon vedet virtaavat etelään, Laut-
taojan kautta Hangasjärveen ja edelleen Noro-ojan 
kautta Teijärveen, siitä Mylly-Kartunjokea pitkin 
Kyrösjärveen ja edelleen Kyrös kosken, Kirkko-
järven, Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja 
Liekoveden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu 
vesistö alueeseen 35.522, Mylly-Kartunjoen valuma-
alue.  

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,0 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hiekka (51 %), hieta (40 %) ja moreeni (6 %). 
Liejua on suon pohjalla monin paikoin, jopa yli kah-
den metrin paksuisena kerroksena.

Tutkimusajankohtana (1983) Lauttalamminnevan 
tutkimuspisteistä oli rämeellä 70 %, avosuolla 16 %, 
korvessa 2 % ja palaturpeen nostoalueella 12 %. Tyy-
pillisin suotyyppi oli rahkaräme, mutta myös keidas-
rämettä ja silmäkenevaa esiintyi yleisesti. Suolla oli 

vanhoja turvepehkun nostohautoja. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys oli 48 % ja mättäiden korke-
us 2,3 dm. Puusto oli harvaa tai kitukasvuista nuor-
ta männikköä. 

Lauttalamminnevan turpeista on rahkavaltai-
sia 78 % ja saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 66 %, sararahkaturve 
(CS) 12 %, saraturve (C) 4 % ja rahka sara turve (SC) 
18 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 32 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 20 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 12 % kokonais-
turvemäärästä.

Varsinkin suon pohjoisosassa on monin paikoin 
yli 2 m paksu heikosti maatunut rahka valtainen pin-
taturvekerros. Eteläosassa kerros on selvästi ohuem-
pi. Syvemmällä on kohta laisen hyvin maatunutta 
rahkavaltaista turvetta. Tupasvillan jäännökset ovat 
pintaosassa ja puun jäännökset pohjaosassa yleinen 
turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 2,7 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Liekoja on erittäin vähän. 

Lauttalamminnevan eteläosassa on noin 20 ha tur-
vetuotantoon soveltuvaa yli 1,5 m syvää aluetta. Poh-
joisosassa haittana ovat lammet. Alueella on noin 
0,36 milj. suo-m3 parhaiten energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Pintakerroksesta on tuotettavis-
sa myös jonkin verran kasvu- tai ympäristöturvetta. 
Turvetuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat pohjois-
osan lammet ja paikoin paksu heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros.

Kuva 35. Lauttalamminnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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30. Heinikeidas

Heinikeidas (kl. 2211 04, x = 6862,0, y = 2437,8) 
sijaitsee noin 23 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu 
kallioiseen moreeni maastoon. Suon pohjoisreunaan 
ja lounaisosan tuotantoalueelle ulottuu tie. Suolla on 
78 tutkimus pistettä ja 49 syvyyspistettä (kuva 36). 
Tutkimuspisteitä on 6,2/10 ha. Suon kokonais pinta-
ala on 125 ha, yli 1 m syvän alueen 79 ha, yli 1,5 m 
syvän 65 ha ja yli 2 m syvän 50 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
135 m, ja pinta viettää etelään noin 5 m/km. Heini-
keidas on kokonaan ojitettu, ja suon etelä- ja keski-
osa on turvetuotannossa. Suon lounaispäästä on las-
kuoja Lauttaojaan, josta vedet virtaavat Hangasjär-
veen ja edelleen Noro-ojan kautta Teijärveen, siitä 
Mylly-Kartunjokea pitkin Kyrösjärveen ja edelleen 
Kyrös kosken, Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kulo-
veden, Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäen-
jokeen.  Suo kuuluu vesistö alueeseen 35.522, Mylly-
Kartunjoen valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (74 %), hiesu (18 %) ja hieta (7 %). 
Liejua on suon pohjalla pienellä alueella ohut ker-
ros.

Tutkimusajankohtana (1983) Heinikeitaan tutki-
muspisteistä oli rämeellä 53 %, avosuolla 12 %, kor-
vessa 12 %, turvekankaalla 21 % ja palaturpeen nosto-
alueella 2 %. Yleisimpiä suotyyppejä olivat varsinai-
nen sararäme ja tupasvilla räme sekä karhunsammal-

muuttuma. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
oli 10 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto oli ti-
heydeltään ja kehitysasteeltaan vaihtelevaa mänty-
valtaista sekametsää. 

Heinikeitaan turpeista on rahkavaltaisia 31 % ja 
saravaltaisia 69 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 6 %, sara-
turve (C) 36 % ja rahkasara turve (SC) 33 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 30 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 13 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
yleensä kohtalaisen hyvin maatunutta sara- tai rah-
kasaraturvetta. Puun jäännökset ovat yleinen turpeen 
lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,0.  Liekoja on erittäin vähän. 
Heinikeitaalta on otettu näytteet laboratoriomääri-
tyksiä varten yhdeltä pisteeltä.

Heinikeidas soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Suon rikkonainen muoto haittaa yhtenäisen tuotan-
toalueen muodostamista. Lähinnä noin 50 ha:n laa-
juisella yli 2 m syvällä alueella on noin 1,10 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta, joka energiaturpeen laatu ohjeen (2006) mukaan 
kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20.
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Kuva 36. Heinikeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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31. Unnanneva

Unnanneva (kl. 2211 04, x = 6863,0, y = 2437,3) 
sijaitsee noin 26 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen, lähellä Jämijärven rajaa. Suo on muodoltaan 
erittäin rikkonainen, ja se rajoittuu kallioiseen mo-
reenimaastoon. Suon länsi-, lounais- ja kaakkois-
reunaan johtaa tie. Suolla on 78 tutkimuspistettä ja 
117 syvyyspistettä (kuva 37). Tutkimuspisteitä on 
3,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 229 ha, yli 1 m 
syvän alueen 107 ha, yli 1,5 m syvän 76 ha ja yli 2 m 
syvän 45 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 129–
139 m, ja pinta viettää itäkoilliseen noin 6 m/km. 
Unnanneva on suurimmaksi osaksi ojitettu; lounais-
osa on ojittamaton. Suon etelä- ja keskiosasta vedet 
virtaavat itään, Myllyojaa pitkin Kyrösjärven Ko-
velahteen. Tämä osa suota kuuluu vesistöalueeseen 
35.521, Kyrösjärven lähialue. Suon pohjoisosasta 
vedet virtaavat ojia pitkin koilliseen Kuusijokeen, 
joka laskee Kyrösjärven Kovelahteen ja edelleen 
Kyröskosken, Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kulo-
veden, Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäen-
jokeen. Pohjoisosa kuuluu vesistöalueeseen 35.555, 
Kuusijoen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni (46 %), hiekka (30 %) ja hie-
ta (16 %). Liejua on suon pohjalla pienellä alueella 
noin puolen metrin paksuinen kerros.

Unnannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 93 %, 
korvessa 6 % ja turvekankaalla 1 %. Yleisin suo-
tyyppi on rahkarämemuuttuma. Sitä esiintyy erityi-
sesti suon luoteisosassa. Muita yleisiä suotyyppejä 
ovat kangasräme, isovarpuräme, varsinainen sararä-

me ja korpiräme, jotka esiintyvät vaihtelevasti muut-
tuneina. Suolla on vanhoja turvepehkun nostohauto-
ja. Keski määräinen pinnan rahka mättäisyys on 27 % 
ja mättäiden korkeus 2,8 dm. Puusto on harvahkoa, 
kehitys asteeltaan vaihtelevaa mäntyvaltaista seka-
metsää. 

Unnannevan turpeista on rahkavaltaisia 50 % ja 
saravaltaisia 50 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 25 %, sa-
raturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 42 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 35 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 26 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 24 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on yleensä ohut. Suon pintaosassa on yleensä 
rahkavaltaista turvetta, joka muuttuu pohjaa kohti 
maatuneemmaksi ja yleensä sara valtaiseksi. Tupas-
villan jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
keskimaatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen poh-
jakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. Unnanne-
valta on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä var-
ten yhdeltä pisteeltä.

Turvetuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat Un-
nannevan rikkonainen muoto, moreeni saarekkeet ja 
epätasainen turvepaksuus. Energiaturvetuotanto on 
mahdollista lähinnä kolmella suurimmalla yli 2 m 
syvällä alueella. Alueiden tuotantokelpoinen yhteis-
pinta-ala on noin 35 ha. Alueilla on yhteensä noin 
0,77 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0.
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Kuva 37. Unnannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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32. Muurainneva

Muurainneva (kl. 2211 05, x = 6870,1, y = 2439,8) 
sijaitsee noin 28 km Ikaalisten keskustasta luotee-
seen, ja se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Suon eteläreunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 
13 tutkimuspistettä ja 9 syvyyspistettä (kuva 38). 
Tutkimuspisteitä on 7,2/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 18 ha, yli 1 m syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m 
syvän 9 ha ja yli 2 m syvän 7 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 142–
144 m, ja pinta viettää etelään noin 3 m/km. Muu-
rainneva on kokonaan ojitettu. Vedet virtaavat ojia 
pitkin itään Kokemusjokeen, joka laskee Kyrösjär-
ven Kovelahteen ja edelleen Kyröskosken, Kirkko-
järven, Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja 
Liekoveden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu ve-
sistöalueeseen 35.525, Kokemus joen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat paikoin lohkareinen moreeni (68 %) ja savi 
(32 %). Liejua on suon pohjalla pienellä alueella 
ohut kerros.

Muurainnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 95 % 
ja turvekankaalla 5 %. Suon keskiosa on yleisimmin 
rahkaräme muuttumaa, paikon on myös keidasräme-
muuttumaa. Reunemmalla esiintyy lyhytkorsi neva-
räme muuttumaa. Suolta on nostettu joskus turve-
pehkua. Keski määräinen pinnan rahkamättäisyys on 
36 % ja mättäiden korkeus 2,8 dm. Puusto on keski-
tiheää, paikoin tiheääkin nuorta männikköä. 

Muurainnevan turpeista on rahkavaltaisia 98 % 
ja saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 89 %, sararahkaturve (CS) 9 % ja rah-
kasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 25 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on keskimäärin runsaan puolen metrin pak-
suinen heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros, josta noin puolet koostuu Acutifolia-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Kerroksen alla on 
selvästi maatuneempaa rahkaturvetta, jonka alla on 
usein uudestaan vaihtelevan paksuinen kerros hei-
kosti maatunutta Acutifolia-valtaista rahkaturvetta. 
Heikosti ja hyvin maatuneet rahkakerrokset vuorot-
televat monin paikoin pohjaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,7. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen keskimaatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Liekoja on vähän. 

Muurainnevan pintaosa soveltuu kasvuturvetuo-
tantoon ja pohjaosa maatumisastevaihtelun takia ym-
päristöturvetuotantoon tai välttävästi energiaturve-
tuotantoon. Suon 9 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syväl-
lä alueella on 0,06 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta tur-
vetta, joka kuuluu lähinnä laatuluokkaan 2a. Heikos-
ti maatuneen rahkakerroksen alla on noin 0,14 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 38. Muurainnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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33. Pikkumäenneva

Pikkumäenneva (kl. 2211 05, x = 6871,5, 
y = 2439,4) sijaitsee noin 30 km Ikaalisten keskus-
tasta luoteeseen. Se rajoittuu pohjoisessa rauta tiehen 
ja muualla moreenimaastoon. Suon eteläreunaan 
ulottuu metsäautotie. Suolla on 10 tutkimuspistet-
tä ja 7 syvyyspistettä (kuva 39). Tutkimuspisteitä on 
7,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 13 ha, yli 1 m 
syvän alueen 4 ha, yli 1,5 m syvän 2 ha ja yli 2 m sy-
vän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 140–
145 m, ja pinta viettää länteen noin 10 m/km. Pik-
kumäenneva on kokonaan ojitettu. Suon länsipäästä 
on laskuoja Pihnarinlampeen, joka laskee Pihnarin-
luomaa pitkin Kyrösjärven Kovelahteen ja edelleen 
Kyröskosken, Kirkko järven, Mahnalan selän, Kulo-
veden, Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäen-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.524, Pihna-
rinluoman valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on paikoin 
lohkareinen moreeni. Liejua on suon pohjalla yhdel-
lä pisteellä ohut kerros.

Pikkumäennevan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 76 % ja turvekankaalla 24 %. Vallitseva suotyyp-

pi on isovarpuräme muuttuma. Myös kangasräme-
muuttumaa ja puolukka turve kangasta esiintyy ylei-
sesti. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
6 % ja mättäiden korkeus 3,0 dm. Puusto on keskiti-
heää pinotavara-asteen männikköä, missä on seassa 
koivua. Reunoilla on paikoin tukkipuustoa.

Pikkumäennevan turpeista on rahkavaltaisia 96 % 
ja saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 72 %, sararahkaturve (CS) 24 %, ja 
rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 20 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 22 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohuehko heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisen hy-
vin maatunutta rahkaturvetta, jossa on paikoin hei-
kosti maatuneita kohtia. Pohjalla turve muuttuu sa-
rapitoiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
keskimaatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen poh-
jakerroksen 6,4. Liekoja on yleensä vähän. 

Pikkumäenneva on suurimmaksi osaksi ohuttur-
peinen, joten sitä ei suositella turvetuotantoon.

Kuva 39. Pikkumäennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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34. Kiimaneva

Kiimaneva (kl. 2211 08, x = 6871,7, y = 2440,5) 
sijaitsee noin 28 km Ikaalisten keskus tasta luotee-
seen, lähellä Parkanon rajaa. Se on muodoltaan erit-
täin rikkonainen, ja siihen on laskettu mukaan myös 
pohjoinen Myllynevan alue. Suo rajoittuu mäkiseen 
moreenimaastoon. Suon pohjoisosassa on Heini-
lampi (136,4 m mpy). Itäreunaa sivuaa metsäauto-
tie. Suolla on 36 tutkimuspistettä ja 32 syvyyspis-
tettä (kuva 40). Tutkimuspisteitä on 4,5/10 ha. Suon 
kokonais pinta-ala on 80 ha, yli 1 m syvän alueen 
47 ha, yli 1,5 m syvän 24 ha ja yli 2 m syvän 20 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 136–
143 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 3 m/km. Kii-
maneva on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaavat 
kaakkoon Kokemusjokeen, joka laskee Kyrösjärven 
Kovelahteen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja Liekove-
den kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 35.525, Kokemus joen valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (66 %), hieta (16 %) ja hiesu 
(8 %). Liejua on suon pohjalla paikoin ohuelti, mutta 
Heinilammen ympärillä jopa yli kahden metrin pak-
suinen kerros.

Kiimanevan tutkimuspisteistä on rämeellä 88 %, 
avosuolla 2 % ja turvekankaalla 10 %. Yleisim-
mät suotyypit ovat rahkaräme-, tupasvillaräme- ja 
isovarpu räme muuttuma. Reunoilla on puolukka- ja 
mustikkaturvekangasta. Suolla on vanhoja turvepeh-
kun nostohautoja. Keski määräinen pinnan rahkamät-

täisyys on 23 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto 
on keskitiheää riuku- ja pinotavara-asteen männik-
köä, seassa koivua. 

Kiimanevan turpeista on rahkavaltaisia 70 % ja 
saravaltaisia 30 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 44 %, sararahkaturve (CS) 26 %, sa-
raturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 29 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 32 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä ohuehko heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalai-
sen hyvin maatunutta rahka- tai sararahkaturvetta. 
Pohjalla turve muuttuu yleensä saravaltaiseksi. Pai-
koin saravaltainen turve ulottuu lähelle pintaa. Tu-
pasvillan jäännökset ovat turpeen yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,0. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen keskimaatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6. Liekoja on erittäin vähän. 
Kiimanevalta on otettu näytteet laboratoriomäärityk-
siä varten yhdeltä pisteeltä.

 Kiimanevan kaksi laajinta yli 1,5 m syvää aluet-
ta soveltuu välttävästi energiaturvetuotantoon. Alu-
eiden pinta-ala on yhteensä noin 15 ha. Tuotantokel-
poinen turvemäärä on 0,38 milj. suo-m3, joka ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15.

Suurin turvetuotantoon vaikuttava tekijä on suon 
rikkonainen muoto. Yli 1,5 m syvä alue koostuu kol-
mesta erillisestä altaasta.
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Kuva 40. Kiimanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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35. Suovanneva

Suovanneva (kl. 2211 08, x = 6871,0, y = 2443,4) 
sijaitsee noin 29 km Ikaalisten keskustasta pohjoi-
seen, lähellä Parkanon rajaa. Suo on muodoltaan 
erittäin rikkonainen, ja se rajoittuu pohjoisessa pel-
toon ja muualla kallioiseen moreenimaastoon. Suon 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 29 tutkimus-
pistettä ja 44 syvyyspistettä (kuva 41). Tutkimuspis-
teitä on 4,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 65 ha, 
yli 1 m syvän alueen 32 ha, yli 1,5 m syvän 22 ha ja 
yli 2 m syvän 15 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 145–
152 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 6 m/km. 
Suovanneva on kokonaan ojitettu. Suon eteläpäästä 
on laskuojat Isoon Kokeveteen, mistä vedet virtaa-
vat Kokemusjokea pitkin Kyrösjärven Kovelahteen 
ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, Mahnalan-
selän, Kuloveden, Rautaveden ja Liekoveden kaut-
ta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
35.525, Kokemus joen valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (99 %) ja hiekka (1 %). Liejua on suon pohjal-
la pienellä alueella ohut kerros.

Suovannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 95 %, 
avosuolla 1 %, korvessa 1 % ja turvekankaalla 3 %. 
Suon yleisimmät suotyypit ovat isovarpuräme-, kan-
gasräme- ja lyhytkorsi nevaräme muuttuma. Keski-

määräinen pinnan rahkamättäisyys on 25 % ja mät-
täiden korkeus 2,9 dm. Puusto on enimmäkseen mel-
ko harvaa, pinotavara-asteella olevaa männyn ja koi-
vun muodostamaa sekametsää. 

Suovannevan turpeista on rahkavaltaisia 51 % ja 
saravaltaisia 49 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 26 %, sararahkaturve (CS) 21 %, 
ruskosammalrahkaturve (BS) 4 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 49 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 35 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä 56 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 20 % 
kokonais turvemäärästä.

Suolla on ohuehko heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, jonka alla on hyvin maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta. Turve muuttuu kuitenkin 
yleensä melko nopeasti pohjaa kohti saravaltaiseksi. 
Tupasvillan ja puun jäännökset ovat erittäin yleisiä 
turpeen lisätekijöitä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen keskimaatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,1. Liekoja on kohtalaisesti. 

Suovannevan pohjoisosassa on noin 15 ha:n laa-
juinen yli 1,5 m syvä alue, joka soveltuu energia-
turvetuotantoon. Tuotantokelpoinen turvemäärä on 
0,30 milj. suo-m3.

 
Kuva 41. Suovannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 385, 2008

Ikaalisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat

57

36. Rajaneva

Rajaneva (kl. 2211 08, x = 6872,4, y = 2444,1) 
sijaitsee noin 30 km Ikaalisten keskus tasta pohjoi-
seen, lähellä Parkanon rajaa. Se rajoittuu mäkiseen 
moreenimaastoon. Suon itä-, länsi ja koillispuolel-
le johtaa metsäautotie. Suolla on 37 tutkimuspistet-
tä (kuva 42), ja pistetiheys on 5,6/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 66 ha, yli 1 m syvän alueen 31 ha, 
yli 1,5 m syvän 19 ha ja yli 2 m syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 151–
157 m, ja pinta viettää länteen noin 5 m/km. Raja-
neva on etelä- ja länsiosiltaan ojitettu. Vedet virtaa-
vat ojia pitkin länteen Kokemus jokeen, joka laskee 
Kyrös järven Kovelahteen ja edelleen Kyröskosken, 
Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kulo veden, Rauta-
veden ja Liekoveden kautta Kokemäenjokeen. Suo 
kuuluu vesistö alueeseen 35.525, Kokemus joen valu-
ma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (97 %) ja kallio (3 %). 

Rajanevan tutkimuspisteistä on rämeellä 62 %, 
avosuolla 22 % ja korvessa 16 %. Suon yleisimmät 
suotyypit ovat varsinainen sararäme ja rahkaräme. 
Keskiosassa lyhytkorsi neva on yleinen. Suotyyppe-
jä esiintyy sekä luonnonvaraisina että muuttumina. 
Keskimääräinen pinnan rahka mättäisyys on 34 % 

ja mättäiden korkeus 2,7 dm. Puusto on suon poh-
joisosassa usein kitukasvuista ja harvaa männikköä. 
Eteläosassa puusto on tiheämpää ja varttuneempaa 
mäntyvaltaista sekametsää.

Rajanevan turpeista on rahkavaltaisia 60 % ja sa-
ravaltaisia 40 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 51 %, sararahkaturve (CS) 9 %, saraturve 
(C) 29 % ja rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 16 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 22 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paikoin paksu heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros, jonka alla on hyvin maa-
tunutta rahkavaltaista turvetta. Pohjaa kohti turve 
muuttuu saravaltaiseksi.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,3. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen keskimaatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6. Liekoja on yleensä vähän.

 Rajanevan keskiosassa on noin 17 ha:n laajui-
nen yli 1,5 m syvä alue, jonka pintaosasta on tuo-
tettavissa 0,17 milj. suo-m3 H1–4-maatunutta ym-
päristöturvetta. Kerroksen alapuolella on energia-
turve tuotantoon soveltuvaa turvetta noin 0,09 milj. 
suo-m3. Tuotantoon vaikuttava tekijä on epätasainen 
moreenipohja.

Kuva 42. Rajanevan tutkimuspisteet.
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37. Huhdanneva

Huhdanneva (kl. 2211 08, x = 6871,4, y = 2444,9) 
sijaitsee noin 28 km Ikaalisten keskus tasta pohjoi-
seen. Se rajoittuu mäkiseen ja kallioiseen moreeni-
maastoon. Suon etelä pään poikki kulkee metsäauto-
tie. Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 18 syvyyspis-
tettä (kuva 43). Tutkimuspisteitä on 4,0/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 45 ha, yli 1 m syvän alueen 
10 ha ja yli 1,5 m syvän 2 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147–
154 m, ja pinta viettää etelään noin 4 m/km. Huh-
danneva on kokonaan ojitettu. Suon eteläosasta ve-
det virtaavat Isonevan ojien kautta Vähä Kokeveteen, 
siitä Ison Kokeveden kautta Kokemusjokeen, joka 
laskee Kyrös järven Kovelahteen. Suon eteläosa kuu-
luu vesistö alueeseen 35.525, Kokemus joen valuma-
alue. Pohjoisosan vedet virtaavat laskuojaa pitkin 
itään Ahvenlampeen, siitä Kylmäojaa pitkin Vää-
räjokeen, joka laskee Kyrösjärven Heittolanlahteen 
ja edelleen Kyröskosken, Kirkko järven, Mahnalan-
selän, Kulo veden, Rautaveden ja Liekoveden kaut-
ta Kokemäen jokeen. Pohjoisosa kuuluu vesistö-
alueeseen 35.531, Vääräjoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,7 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (69 %) ja hieta (31 %). Liejua ei ole havaittu. 

Huhdannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 91 %, 
korvessa 3 %, turvekankaalla 3 % ja pala turpeen 

nostoalueella 3 %. Yleisimmät suotyypit ovat kan-
gasräme- ja isovarpu räme muuttuma sekä rahkarä-
meojikko. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 42 % ja mättäiden korkeus 3,3 dm. Puusto on pai-
koin harvahkoa, kehitysasteeltaan vaihtelevaa män-
tyvaltaista sekametsää. 

Huhdannevan turpeista on rahkavaltaisia 86 % ja 
saravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 44 %, sararahkaturve (CS) 38 %, 
ruskosammalrahkaturve (BS) 4 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 14 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 65 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä 45 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 24 % 
kokonais turvemäärästä.

Suolla on ohuehko heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, jonka alla on hyvin maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta, joka pohjaa kohti muuttuu 
saravaltaiseksi. Tupasvillan ja puun jäännökset ovat 
erittäin yleisiä turpeen lisätekijöitä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,2. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen keskimaatuneisuus on 2,9 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 7,7. Liekoja on paikoin koh-
talaisesti. 

Ohuen turvekerroksen takia Huhdanneva ei sovel-
lu turvetuotantoon.

Kuva 43. Huhdannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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38. Vähäneva

Vähäneva (kl. 2211 07, x = 6870,3, y = 2443,1) si-
jaitsee noin 29 km Ikaalisten keskus tasta pohjoiseen. 
Se rajoittuu pohjoisessa peltoon, kaakossa Isonevaan 
ja muualla mäkiseen moreenimaastoon. Pohjoisosan 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 18 tutkimus-
pistettä ja 20 syvyyspistettä (kuva 44). Tutkimuspis-
teitä on 4,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 38 ha, 
yli 1 m syvän alueen 28 ha, yli 1,5 m syvän 19 ha ja 
yli 2 m syvän 11 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 138–
141 m, ja pinta viettää eri suuntiin. Vähäneva on ko-
konaan ojitettu. Suon etelä- ja pohjoispäästä on las-
kuojat Kokemusjokeen, joka laskee Kyrös järven Ko-
velahteen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja Lieko-
veden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.525, Kokemus joen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (87 %) ja savi (11 %). Liejua 
on suon pohjalla paikoin ohut kerros.

Vähänevan tutkimuspisteistä on rämeellä 76 % ja 
turvekankaalla 24 %. Yleisimmät suotyypit ovat iso-
varpuräme- ja korpirämemuuttuma sekä puolukka-
turvekangas. Keski määräinen pinnan rahkamättäi-

syys on 18 % ja mättäiden korkeus 2,9 dm. Puus-
to on melko harvaa, varttunutta mäntyvaltaista seka-
metsää. 

Vähänevan turpeista on rahkavaltaisia 35 % ja 
saravaltaisia 65 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 13 %, sararahkaturve (CS) 19 %, 
ruskosammal rahkaturve (BS) 3 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 65 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 37 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä 46 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 22 % 
kokonais turvemäärästä.

Suolla on hyvin ohut heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros, jonka alla on yleensä hyvin 
maatunutta rahkasaraturvetta. Tupasvillan ja puun 
jäännökset ovat erittäin yleisiä turpeen lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,1. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
keskimaatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen poh-
jakerroksen 7,4. Liekoja on kohtalaisesti. 

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta Vähäne-
va soveltuu energiaturvetuotantoon. Luoteis- ja lou-
naisosassa on kaksi yli 1,5 m syvää pienimuotoiseen 
turvetuotantoon soveltuvaa aluetta, joiden yhteispin-
ta-ala on noin 14 ha. Tuotantokelpoiset turvevarat 
ovat 0,24 milj. suo-m3.

Kuva 44. Vähänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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39. Isoneva

Isoneva (kl. 2211 07, x = 6869,9, y = 2445,1) si-
jaitsee noin 27 km Ikaalisten keskustasta pohjoi-
seen. Suo on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se 
rajoittuu mäkiseen moreeni maastoon. Lounaisosas-
sa on kaksi lampea: Iso Kokevesi (137,7 m mpy) ja 
Pieni Kokevesi (137,8 m mpy). Suon poikki kulkee 
kaksi metsäautotietä. Suolla on 41 tutkimuspistettä 
ja 57 syvyyspistettä (kuva 45). Tutkimus pisteitä on 
4,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 85 ha, yli 1 m 
syvän alueen 45 ha, yli 1,5 m syvän 33 ha ja yli 2 m 
syvän 20 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 138–
146 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 5 m/km. Iso-
neva on kokonaan ojitettu. Kuivatus mahdollisuudet 
ovat eteläosassa välttävät. Suon vedet virtaavat ete-
lään, Vähä ja Iso Kokeveteen, edelleen Kokemusjoen 
kautta Kyrös järven Kovelahteen ja edelleen Kyrös-
kosken, Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kulo veden, 
Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäenjokeen. 
Suo kuuluu vesistö alueeseen 35.525, Kokemus joen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (78 %), hiekka (8 %), hieta (5 %) ja 
savi (5 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alueella 
enimmillään puolentoista metrin paksuinen kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 74 %, 
korvessa 9 % ja turvekankaalla 17 %. Suon keski-
osassa yleisimmät suotyypit ovat tupasvillaräme- ja 

isovarpu räme muuttuma. Lounais osassa on yleises-
ti korpirämemuuttumaa. Suon reunoilla on puoluk-
ka- ja mustikka turvekangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 15 % ja mättäiden korke-
us 2,8 dm. Puusto on suon koillislahdekkeessa kitu-
kasvuista ja harvaa mäntyä. Etelä- ja lounais osassa 
puusto on paikoin järeämpää mäntyvaltaista seka-
metsää. 

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 56 % ja sa-
ravaltaisia 44 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 24 %, sararahkaturve (CS) 30 %, 
ruskosammal rahkaturve (BS) 2 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 44 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä 38 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 15 % 
kokonais turvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on hyvin maatunutta sa-
rarahka- ja rahkasaraturvetta. Tupasvillan ja puun 
jäännökset ovat erittäin yleisiä turpeen lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen keskimaatuneisuus on 2,7 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,2. Liekoja on vähän. 

Isonevan pohjoisosassa on noin 7 ha yli 1,5 m 
syvää pienimuotoiseen energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa aluetta. Tuotantokelpoiset turvevarat ovat 
0,12 milj. suo-m3.

Kuva 45. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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40. Kouranneva

Kouranneva (kl. 2211 07, x = 6867,9, y = 2444,6) 
sijaitsee noin 26 km Ikaalisten keskustasta pohjoi-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu 
moreenimaastoon. Suon itäreunaan ulottuu metsäau-
toteitä. Suolla on 12 tutkimuspistettä ja 26 syvyys-
pistettä (kuva 46). Tutkimuspisteitä on 3,2/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 37 ha, yli 1 m syvän alu-
een 22 ha, yli 1,5 m syvän 16 ha ja yli 2 m syvän 
13 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 140–
142 m, ja pinta on tasainen. Kouranneva on suurim-
maksi osaksi luonnontilainen. Vedet virtaavat suon 
lounaisreunasta lähtevän ojan kautta lounaaseen, 
Isoon Särkijärveen (kuivattu pelloiksi), siitä Tuhku-
rinojaa pitkin Kyrös järven Kovelahteen ja edelleen 
Kyröskosken, Kirkko järven, Mahnalan selän, Kulo-
veden, Rautaveden ja Liekoveden kautta Kokemäen-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.521, Kyrös-
järven lähialue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (89 %) ja savi (11 %). Liejua on suon pohjalla 
pienellä alueella alle puolen metrin paksuinen ker-
ros.

Kourannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 74 %, 
avosuolla 5 % ja korvessa 21 %. Yleisimmät suotyy-
pit ovat keidasräme, korpiräme ja varsinainen korpi. 
Keski määräinen pinnan rahka mättäisyys on 47 % ja 
mättäiden korkeus 2,9 dm. Puusto on enimmäkseen 
kitukasvuista ja harvaa mäntyä. 

Kourannevan turpeista on rahkavaltaisia 53 % ja 
saravaltaisia 47 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 

rahkaturve (S) 38 %, sararahkaturve (CS) 15 % ja 
rahkasaraturve (SC) 47 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 47 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 36 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
13 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on paksu heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, joka koostuu vaihte-
levasti pääasiassa Acutifolia- ja Cuspidata-ryhmien 
rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvillan jäännök-
set ovat tässä kerroksessa erittäin yleinen turpeen li-
sätekijä.  Syvemmällä on yleensä hyvin maatunutta 
sararahkaturvetta, jossa puun jäännökset ovat ylei-
nen turpeen lisätekijä. Paikoin saravaltainen turve 
ulottuu lähelle pintaa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintaker-
roksen keskimaatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,7. Liekoja on vähän. 

Kourannevan yli 2 m syvän alueen paksu, rahka-
valtainen pintaturvekerros soveltuu pieni muotoiseen 
kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon. Noin 10 ha:n 
laajuisella alueella suon pohjoisosassa on noin 
0,15 milj. suo-m3 tuotantoon soveltuvaa H1–4-maa-
tunutta turvetta, joka kuuluu lähinnä laatuluok-
kaan 2. Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on 
noin 0,10 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta.

 Turvetuotantoa vaikeuttavia tekijöitä ovat suon 
rikkonainen muoto ja syvimpien kohtien (yli 4 m) 
mahdolliset kuivatusongelmat. Lisäksi suo on aina-
kin tutkimushetkellä (2002) ollut luonnontilassa.

Kuva 46. Kourannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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41. Levonsuo

Levonsuo (kl. 2211 07, x = 6866,6, y = 2445,7) si-
jaitsee noin 21 km Ikaalisten keskustasta pohjoiseen. 
Se rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen moreeni-
maastoon. Suon halki kulkee suurjännite sähkölinja. 
Suon itäreunan tuntumassa kulkee valtatie 3 ja länsi- 
ja eteläreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 39 tut-
kimuspistettä ja 33 syvyyspistettä (kuva 48). Tutki-
muspisteitä on 5,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
70 ha, yli 1 m syvän alueen 53 ha, yli 1,5 m syvän 
41 ha ja yli 2 m syvän 32 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 126–
132 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 4 m/km. Le-
vonsuo on kokonaan ojitettu. Suon eteläpäästä on 
laskuoja Vähäjärveen, joka laskee Kyrösjärven Jout-
tulahteen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rautaveden ja Lieko-
veden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.526, Vähä järven valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,0 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiesu (60 %), moreeni (24 %) ja hieta 
(13 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alueella jopa 
yli metrin paksuinen kerros.

Levonsuon tutkimuspisteistä on rämeellä 51 %, 
korvessa 4 % ja turvekankaalla 45 %. Suon poh-

joisosa on pääasiassa tupasvillaräme muuttumaa. 
Etelä- ja keskiosat ovat enimmäkseen puolukka- ja 
mustikka turvekangasta. Paikoin on myös lyhytkor-
sinevaräme- ja tupasvillaräme muuttumaa. Keski-
määräinen pinnan rahka mättäisyys on 8 % ja mättäi-
den korkeus 2,1 dm. Puusto on enimmäkseen keski-
tiheää, kehitysasteeltaan vaihtelevaa mäntyvaltaista 
sekametsää. Reunoilla on paikoin tukkipuustoa.

Levonsuon turpeista on rahkavaltaisia 40 % ja sa-
ravaltaisia 60 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 18 % ja rah-
kasaraturve (SC) 60 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 16 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 31 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjoisosassa on paikoin paksu heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, joka 
koostuu vaihtelevasti Cuspidata- ja Acutifolia-ryh-
mien rahkasammalien jäännöksistä. Tupas villan 
jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä. Muualla 
heikosti maatunut rahka valtainen pintaturve kerros 
on ohut. Syvemmällä on hyvin maatunutta sararah-
ka- ja rahkasaraturvetta. Puun jäännökset ovat suon 
pohjaosissa yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5. 

Kuva 47. Avohakkuualue (2008) Levonsuon luoteisosassa. Alue on ollut mustikkaturvekangasta
(kuva Tapio Toivonen).
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Kuva 48. Levonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,9. Liekoja on yleensä vähän. Levonsuolta 
on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä varten yh-
deltä pisteeltä

Levonsuon pohjoisosassa on noin 5 ha:n laajuinen 
alue, jolta on tuotettavissa 0,08 milj. suo-m3 lähinnä 
ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa, H1–4-maa-

tunutta rahkaturvetta, joka kuuluu laatuluokkaan 3. 
Sen alla ja muualla yhteensä noin 20 ha:n laajuisel-
la alueella on lisäksi noin 0,42 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluok-
kaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15. Turvetuotantoon vai-
kuttava tekijä on suon lahdekkeinen muoto.
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42. Ahvenlamminneva

Ahvenlamminneva (kl. 2211 10, x = 6863,9, 
y = 2453,8) sijaitsee noin 26 km Ikaalisten keskus-
tasta pohjoiseen. Se rajoittuu koillisessa Vähä-Oja-
järveen (146,1 m mpy) ja muualla kallioiseen ja mä-
kiseen moreenimaastoon. Suon keskellä on Ahven-
lampi (146,4 m mpy). Suon länsireunaa kiertää met-
säautotie. Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 16 syvyys-
pistettä (kuva 49). Tutkimuspisteitä on 5,9/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 29 ha, yli 1 m syvän alu-
een 14 ha, yli 1,5 m syvän 6 ha ja yli 2 m syvän 
2 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147 m, 
ja pinta on tasainen. Ahvenlammin neva on suurim-
maksi osaksi ojittamaton. Eteläosassa on jonkin ver-
ran ojitusta. Suon vedet valuvat Ahvenlampeen ja 
Vähä-Ojajärveen, jotka laskevat Ojajärveen ja edel-
leen ojia pitkin luoteeseen Leppäsjärveen, siitä Pol-
tinjokea ja Vääräjokea pitkin Kyrösjärven Heitto-
lanlahteen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja Lieko-
veden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.571, Poltinjoen–Leppäsjärven alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on epätasainen, ja pohja maalajina on 
moreeni. Liejua on suon pohjalla pienellä alueella 
ohut kerros.

Ahvenlamminnevan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 88 %, turvekankaalla 9 % ja palaturpeen nosto-
alueella 3 %. Yleisimmät suotyypit ovat isovarpu- ja 
rahkaräme. Suolla on vanhoja turvepehkun nosto-
hautoja. Pirkantaival kulkee suon halki. Keskimää-
räinen pinnan rahka mättäisyys on 26 % ja mättäiden 
korkeus 2,5 dm. Puusto on enimmäkseen melko har-
vaa mäntytaimikkoa. 

Ahvenlamminnevan turpeista on rahkavaltaisia 
77 % ja saravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 47 %, sararahkaturve (CS) 
30 % ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 34 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä 6 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä alle puoli metriä paksu heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on hyvin maatunutta rahka- ja sararahkaturvetta. 
Pohjalla on yleensä saravaltaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
maatuneisuus on 2,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,8. Liekoja on paikoin kohtalaisesti.

Suolla olevien lampien takia Ahvenlamminneva 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 49. Ahvenlamminnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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43. Kivineva

Kivineva (kl. 2211 10, x = 6865,7, y = 2455,2) si-
jaitsee noin 30 km Ikaalisten keskustasta pohjoiseen, 
osittain Parkanon puolella. Suo on muodoltaan erit-
täin rikkonainen, ja se rajoittuu lounaassa lyhyellä 
matkalla Ojajärveen (146,1 m mpy) ja muualla kalli-
oiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suon lounais-
reunaan ulottuu kylätie. Suolla on 35 tutkimuspistet-
tä ja 16 syvyyspistettä (kuva 50). Tutkimuspisteitä 
on 4,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 72 ha, yli 
1 m syvän alueen 47 ha, yli 1,5 m syvän 35 ha ja yli 
2 m syvän 24 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147–
156 m, ja pinta viettää pohjoisosassa etelään ja etelä-
osassa länteen noin 6 m/km. Kivineva on kokonaan 
ojitettu. Vedet virtaavat ojia pitkin länteen Leppäs-
järveen, siitä Poltinjokea ja Vääräjokea pitkin Ky-
rösjärven Heittolanlahteen ja edelleen Kyröskosken, 
Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kuloveden, Rauta-
veden ja Lieko veden kautta Kokemäenjokeen. Suo 
kuuluu vesistö alueeseen 35.571, Poltinjoen–Leppäs-
järven alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (61 %), hiesu (16 %) ja savi (16 %). 
Liejua on suon pohjalla paikoin keskimäärin puolen 
metrin paksuinen kerros.

Kivinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 61 %, 
korvessa 4 % ja turvekankaalla 35 %. Yleisim-
mät suotyypit ovat rahkaräme- ja isovarpuräme-

muuttuma; myös tupasvillaräme- ja lyhytkorsi-
nevaräme muuttumaa esiintyy. Reunoilla on puoluk-
ka- ja varpu turvekangasta sekä kangas korpea. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 21 % ja mät-
täiden korkeus 2,4 dm. Puusto on keskitiheää, ke-
hitysasteeltaan vaihtelevaa mäntyvaltaista sekamet-
sää. 

Kivinevan turpeista on rahkavaltaisia 51 % ja sa-
ravaltaisia 49 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 35 %, sararahkaturve (CS) 16 %, saratur-
ve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 48 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 27 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 10 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on hyvin maatunutta 
rahka- ja sararahkaturvetta. Pohjaa kohti turve muut-
tuu saravaltaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok-
sen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,3. Liekoja on erittäin vähän. 

Kivineva on muodoltaan erittäin rikkonainen, 
mikä vaikeuttaa yhtenäisen tuotantoalueen muodos-
tamista. Syvimpien kohtien kuivattaminen voi olla 
vaikeaa. Suon etelä- ja keskiosassa on noin 10 ha yh-
tenäistä yli 1,5 m syvää aluetta, joka soveltuu lähinnä 
energiaturve tuotantoon. Alueella on noin 0,35 milj. 
suo-m3 tuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 50. Kivinevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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44. Rahkaneva

Rahkaneva (kl. 2211 10, x = 6860,9, y = 2456,8) 
sijaitsee noin 30 km Ikaalisten keskus tasta pohjoi-
seen. Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon. Suon kaakkois reunaan ulottuu metsäau-
totie. Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 12 syvyyspis-
tettä (kuva 51). Tutkimuspisteitä on 5,7/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 23 ha, yli 1 m syvän alueen 
16 ha, yli 1,5 m syvän 12 ha ja yli 2 m syvän 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
132 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 5 m/km. 
Rahkaneva on kokonaan ojitettu. Suon eteläpääs-
tä on laskuoja Pettupraakinojaan, siitä vedet laske-
vat Heinälamminojan ja Saukko lammen kautta Ky-
rösjärven Penijoenlahteen ja edelleen Kyrös kosken, 
Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kuloveden, Rauta-
veden ja Lieko veden kautta Koke mäen jokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 35.527, Röyhiönjärven–Iso 
Karppajärven valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (76 %), savi (20 %) ja hiesu (4 %). Liejua on 
suon pohjalla yhdellä syvyys pisteellä.

Rahkanevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
84 %, korvessa 4 % ja  turvekankaalla 12 %. Ylei-
sin suotyyppi on tupasvillaräme muuttuma. Myös 
korpiräme muuttumaa esiintyy yleisesti. Reunoil-

la on puolukka turve kangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahka mättäisyys on 18 % ja mättäiden korkeus 
2,3 dm. Puusto on keskitiheää, melko nuorta män-
nikköä, seassa koivua ja kuusta. 

Rahkanevan turpeista on rahkavaltaisia 52 % ja 
saravaltaisia 48 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 14 %, sararahkaturve (CS) 38 % ja 
rahkasaraturve (SC) 48 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 33 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 21 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
11 % kokonais turve määrästä.

Suolla on paikoin paksu rahkavaltainen pintatur-
vekerros, joka sisältää kuitenkin usein toisena pää-
turvetekijänä saraa. Tupasvillan jäännökset on ylei-
nen turpeen lisätekijä. Syvemmällä on kohtalaisesti 
maatunutta rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok-
sen maatuneisuus on 3,8 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 5,9. Liekoja on erittäin vähän. 

Rahkanevan 12 ha:n laajuinen yli 1,5 m syvä alue 
soveltuu pienimuotoiseen energiaturve tuotantoon. 
Haittana on paikoin paksuhko heikkolaatuinen hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros. Alu-
eella on noin 0,28 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta.

Kuva 51. Rahkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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45. Isoneva

Isoneva (kl. 2211 10, x = 686201, y = 2457,9) si-
jaitsee noin 35 km Ikaalisten keskustasta pohjoiseen. 
Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Kaakkoislahdekkeen poikki kulkee kylätie. 
Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 19 syvyyspistettä 
(kuva 52). Tutkimus pisteitä on 5,1/10 ha. Suon ko-
konaispinta-ala on 37 ha, yli 1 m syvän alueen 32 ha, 
yli 1,5 m syvän 24 ha ja yli 2 m syvän 20 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–
139 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 5 m/km. Iso-
neva on suurimmaksi osaksi ojitettu. Suon kaak-
koispäästä on laskuoja Pettupraakinojaan, joka joh-
taa vedet Saukkolammen kautta Kyrösjärven Penijo-
enlahteen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja Lieko-
veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.527, Röyhiönjärven–Iso Karppajärven 
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 6,8 m. 
Suon pohja on epätasainen, ja pohjamaalajit ovat 
savi (50 %) ja moreeni (50 %). Liejua on suon poh-
jalla paikoin ohut kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 71 %, 
avosuolla 3 % ja turvekankaalla 26 %. Yleisin suo-
tyyppi suon keskiosassa on varsinainen sararäme-
muuttuma. Myös isovarpu räme- ja tupasvilla räme-
muuttumaa esiintyy yleisesti. Reunoilla on puolukka-

turvekangasta. Keski määräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 10 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. Puus-
to on suon keskellä kitukasvuista, reunemmalla jä-
reämpää, keskitiheää mänty valtaista sekametsää. 
Reunoilla on paikoin tukkipuustoa.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 18 % ja sara-
valtaisia 82 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 3 %, sararahkaturve (CS) 15 % ja rahkasa-
raturve (SC) 82 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 8 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä 28 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 13 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut, heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisesti maatu-
nutta rahkasaraturvetta. Paikoin saravaltainen tur-
ve ulottuu pintaan asti. Puun jäännökset ovat pohja-
osassa yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,3. Liekoja on erittäin vähän. 

Isonevan turvekerros soveltuu pienimuotoiseen 
energiaturvetuotantoon. Haittana on suon rikkonai-
nen muoto ja epätasainen pohjan muoto. Suolla on 
noin 20 ha turvetuotantoon soveltuvaa yli 1,5 m sy-
vää aluetta. Alueella on noin 0,54 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 52. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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46. Isoneva

Isoneva (kl. 2213 01, x = 6861,6, y = 2462,0) si-
jaitsee noin 43 km Ikaalisten keskustasta koilliseen. 
Suo on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se rajoit-
tuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni maastoon. Etelä- 
ja kaakkoisreunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 
17 tutkimus pistettä ja 11 syvyyspistettä (kuva 53). 
Tutkimuspisteitä on 1,9/10 ha. Suon kokonais pinta-
ala on 90 ha, yli 1 m syvän alueen 37 ha, yli 1,5 m 
syvän 21 ha ja yli 2 m syvän 14 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147–
152 m, ja pinta viettää eri suuntiin. Isoneva on ko-
konaan ojitettu. Suolla on useita pienehköjä lampia 
(148,7 m mpy). Suon vedet valuvat pääosin ojia pit-
kin länteen Hörskönjärveen, siitä Alisen Kivijärven 
ja Silmästeenojan  kautta Pääjärveen, siitä Pääjokeen 
ja edelleen Sipsiönjärven ja Ohistonlammen kautta 
Kyrösjärveen. Suon itäosan (Talvitienneva) vedet 
virtaavat itään, Puuro-ojaan, siitä Pirttiojan, Musta-
lammen ja Sisätönjärven kautta Myllyjokeen, Vaho-
järveen ja edelleen Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohis-
tonlammen kautta Kyrösjärveen. Kyrös järvestä ve-
sireitti jatkuu edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja Lieko-
veden kautta Kokemäen jokeen. Suon etelä-, poh-
jois- ja länsiosat kuuluvat vesistöalueeseen 35.584, 
Pääjärven valuma-alue, ja itäosat vesistöalueeseen 
35.585, Juurijärven–Hulppojärven valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat pai-

koin lohkareinen moreeni (82 %), kallio (11 %) ja 
savi (7 %). Liejua on suon pohjalla pienellä alueel-
la ohut kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 93 % ja 
turvekankaalla 7 %. Yleisimmät suotyypit ovat rah-
karäme- ja isovarpuräme muuttuma. Myös tupasvil-
laräme- ja lyhytkorsi neva räme muuttumaa esiintyy. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 44 % ja 
mättäiden korkeus 2,6 dm. Puusto on keskitiheää tai 
tiheää melko nuorta männikköä, seassa koivua. Tuk-
kipuustoa kasvaa paikoin.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 97 % ja sara-
valtaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 90 %, sararahkaturve (CS) 7 % ja rahkasa-
raturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 39 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 9 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
yleensä hyvin maatunutta rahkaturvetta. Tupasvillan 
jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
maatuneisuus on 2,7 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,9. Liekoja on erittäin vähän. 

Rikkonaisuuden, ohuehkon turvekerroksen, mo-
reenisaarekkeiden ja lampien takia Isonevaa ei suo-
sitella turvetuotantoon.

Kuva 53. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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47. Ämmänneva

 Ämmänneva (kl. 2213 01, x = 6864,6, y = 2462,7) 
sijaitsee noin 45 km Ikaalisten keskus tasta koilli-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoit-
tuu osin kallioiseen moreeni maastoon. Suolle joh-
taa metsäautotie. Suolla on 29 tutkimuspistettä ja 
18 syvyyspistettä (kuva 54). Tutkimuspisteitä on 
6,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 48 ha, yli 1 m 
syvän alueen 28 ha, yli 1,5 m syvän 20 ha ja yli 2 m 
syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 145–
151 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 5 m/km. Äm-
männeva on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaa-
vat ojia pitkin kaakkoon, Haukilammen kautta Pirt-
tijärveen, siitä Puuro-ojan, Pirttiojan, Mustalam-
men, Sisätönjärven ja Myllyjoen kautta Vahojärveen 
ja edelleen Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohistonlam-
men kautta Kyrösjärveen, siitä  Kyröskosken, Kirk-
kojärven, Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden 
ja Lieko veden kautta Kokemäenjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 35.585, Juurijärven–Hulppojärven 
valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (81 %) ja savi (19 %). Liejua on suon pohjal-
la monin paikoin keskimäärin puolen metrin paksui-
nen kerros.

Ämmännevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
82 %, avosuolla 9 % ja turvekankaalla 9 %. Suon 
keskiosan yleisimmät suotyypit ovat isovarpuräme- 

ja rahkaräme muuttuma. Paikoin esiintyy tupasvilla-
räme muuttumaa. Reunaosissa on puolukka-
turvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 21 % ja mättäiden korkeus 1,9 dm. Puusto 
on enimmäkseen keskitiheää nuorta männikköä.

Ämmännevan turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja 
saravaltaisia 34 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 39 %, sararahkaturve (CS) 27 % ja 
rahkasaraturve (SC) 34 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 32 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 7 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paikoin yli metrin paksuinen heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, joka 
koostuu vaihtelevasti Palustria-, Cuspidata- ja Acu-
tifolia-ryhmien rahkasammalien jäännöksistä. Tu-
pasvillan jäänteet ovat yleinen turpeen lisätekijä täs-
sä kerroksessa. Syvemmällä on yleensä kohtalaisen 
hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,3. Liekoja on erittäin vähän. 

Ämmänneva on muodoltaan rikkonainen, ja hei-
kosti maatuneen rahkavaltaisen kerroksen paksuus 
vaihtelee huomattavasti. Pienimuotoinen ympäris-
tö- ja energiaturpeen tuotanto on varauksin mahdol-
lista.

Kuva 54. Ämmännevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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48. Parvilahdenneva

Parvilahdenneva (kl. 2213 01, x = 6865,8, 
y = 2462,2) sijaitsee noin 46 km Ikaalisten keskus-
tasta koilliseen, osittain Parkanon puolella. Se rajoit-
tuu pohjoisessa Pertunnevaan, idässä Pudotusnevaan 
ja muualla moreenimaastoon. Luoteisosassa on pieni 
Alinen Niittulampi (145,1 m mpy) ja koillispuolella 
Kalantinlampi (145,5 m mpy). Suon pohjois- ja län-
sireunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 34 tutkimus-
pistettä ja 28 syvyyspistettä (kuva 55). Tutkimuspis-
teitä on 6,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 54  ha, 
yli 1 m syvän alueen 41 ha, yli 1,5 m syvän 33 ha ja 
yli 2 m syvän 25 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 146–
148 m, ja pinta viettää länteen noin 1 m/km. Par-
vilahdenneva on kokonaan ojitettu. Vedet virtaavat 
suon poikki kulkevan Kalantinlammen laskuojan 
kautta länteen Mullilamminojaan, siitä Vahojärveen 
ja edelleen Vähäjärven, Hankalammen, Hanka järven 
ja Melajoen kautta Ruojärveen, siitä Muuraslam-
men kautta Leppäs järveen ja Poltinjokea pitkin Ky-
rösjärveen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja Lieko-
veden kautta Kokemäen jokeen.  Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.572, Vahojärven–Aurejoen alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (75 %), hiesu (20 %) ja kal-
lio (3 %). Liejua on suon pohjalla pienellä alueella 
keskimäärin puolen metrin paksuinen kerros.

Parvilahdennevan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 79 %, avosuolla 16 % ja turvekankaalla 5 %. 
Suon keskiosa on pääasiassa keidasrämeojikkoa tai 

-muuttumaa. Myös tupasvilla räme- ja lyhytkorsi-
nevamuuttumaa esiintyy. Pohjoisosassa on paikoin 
rahka rämemuuttumaa ja reunaosissa kangasräme-
muuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 22 % ja mättäiden korkeus 2,6 dm. Puusto 
on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa, reunoilla 
vähän tiheämpää nuorta männikköä. 

Parvilahdennevan turpeista on rahkavaltaisia 66 % 
ja saravaltaisia 34 %. Pääturve lajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 47 %, sararahkaturve (CS) 19 %, sara-
turve (C) 5 % ja rahka sara turve (SC) 29 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 38 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 6 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on keskimäärin hieman yli puo-
li metriä paksu, heikosti maatunut rahka valtainen 
pintaturvekerros, jossa on lisätekijänä runsaasti tu-
pasvillan jäännöksiä. Kerroksen alla on maatuneem-
paa rahkavaltaista turvetta, joka pohjaa kohti muut-
tuu sarapitoiseksi tai -valtaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok-
sen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,2. Liekoja on erittäin vähän. 

Parvilahdennevan eteläosassa on noin 10 ha:n laa-
juinen alue, jossa on pinnassa noin 0,07 milj. suo-m3 
ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Sen 
alla ja muualla noin 20 ha:n laajuisella, lähinnä yli 
2 m syvällä alueella on energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta noin 0,35 milj. suo-m3. Huomioi-
tava tekijä on suon poikki Kalantin lammesta virtaa-
va laskuoja.

Kuva 55. Parvilahdennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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49. Pudotusneva

Pudotusneva (kl. 2213 01, x = 6865,5, y = 2463,0) 
sijaitsee noin 46 km Ikaalisten keskustasta koilliseen. 
Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu kalli-
oiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suon lounais-
osassa on pieni Pudotuslampi (148,2 m mpy). Suon 
etelä reunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 20 tut-
kimuspistettä ja 16 syvyyspistettä (kuva 56). Tutki-
muspisteitä on 4,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
41 ha, yli 1 m syvän alueen 19 ha, yli 1,5 m syvän 
13 ha ja yli 2 m syvän 6 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 148–
151 m, ja pinta viettää eri suuntiin. Pudotusneva 
on kokonaan ojitettu. Suon etelä- ja keskiosan ve-
det virtaavat ojia pitkin etelään Hauki lampeen, sii-
tä Pirttijärven, Puuro-ojan, Pirttiojan, Mustalam-
men, Sisätönjärven ja Myllyjoen kautta Vahojärveen 
ja edelleen Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohistonlam-
men kautta Kyrös järveen. Pohjoisosan vedet vir-
taavat luoteeseen, Kalantinlammen laskuojan kaut-
ta Mulli lamminojaan, siitä Vahojärveen ja edelleen 
Vähäjärven, Hankalammen, Hanka järven ja Mela-
joen kautta Ruojärveen, siitä Muuraslammen kaut-
ta Leppäs järveen ja Poltinjokea pitkin Kyrösjärveen. 
Kyrösjärvestä vesireitti jatkuu Kyröskosken, Kirkko-
järven, Mahnalan selän, Kuloveden, Rautaveden ja 
Lieko veden kautta Kokemäen jokeen.  Suon etelä- ja 
keskiosa kuuluu vesistöalueeseen 35.585, Juurijär-
ven–Hulppojärven valuma-alue, pohjoisosa vesistö-
alueeseen 35.572, Vahojärven–Aurejoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni (89 %) ja hiekka (6 %). Liejua on 
suon pohjalla Pudotuslammen ympärillä yli metrin 
paksuinen kerros.

Pudotusnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
78 %, avosuolla 11 % ja turvekankaalla 11 %. Suon 
pohjoisosa on enimmäkseen varsinaista sararäme-
muuttumaa ja keski osassa vallitsevat tupasvillaräme- 
ja rahkarämemuuttuma. Eteläiset lahdekkeet ovat 
vaihtelevasti isovarpuräme muuttumaa, lyhytkorsine-
vamuuttumaa ja puolukka turve kangasta. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 22 % ja mättäiden 
korkeus 1,8 dm. Puusto on keskitiheää, suon keskel-
lä nuorta ja reunemmalla varttuneempaa männikköä, 
seassa koivua. 

Pudotusnevan turpeista on rahkavaltaisia 61 % ja 
saravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 32 % ja 
rahkasaraturve (SC) 39 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 34 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
maatuneempaa rahkavaltaista turvetta. Pohjaa kohti 
turve muuttuu saravaltaiseksi. Tupasvilla on yleinen 
turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,2. Liekoja on erittäin vähän. 

Pudotusneva on muodoltaan rikkonainen, heikos-
ti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen paksuus 
vaihtelee ja yhtenäisen yli 5 ha:n laajuisen tuotanto-
alueen muodostaminen on vaikeaa. Suota ei suositel-
la turvetuotantoon.

Kuva 56. Pudotusnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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50. Isoneva

Isoneva (kl. 2213 01, x = 6865,4, y = 2464,0) si-
jaitsee noin 47 km Ikaalisten keskustasta koilliseen. 
Suo on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se rajoit-
tuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni maastoon. Poh-
jois-, itä- ja eteläreunaa sivuaa metsäautotie. Suol-
la on 16 tutkimus pistettä ja 17 syvyyspistettä (kuva 
57). Tutkimuspisteitä on 4,0/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 40 ha, yli 1 m syvän alueen 21 ha, yli 
1,5 m syvän 12 ha ja yli 2 m syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147–
154 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 5 m/km. Iso-
neva on kokonaan ojitettu. Vedet virtaavat ojia pitkin 
kaakkoon Latoveteen, siitä Pirtti järven, Puuro-ojan, 
Pirtti ojan, Mustalammen, Sisätönjärven ja Mylly-
joen kautta Vaho järveen ja edelleen Vahojoen, Sip-
siönjärven ja Ohistonlammen kautta Kyrösjärveen 
ja edelleen Kyrös kosken, Kirkko järven, Mahnalan-
selän, Kuloveden, Rautaveden ja Lieko veden kaut-
ta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
35.585, Juurijärven–Hulppojärven valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni (73 %) ja savi (21 %). Liejua on 
suon pohjalla pienellä alueella ohut kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 52 %, 
avosuolla 12 % ja turvekankaalla 36 %. Suon kes-
ki- ja pohjoisosa on pääasiassa varsinaista sararäme- 
ja isovarpu räme muuttumaa. Eteläosa on enimmäk-
seen puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 10 % ja mättäiden korkeus 
1,3 dm. Puusto on keskitiheää, mäntyvaltaista, nuor-
ta sekametsää. 

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 11 % ja sara-
valtaisia 89 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 6 %, sararahkaturve (CS) 5 %, saratur-
ve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 87 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 14 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 2 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisesti maatu-
nutta rahkasaraturvetta pohjaan saakka. Paikoin sa-
ravaltainen turve ulottuu pintaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta kerroksen 
maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Rikkonaisen muodon takia Isonevaa ei suositella 
turvetuotantoon.

Kuva 57. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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51. Kyntöneva

Kyntöneva (kl. 2213 01, x = 6865,9, y = 2465,5) 
sijaitsee noin 46 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen, ja se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Suon länsireunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 14 
tutkimuspistettä ja 13 syvyyspistettä (kuva 58). Tut-
kimuspisteitä on 7,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 20 ha, yli 1 m syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m syvän 
8 ha ja yli 2 m syvän 7 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 149–
150 m, ja pinta on tasainen. Kyntöneva on kokonaan 
ojitettu. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Suon 
vedet virtaavat ojia pitkin itään Perkoonojaan, siitä 
Juurijärven, Hirvijärven ja Myllyjoen kautta Vaho-
järveen ja edelleen Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohis-
tonlammen kautta Kyrös järveen ja edelleen Kyrös-
kosken, Kirkko järven, Mahnalan selän, Kuloveden, 
Rauta veden ja Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.585, Juurijärven–
Hulppojärven valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (70 %), savi (26 %) ja kallio (4 %). Liejua on 
suon pohjalla syvimmässä kohdassa noin puolen 
metrin paksuinen kerros. Itäosassa on yhdellä pis-
teellä yli 2 m:n paksuinen kerros järvimutaa.

Kyntönevan tutkimuspisteistä on rämeellä 92 %, 
avosuolla 4 % ja turvekankaalla 4 %. Suon keski-
osassa on rahkaräme- ja isovarpuräme muuttumaa ja 
reunemmalla tupasvillaräme muuttumaa. Reunaosis-

sa on mm. kangasrämemuuttumaa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 24 % ja mättäiden korke-
us 1,9 dm. Puusto on keskitiheää riuku- tai pinotava-
ra-asteen mäntyä.

Kyntönevan turpeista on rahkavaltaisia 78 % ja 
saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 21 %, sa-
raturve (C) 1 %, rahkasaraturve (SC) 20 % ja rusko-
sammalsaraturve (BC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 24 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 2 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on keskimäärin puoli metriä paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla 
on hyvin maatunutta rahkaturvetta. Pohjaa kohti tur-
ve muuttuu sarapitoiseksi ja -valtaiseksi. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,1. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Kyntöneva soveltuu lähinnä pienimuotoiseen 
energiaturvetuotantoon. Haittana on paikoin paks-
uhko heikosti maatunut pintarahkaturvekerros, joka 
soveltuu parhaiten ympäristöturpeen raaka-aineeksi. 
Noin 6 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on 
0,04 milj. suo-m3 ympäristö turvetuotantoon sovel-
tuvaa H1–4-maatunutta turvetta, joka kuuluu lähin-
nä laatu luokkaan 2. Heikosti maatuneen rahkaker-
roksen alla on noin 0,11 milj. suo-m3 energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 58. Kyntönevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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52. Latoneva

Latoneva (kl. 2213 01, x = 6868,6, y = 2464,1) si-
jaitsee noin 52 km Ikaalisten keskustasta koilliseen, 
osittain Parkanon puolella, ja se rajoittuu mäkiseen 
moreenimaastoon. Suon itäreunaa sivuaa kylätie. 
Suolla on 41 tutkimus pistettä ja 51 syvyyspistettä 
(kuva 59). Tutkimus pisteitä on 4,6/10 ha. Suon ko-
konaispinta-ala on 89 ha, yli 1 m syvän alueen 73 ha, 
yli 1,5 m syvän 66 ha ja yli 2 m syvän 57 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 146–
152 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 5 m/km. La-
toneva on suurimmaksi osaksi ojitettu, eteläosas-
sa on suon keskellä ojittamatonta aluetta. Suon ve-
det virtaavat luoteeseen Vääräjärveen, siitä Aurejo-
kea pitkin Vahojärveen ja edelleen Vähäjärven, Han-
kalammen, Hanka järven ja Melajoen kautta Ruojär-
veen, siitä Muuraslammen kautta Leppäs järveen ja 
Poltinjokea pitkin Kyrösjärveen ja edelleen Kyrös-
kosken, Kirkko järven, Mahnalan selän, Kuloveden, 
Rautaveden ja Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.572, Vahojärven–
Aurejoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 6,5 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (63 %), hieta (23 %) ja hie-
su (11 %). Liejua on suon pohjalla pienellä alueella 
ohut kerros.

Latonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 54 %, 
avosuolla 25 % ja turvekankaalla 21 %. Suon ete-
läosan ojittamaton alue on pääasiassa lyhytkorsine-
vaa. Pohjoisosan ojitusalueella on pääasiassa varsi-
naista sararämemuuttumaa ja tupasvillarämemuuttu-
maa. Suon reunaosissa on mm. puolukkaturvekan-
gasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 

9 % ja mättäiden korkeus 2,2 dm. Puusto on ojitus-
alueella harvahkoa tai keskitiheää riuku- ja pinotava-
ra-asteen männikköä.

 Latonevan turpeista on rahkavaltaisia 44 % ja sa-
ravaltaisia 56 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 19 %, saratur-
ve (C) 5 % ja rahkasaraturve (SC) 51 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 34 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 13 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosan lyhytkorsineva-alueella on pin-
nassa yli metrin paksuudelta Cuspidata-valtaista 
heikosti maatunutta rahkaturvetta, jossa on lisäteki-
jänä yleisesti tupasvillan jäännöksiä. Syvemmällä on 
maatuneempaa sararahka- ja rahkasaraturvetta. Suon 
keski- ja pohjoisosassa sekä reunoilla saravaltainen 
turve ulottuu usein pintaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,4. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on erittäin vähän. La-
tonevalta on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä 
varten kahdelta pisteeltä.

 Latonevan eteläosassa on noin 16 ha:n laajuisella 
alueella pinnassa noin 0,20 milj. suo-m3 ympäristö-
turvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvet-
ta, joka kuuluu laatuluokkaan 3. Heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla ja muualla lähinnä yli 1,5 m sy-
vällä 60 ha:n laajuisella alueella on noin 1,60 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15.

Kuva 59. Latonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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53. Rihkusenneva

Rihkusenneva (kl. 2213 01, x = 6869,3, y = 2465,0) 
sijaitsee noin 53 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen. Suo on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se 
rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen moreenimaas-
toon. Suon lounaispuolella kulkee kylätie, ja metsä-
autotiet sivuavat sitä pohjois- ja eteläpuolella. Suol-
la on 25 tutkimuspistettä ja 22 syvyyspistettä (kuva 
60). Tutkimuspisteitä on 3,5/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 71 ha, yli 1 m syvän alueen 33 ha, yli 
1,5 m syvän 23 ha ja yli 2 m syvän 16 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 153–
157 m, ja pinta viettää länteen noin 6 m/km. Rihkus-
enneva on kokonaan ojitettu. Suolla on tiheä navero-
ojitus normaalin ojituksen lisäksi. Suo on Metsäntut-
kimuslaitoksen koesuo, ja ojissa on ollut tutkimus-
hetkellä vuonna 2002 valuntamittareita. Vedet vir-
taavat ojia pitkin länteen Vääräjärveen, siitä Aurejo-
kea pitkin Vahojärveen ja edelleen Vähäjärven, Han-
kalammen, Hanka järven ja Melajoen kautta Ruojär-
veen, siitä Muuraslammen kautta Leppäs järveen ja 
Poltinjokea pitkin Kyrös järveen ja edelleen Kyrös-
kosken, Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kuloveden, 
Rauta veden ja Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.572, Vahojärven–
Aurejoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (89 %) ja hiesu (11 %). Liejua on suon pohjalla 
parissa kohdassa ohut kerros.

Rihkusennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
53 % ja turvekankaalla 47 %. Yleisimmät suotyypit 
ovat puolukkaturvekangas ja varsinainen sararäme-
muuttuma. Keskimääräinen pinnan rahka mättäisyys 
on 14 % ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto on 
yleensä keskitiheää pinotavara-asteen männikköä. 
Paikoin on tukkipuustoa ja koivua seassa. 

Rihkusennevan turpeista on rahkavaltaisia 24 % 
ja saravaltaisia 76 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 14 %, sa-
raturve (C) 8 % ja rahkasara turve (SC) 68 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 15 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on hyvin ohut heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintakerros. Suurin osa turve kerroksesta on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,9. Liekoja on erittäin vähän

Rihkusennevan turvekerros soveltuu maatumisas-
teen ja turvelajin puolesta energiaturve tuotantoon. 
Haittana on suon rikkonainen muoto. Suon 23 ha:n 
laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella noin 0,44 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. 
Suo on Metsän tutkimus laitoksen koesuo. 

Kuva 60. Rihkusennevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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54. Mekkoneva

Mekkoneva (kl. 2213 01, x = 6868,8, y = 2466,8) 
sijaitsee noin 50 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu 
mäkiseen moreeni maastoon. Seitsemisen kansallis-
puisto rajoittuu suon itäreunaan. Suon pohjoispää-
hän ulottuu metsäautotie. Suolla on 16 tutkimuspis-
tettä ja 9 syvyyspistettä (kuva 61). Tutkimuspisteitä 
on 3,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 45 ha, yli 
1 m syvän alueen 30 ha, yli 1,5 m syvän 24 ha ja yli 
2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 168–
170 m, ja pinta viettää eri suuntiin. Mekkoneva 
on kokonaan ojitettu. Suon eteläosan vedet virtaa-
vat ojia pitkin etelään, Perkoonojaan, siitä Juurijär-
ven, Hirvijärven ja Myllyjoen kautta Vaho järveen 
ja edelleen Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohistonlam-
men kautta Kyrös järveen. Pohjoisosasta vedet vir-
taavat suo-ojia pitkin Vääräjärveen, siitä Aurejokea 
pitkin Vahojärveen ja edelleen Vähäjärven, Hanka-
lammen, Hanka järven ja Melajoen kautta Ruojär-
veen, siitä Muuraslammen kautta Leppäs järveen ja 
Poltinjokea pitkin Kyrös järveen. Kyrösjärvestä reit-
ti jatkuu Kyröskosken, Kirkkojärven, Mahnalan-
selän, Kuloveden, Rauta veden ja Lieko veden kautta 
Kokemäen jokeen. Suon eteläosa kuuluu vesistöalu-
eeseen 35.585, Juurijärven–Hulppojärven valuma-
alue, ja pohjois osa vesistöalueeseen 35.572, Vaho-
järven–Aurejoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (68 %), hieta (18 %) ja hiekka (14 %). Liejua 
ei ole havaittu. 

Mekkonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 84 % 
ja avosuolla 16 %. Suon keskiosassa on keidasrä-
me- ja lyhytkorsinevamuuttumaa. Muualla isovar-
puräme- ja tupasvillarämemuuttuma ovat yleisiä. 
Reunaosissa kangasrämemuuttuma on tyypillinen. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 19 % ja 
mättäiden korkeus 2,2 dm. Puusto on suon keskel-
lä vajaatuottoista ja harvaa männikköä. Muualla on 
yleensä keskitiheää, usein pinotavara-asteen mänty-
valtaista puustoa.

Mekkonevan turpeista on rahkavaltaisia 78 % ja 
saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 51 %, sararahkaturve (CS) 27 % ja 
rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 56 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 13 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on pinnassa paikoin yli metrin 
kerros heikosti maatunutta rahkaturvetta. Tupasvil-
lan jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisäteki-
jä. Syvemmällä on kohtalaisesti maatunutta rahka-
valtaista turvetta, joka pohjaa kohti muuttuu yleen-
sä saravaltaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Mekkonevan sijainti Seitsemisen kansallis-
puiston rajalla heikentää oleellisesti suon käyttö-
mahdollisuuksia turvetuotantoon.

Kuva 61. Mekkonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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55. Susineva

Susineva (kl. 2213 01, x = 6866,7, y = 2467,1) si-
jaitsee noin 47 km Ikaalisten keskustasta koilliseen. 
Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu kal-
lioiseen ja mäkiseen moreeni maastoon. Suon poh-
jois- ja eteläosan yli kulkee kylätie. Suolla on 33 tut-
kimuspistettä ja 17 syvyyspistettä (kuva 62). Tutki-
muspisteitä on 8,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
39 ha, yli 1 m syvän alueen 19 ha, yli 1,5 m syvän 
15 ha ja yli 2 m syvän 10 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 159–
168 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 5 m/km. Su-
sineva on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaavat 
ojia pitkin länteen Perkoonojaan, siitä Juurijärven, 
Hirvijärven ja Myllyjoen kautta Vaho järveen, sii-
tä Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohistonlammen kaut-
ta Kyrös järveen ja edelleen Kyröskosken, Kirkko-
järven, Mahnalan selän, Kulo veden, Rauta veden ja 
Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu 
vesistö alueeseen 35.585, Juurijärven–Hulppojärven 
valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (89 %), hieta (9 %) ja hiekka (2 %). Liejua on 
suon pohjalla yhdellä pisteellä puolen metrin pak-
suinen kerros.

Susinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 84 %, 
avosuolla 2 % ja turvekankaalla 14 %. Pohjois-
osassa yleisimmät suotyypit ovat varsinainen sara-

rämemuuttuma ja mustikka turvekangas. Keski- ja 
eteläosassa on tupasvillarämemuuttuma varsinaisen 
sararäme muuttuman ohella yleinen. Lisäksi suolla 
on mm. ruohoista sararämemuuttumaa. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 5 % ja mättäiden 
korkeus 2,4 dm. Puusto on pääasiassa tiheydeltään 
vaihtelevaa riuku- ja pinotavara-asteen männikköä, 
paikoin kookkaampaakin sekapuustoa.

 Susinevan turpeista on rahkavaltaisia 42 % ja sa-
ravaltaisia 58 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 19 %, sararahkaturve (CS) 23 %, saratur-
ve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 56 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 30 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 32 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä ohut heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros tai se puuttuu kokonaan. 
Suurin osa turvekerroksesta on kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahkasara- tai sararahkaturvetta. Tupas-
villan ja puun jäännökset ovat yleisiä turpeen lisä-
tekijöitä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,9. Liekoja on kohtalaisesti. 

Susineva on muodoltaan rikkonainen, joten yhte-
näisen tuotantoalueen muodostaminen on hankalaa. 
Pienimuotoinen energiaturvetuotanto on mahdollis-
ta.

Kuva 62. Susinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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56. Hirvihiedanneva

Hirvihiedanneva (kl. 2213 01, x = 6865,0, 
y = 2468,3) sijaitsee noin 48 km Ikaalisten keskus-
tasta koilliseen. Se rajoittuu idässä moreenipeittei-
seen harjuun ja muualla moreeni maastoon. Seit-
semisen kansallispuisto rajoittuu suon itäreunaan. 
Länsireunaan ulottuu metsä autotie. Suolla on 24 tut-
kimuspistettä ja 22 syvyyspistettä (kuva 63). Tutki-
muspisteitä on 6,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
38 ha ja yli 1 m syvän alueen 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 152–
163 m, ja pinta viettää etelään noin 10 m/km. Hirvi-
hiedanneva on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaa-
vat ojia pitkin etelään Hulppojärveen, siitä Rajaojan, 
Vähäjärven ja Majaojan kautta Juurijärveen, edel-
leen Hirvijärven ja Myllyjoen kautta Vaho järveen, 
siitä Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohistonlammen 
kautta Kyrös järveen ja edelleen Kyröskosken, Kirk-
kojärven, Mahnalan selän, Kulo veden, Rauta veden 
ja Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu 
vesistö alueeseen 35.585, Juurijärven–Hulppo järven 
valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,1 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni 
(72 %), hiekka (24 %) ja hieta (4 %). 

Hirvihiedannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
44 %, korvessa 4 % ja turvekankaalla 52 %. Yleisin 

suotyyppi on puolukkaturvekangas. Paikoin esiintyy 
myös rahkaräme-, tupasvilla räme- ja isovarpuräme-
muuttumaa sekä varputurvekangasta. Keskimääräi-
nen pinnan rahka mättäisyys on 14 % ja mättäiden 
korkeus 2,6 dm. Puusto on yleensä keskitiheää pino-
tavara- tai tukkipuuasteen mäntyä. Paikoin on myös 
sekapuustoa.

Hirvihiedannevan turpeista on rahkavaltaisia 59 % 
ja saravaltaisia 41 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 37 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja 
rahkasaraturve (SC) 41 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 13 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 29 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
8 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on yleensä ohuehko. Tämän kerroksen alla on 
yleensä hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasara-
turvetta. Puun jäännökset ovat pohja osassa yleinen 
turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,0. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,7 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,2. Liekoja on kohtalaisesti. 

Ohuen turvekerroksen takia Hirvihiedanneva ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 63. Hirvihiedannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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57. Hoseusneva

Hoseusneva (kl. 2213 01, x = 6865,4, y = 2469,8) 
sijaitsee noin 51 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Luo-
teisreunastaan suo rajoittuu Seitsemisen kansallis-
puistoon ja itäreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 
19 tutkimus pistettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 64). 
Tutkimuspisteitä on 5,1/10 ha. Suon kokonais pinta-
ala on 37 ha, yli 1 m syvän alueen 21 ha, yli 1,5 m 
syvän 15 ha ja yli 2 m syvän 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 153–
158 m, ja pinta viettää etelään noin 4 m/km. Ho-
seusneva on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaavat 
suo-ojia pitkin kaakkoon Yliseen Särkilampeen, siitä 
Liesijokea pitkin Vuorijärveen, Vesajärveen ja Kau-
kajärveen, Hihkiön jokea pitkin Vahojärveen, siitä 
Sipsiöjärven kautta Kyrösjärveen ja edelleen Kyrös-
kosken, Kirkkojärven, Mahnalan selän, Kulo veden, 
Rauta veden ja Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 35.582, Liesijoen alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (67 %), hieta (30 %) ja hiek-
ka (3 %). 

Hoseusnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
46 %, avosuolla 21 %, korvessa 3 % ja turvekan-
kaalla 30 %. Suon keskiosa on pääasiassa lyhyt-
korsinevamuuttumaa. Reunemmalla on lyhytkorsi-
nevaräme - ja tupasvillaräme muuttumaa. Reunaosis-

sa on mustikka turvekangas yleinen. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 3 % ja mättäiden korkeus 
2,0 dm. Puusto on suon keskellä keskitiheää riuku-
asteen männikköä. Reunoilla on kookkaampaa seka-
puustoa ja paikoin tukkipuustoa.

Hoseusnevan turpeista on rahkavaltaisia 55 % ja 
saravaltaisia 45 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 14 %, sararahkaturve (CS) 40 %, 
ruskosammalrahkaturve (BS) 1 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 45 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 43 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä 17 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 15 % 
kokonais turvemäärästä.

Suon keskellä on paksuhko heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, joka sisältää paikoin 
toisena pääturvetekijänä saraa. Tupasvilla on yleinen 
turpeen lisätekijä. Syvemmällä on kohtalaisesti maa-
tunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,8. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta Hoseus-
nevan turvekerros soveltuu välttävästi energia turve-
tuotantoon jyrsinturvemenetelmällä. Koska suon 
länsireuna on Seitsemisen kansallis puiston puolella, 
Hoseusnevaa ei suositella turvetuotantoon.

Kuva 64. Hoseusnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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58. Hoseuslampi

Hoseuslampi (kl. 2213 04, x = 6866,2, y = 2470,7) 
sijaitsee noin 51 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Poh-
joisosassa on Hoseus lampi (157,7 m mpy). Seitsemi-
sen kansallispuisto rajoittuu suon pohjoisreunaan ja 
lounais reunaa sivuaa kylätie. Suolla on 16 tutkimus-
pistettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 65). Tutkimus-
pisteitä on 5,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
30 ha, yli 1 m syvän alueen 22 ha, yli 1,5 m syvän 
20 ha ja yli 2 m syvän 17 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 157–
162 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 10 m/km. Ho-
seuslampi on kokonaan ojitettu. Suon kaakkoispääs-
tä on laskuoja Liesijokeen, joka johtaa Vuorijärveen, 
Vesajärveen ja Kaukajärveen, edelleen Hihkiönjo-
kea pitkin Vahojärveen, siitä Sipsiöjärven kautta Ky-
rösjärveen ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rauta veden ja Lieko-
veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.582, Liesijoen alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 7,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (76 %) ja hiesu (24 %). Liejua on suon pohjalla 
pienellä alueella ohut kerros.

Hoseuslammen tutkimuspisteistä on rämeellä 
62 % ja turvekankaalla 38 %. Suon eteläosassa on 
tupasvillaräme- ja lyhytkorsi nevaräme muuttumaa, 

paikoin isovarpuräme muuttumaa. Reuna osissa on 
mm. puolukka- ja mustikka turvekangasta. Keski-
määräinen pinnan rahka mättäisyys on 12 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on suon eteläosassa 
keskitiheää riukuasteen männikköä. Reunemmalla 
on yleensä kookasta männyn, koivun ja kuusen se-
kapuustoa. 

Hoseuslammen turpeista on rahkavaltaisia 48 % 
ja saravaltaisia 52 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 38 %, sa-
raturve (C) 1 % ja rahkasara turve (SC) 51 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 23 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 25 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä ohuehko heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros. Suurin osa turveker-
roksesta on kohtalaisesti maatunutta sararahka- ja 
rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,1. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,3. Liekoja on erittäin vähän. 

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta Hoseuslam-
men turvekerros soveltuu energiaturve tuotantoon. 
Koska suo rajoittuu pohjoisessa kansallispistoon, 
sitä ei suositella turve tuotantoon.

Kuva 65. Hoseuslammen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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59. Särkilampi

Särkilampi (kl. 2213 04, x = 6864,8, y = 2470,4) 
sijaitsee noin 48 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoit-
tuu mäkiseen moreeni maastoon. Suon lounaisosaan 
ulottuu metsäautotie. Suolla on 16 tutkimuspistettä 
ja 6 syvyyspistettä (kuva 66). Tutkimuspisteitä on 
3,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 43 ha, yli 1 m 
syvän alueen 23 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 2 m 
syvän 5 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 144–
152 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 7 m/km. Sär-
kilampi on kokonaan ojitettu. Suon vedet virtaa-
vat ojia pitkin itään Yliseen ja Alaiseen Särkilam-
peen, siitä Liesijokeen, joka johtaa Vuorijärven, Ve-
sajärven, Kaukajärven ja Hihkiönjoen kautta Vaho-
järveen, siitä Sipsiöjärven kautta Kyrösjärveen ja 
edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, Mahnalan-
selän, Kulo veden, Rauta veden ja Lieko veden kaut-
ta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
35.582, Liesijoen alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on moree-
ni. 

Särkilammen tutkimuspisteistä on rämeellä 86 % 
ja turvekankaalla 14 %. Vallitseva suotyyppi on var-

sinainen sararäme muuttuma. Paikoin on rahkaräme-
muuttumaa ja puolukka turvekangasta. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 24 % ja mättäiden 
korkeus 1,8 dm. Puusto on keskitiheää, melko nuor-
ta mäntyvaltaista sekametsää. 

Särkilammen turpeista on rahkavaltaisia 20 % ja 
saravaltaisia 80 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 7 %, sararahkaturve (CS) 13 %, sara-
turve (C) 1 % ja rahkasara turve (SC) 79 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 10 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut tai paikoin kokonaan puuttuva hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturve kerros. Suu-
rin osa turvekerroksesta on kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,0. Liekoja on vähän. 

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta Särkilam-
men turvekerros soveltuisi energiaturve tuotantoon. 
Suo on kuitenkin muodoltaan erittäin rikkonainen, 
ja 1,5 m syvä alue koostuu neljästä erillisestä altaas-
ta. Suota ei suositella turvetuotantoon.

Kuva 66. Särkilammen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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60. Hirviharju

Hirviharju (kl. 2213 01, x = 6864,0, y = 2469,3) 
sijaitsee noin 44 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu mäkiseen harju- ja moreenimaas-
toon. Luoteisosa kuuluu Seitsemisen kansallispuis-
toon. Eteläreunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 
22 tutkimus pistettä ja 15 syvyyspistettä (kuva 67). 
Tutkimuspisteitä on 6,3/10 ha. Suon kokonais pinta-
ala on 35 ha, yli 1 m syvän alueen 18 ha, yli 1,5 m 
syvän 13 ha ja yli 2 m syvän 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 142–
150 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 12 m/km. Hir-
viharju on kokonaan ojitettu. Suon kaakkoisosan 
poikki virtaa Haukilamminoja, mitä pitkin vedet vir-
taavat Hulppo järveen, siitä Rajaojan, Vähäjärven ja 
Majaojan kautta Juuri järveen, edelleen Hirvi järven 
ja Myllyjoen kautta Vaho järveen, siitä Vahojoen, Sip-
siönjärven ja Ohiston lammen kautta Kyrös järveen 
ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, Mahnalan-
selän, Kulo veden, Rauta veden ja Lieko veden kaut-
ta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistö alueeseen 
35.585, Juurijärven–Hulppo järven valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat savi (32 %), moreeni (27 %) ja hiesu (19 %). 
Liejua on suon pohjalla eteläosassa keskimäärin 
puolen metrin paksuinen kerros.

Hirviharjun tutkimuspisteistä on rämeellä 65 %, 
korvessa 8 % ja turvekankaalla 27 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat lyhytkorsi nevaräme muuttuma, varsi-
nainen sararäme muuttuma ja puolukka turvekangas. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 14 % 
ja mättäiden korkeus 1,8 dm. Puusto on keskitihe-
ää, kehitysluokaltaan vaihtelevaa mäntyvaltaista se-
kametsää. 

Hirviharjun turpeista on rahkavaltaisia 29 % ja sa-
ravaltaisia 71 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 6 %, sararahkaturve (CS) 23 %, saratur-
ve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 69 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 17 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 8 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros. Suurin osa turvekerroksesta on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on erittäin vähän. 

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta Hirviharjun 
yli 1,5 m syvä alue soveltuu energia turve tuotantoon. 
Koska osa suosta sijaitsee kansallispuiston alueella, 
Hirviharjua ei suositella turve tuotantoon.

Kuva 67. Hirviharjun tutkimus- ja syvyyspisteet.
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61. Koivuneva

Koivuneva (kl. 2213 01, x = 6863,4, y = 2469,8) 
sijaitsee noin 43 km Ikaalisten keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen mo-
reenimaastoon. Länsi- ja itäreunaan ulottuu metsä-
autotie. Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 24 syvyys-
pistettä (kuva 68). Tutkimuspisteitä on 5,3/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 51 ha, yli 1 m syvän alu-
een 26 ha, yli 1,5 m syvän 19 ha ja yli 2 m syvän 
15 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 141–
144 m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 4 m/km. Koi-
vuneva on suurimmaksi osaksi ojitettu, keskiosassa 
ojitus on kuitenkin melko harvaa. Suon vedet valu-
vat länsipuolella virtaavaan Haukilamminojaan, mitä 
pitkin vedet virtaavat Hulppojärveen, siitä Rajaojan, 
Vähäjärven ja Majaojan kautta Juurijärveen, edel-
leen Hirvi järven ja Myllyjoen kautta Vaho järveen, 
siitä Vahojoen, Sipsiönjärven ja Ohiston lammen 
kautta Kyrös järveen ja edelleen Kyröskosken, Kirk-
kojärven, Mahnalan selän, Kulo veden, Rauta veden 
ja Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu 
vesistö alueeseen 35.585, Juurijärven–Hulppo järven 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (69 %), hiesu (25 %) ja hieta (4 %). 
Suon keskiosassa on pohjalla liejua yli metrin pak-
suinen kerros.

Koivunevan tutkimuspisteistä on rämeellä 70 %, 
avosuolla 16 % ja turvekankaalla 14 %. Suon etelä-
osa on pääasiassa tupasvillaräme muuttumaa, keski- 
ja pohjoisosassa yleisimpiä ovat lyhytkorsineva- ja 
lyhytkorsinevarämemuuttuma. Reunoilla on mustik-
ka- ja puolukka turvekangasta. Keskimääräinen pin-

nan rahkamättäisyys on 30 % ja mättäiden korke-
us 2,3 dm. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja 
harvaa, reunoilla tiheämpää ja varttuneempaa män-
tyvaltaista sekametsää.

Koivunevan turpeista on rahkavaltaisia 71 % ja sa-
ravaltaisia 29 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 49 % ja rah-
kasaraturve (SC) 29 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 38 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 7 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
5 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on yli metrin paksuudelta hei-
kosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta, jos-
ta yli puolet koostuu Cuspidata-ryhmän rahkasam-
malien jäännöksistä. Tupasvillan jäännökset ovat 
erittäin yleinen turpeen lisätekijä tässä kerroksessa. 
Kerroksen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta sa-
rarahka- ja rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,4. Liekoja on erittäin vähän. Koi-
vunevalta on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä 
varten yhdeltä pisteeltä.

 Koivunevan heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintakerros on laadultaan heikko, ja soveltuu par-
haiten ympäristöturpeen raaka-aineeksi. Yhtenäi-
sellä 19 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueel-
la on noin 0,17 milj. suo-m3 H1–4-maatunutta tur-
vetta, joka kuuluu laatu luokkaan 3. Heikosti maatu-
neen rahkakerroksen alla on noin 0,29 milj. suo-m3 
energiaturve tuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q6.0, S0.15.

Kuva 68. Koivunevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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62. Koivusuo

Koivusuo (kl. 2213 01, x = 6861,7, y = 2469,6) si-
jaitsee noin 41 km Ikaalisten keskustasta koilliseen. 
Se rajoittuu mäkiseen hiekka- ja moreenimaastoon. 
Suon pohjois-, itä- ja eteläreunaan ulottuu metsäau-
totie. Suolla on 30 tutkimuspistettä ja 19 syvyyspis-
tettä (kuva 69). Tutkimuspisteitä on 6,1/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 49 ha, yli 1 m syvän alueen 
25 ha, yli 1,5 m syvän 17 ha ja yli 2 m syvän 10 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 140–
145 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 4 m/km. 
Koivusuo on kokonaan ojitettu. Suon halki kulke-
va Haukilamminoja laskee länteen Hulppo järveen, 
ja siitä vedet virtaavat Rajaojan, Vähäjärven ja Ma-
jaojan kautta Juurijärveen, edelleen Hirvijärven ja 
Myllyjoen kautta Vaho järveen, siitä Vahojoen, Sip-
siönjärven ja Ohiston lammen kautta Kyrös järveen 
ja edelleen Kyröskosken, Kirkkojärven, Mahnalan-
selän, Kulo veden, Rauta veden ja Lieko veden kaut-
ta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistö alueeseen 
35.585, Juurijärven–Hulppo järven valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (49 %), savi (35 %), hiesu (6 %) ja 
hieta (6 %). Suon länsiosassa on pohjalla liejua pai-
koin yli 2 m paksu kerros.

Koivusuon tutkimuspisteistä on rämeellä 53 %, 
korvessa 4 % ja turvekankaalla 43 %. Suon keskiosa 
on pääasiassa tupasvillarämemuuttumaa. Paikoin on 

isovarpurämemuuttumaa. Reunaosissa ovat puoluk-
ka- ja mustikkaturvekangas yleisiä. Keskimääräinen 
pinnan rahka mättäisyys on 7 % ja mättäiden korkeus 
2,2 dm. Puusto on pääasiassa keskitiheää, paikoin ti-
heääkin pinotavara- ja tukkipuuasteen mäntyvaltais-
ta metsää. Monin paikoin männyn ja koivun seka-
puusto on yleinen. 

Koivusuon turpeista on rahkavaltaisia 59 % ja sa-
ravaltaisia 41 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 25 %, saratur-
ve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 38 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 21 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros. Suurin osa turvekerroksesta on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasara- ja sararah-
katurvetta. Puun jäännökset ovat pohjakerroksessa 
yleinen turpeen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on vähän. 

Koivusuon keskiosassa on noin 7 ha:n laajui-
nen alue, joka soveltuu pienimuotoiseen energia-
turvetuotantoon. Turpeen keskimaatuneisuus ei kui-
tenkaan ole kovin korkea. Alueella on noin 0,18 milj. 
suo-m3 tuotantokelpoista turvetta.

Kuva 69. Koivusuon tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 385, 2008

Ikaalisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat

85

63. Alinen Hähkälammi

Alinen Hähkälammi (kl. 2124 03, x = 6856,5, 
y = 2469,2) sijaitsee noin 37 km Ikaalisten keskus-
tasta itään, osittain Ylöjärven puolella. Se rajoittuu 
mäkiseen moreenimaastoon. Suon keskellä on Ali-
nen Hähkälammi (125,4 m mpy). Suon poikki kul-
kee kylätie. Suolla on 8 tutkimuspistettä, yhteen-
sä 3,1/10 ha (kuva 70). Suon kokonaispinta-ala on 
26 ha, yli 1 m syvän alueen 15 ha, yli 1,5 m syvän 
11 ha ja yli 2 m syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 126–
128 m, ja pinta viettää lammen suuntaan. Alinen 
Hähkälammi on kokonaan ojitettu. Suon vedet las-
kevat länteen ja luoteeseen Hihkiönjokeen, siitä Va-
hojärven, Vahojoeen ja Sipsiöjärven kautta Kyrös-
järveen ja edelleen Kyröskosken, Kirkko järven, 
Mahnalan selän, Kulo veden, Rauta veden ja Lieko-
veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.581, Sipsiönjärven–Vahojärven alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on pääasi-
assa savea, reunoilla moreenia. Liejua on pohjalla lä-
hes koko suon alueella keskimäärin puolen metrin 
paksuinen kerros.

Alisen Hähkälammin tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 63 %, avosuolla 12 % ja turvekankaalla 25 %. 

Yleisimmät suotyypit ovat tupasvillaräme- ja isovar-
purämemuuttuma sekä puolukka turvekangas. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 6 % ja mättäi-
den korkeus 2,3 dm. Puusto on yleensä keskitiheää 
pinotavara- tai tukkipuuasteen männikköä, jonka se-
assa on paikoin runsaasti koivua.

 Alisen Hähkälammin turpeista on rahkavaltaisia 
84 %, saravaltaisia 14 % ja ruskosammal valtaisia 
2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 
45 %, sararahkaturve (CS) 39 %, saraturve (C) 2 %, 
rahkasaraturve (SC) 12 % ja sararuskosammaltur-
ve (CB) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 48 % ja puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä 23 % kokonais turvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
yleensä maatuneempaa rahkavaltaista turvetta. Tu-
pasvillan jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen li-
sätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,7. Liekoja on kohtalaisesti. 

Alinen Hähkälammi ei sovellu turvetuotantoon 
suon keskellä sijaitsevan lammen takia.

Kuva 70. Alisen Hähkälammen tutkimuspisteet.
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64. Kaletonlampi

Kaletonlampi (kl. 2213 04, x = 6860,5, y = 2474,4) 
sijaitsee noin 38 km Ikaalisten keskus tasta itään. Se 
rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Keskellä on 
Kaleton-lampi (156,9 m mpy). Suon kaakkoisosaan 
ulottuu metsäautotie. Suolla on 31 tutkimuspistettä 
ja 27 syvyyspistettä (kuva 71). Tutkimuspisteitä on 
8,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 38 ha, yli 1 m 
syvän alueen 27 ha, yli 1,5 m syvän 21 ha ja yli 2 m 
syvän 15 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 157–
160 m, ja pinta viettää Kaleton-lampeen. Suo on 
harvakseltaan ojitettu. Kaleton-lammesta on las-
kuoja Jokijärveen, mistä vedet virtaavat Pitkä järven, 
Parkus ojan, Parkusjärven ja Heinäjoen kautta Kuus-
järveen, edelleen Jakaman ja Vanka veden kautta 
Näsijärveen, Tammerkosken kautta Pyhäjärveen ja 
edelleen  Nokian virran, Kuloveden, Rauta veden ja 
Lieko veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu 
vesistö alueeseen 35.343, Parkusjoen yläosan valu-
ma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 6,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (64 %), savi (26 %), hiekka (5 %) ja kallio 
(5 %). Liejua on suon pohjalla lammen rannalla alle 
puolen metrin paksuinen ja kaakkoislahdekkeessa 
jopa yli metrin kerros.

Kaletonlammen tutkimuspisteistä on rämeellä 
83 %, avosuolla 10 % ja turvekankaalla 7 %. Ylei-
simmät suotyypit ovat isovarpuräme- ja tupasvil-
larämemuuttuma. Paikoin on lyhytkorsi nevaräme-
muuttumaa. Reunaosissa on kangasräme muuttuma 
yleinen. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
17 % ja mättäiden korkeus 1,5 dm. Puusto on pääasi-
assa keskitiheää riukuasteen mäntyä.

 Kaletonlammen turpeista on rahkavaltaisia 82 % 
ja saravaltaisia 18 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 48 %, sararahkaturve (CS) 34 % ja 
rahkasaraturve (SC) 18 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 3 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paikoin paksu heikosti maatunut pinta-
rahkakerros, joka koostuu suureksi osaksi Acutifo-
lia- ja Palustria-ryhmien rahkasammalien jäännök-
sistä. Syvemmällä on hyvin maatu nutta rahka- ja 
sararahkaturvetta. Pohjalla on yleensä saravaltaista 
turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,9. Liekoja on vähän.

Suon keskellä sijaitseva Kaleton-lampi heikentää 
oleellisesti suon soveltuvuutta turve tuotantoon.

Kuva 71. Kaletonlammen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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65. Koivuneva

Koivuneva (kl. 2124 06, x = 6857,5, y = 2476,5) 
sijaitsee noin 44 km Ikaalisten keskustasta itään. 
Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Suon länsi- ja pohjois reunaa sivuaa metsäauto-
tie. Suolla on 8 tutkimuspistettä, yhteensä 3,3/10 ha 
(kuva 72). Suon kokonaispinta-ala on 24 ha, yli 1 m 
syvän alueen 14 ha, yli 1,5 m syvän 12 ha ja yli 2 m 
syvän 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 145–
149 m, ja pinta viettää kaakkoon noin 8 m/km. 
Koivuneva on harvakseltaan ojitettu. Kuivatus-
mahdollisuudet ovat melko hyvät. Suon vedet vir-
taavat ojia pitkin kaakkoon Parkusojaan, siitä Par-
kusjärven, Pitkäjärven ja Heinäjoen kautta Kuusjär-
veen, edelleen Jakaman ja Vanka veden kautta Näsi-
järveen, Tammerkosken kautta Pyhäjärveen ja edel-
leen  Nokian virran, Kuloveden, Rauta veden ja Lieko-
veden kautta Kokemäen jokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 35.342, Parkusjoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (63 %), hiekka (25 %) ja savi (12 %). Liejua on 
suon pohjalla eteläosassa alle puolen metrin paksui-
nen kerros.

Koivunevan tutkimuspisteistä on rämeellä 12 %, 
korvessa 38 % ja turvekankaalla 50 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat varsinainen korpimuuttuma, tupas-
villarämemuuttuma ja erilaiset turvekankaat. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 3 % ja mättäi-
den korkeus 2,0 dm. Puusto on keskitiheää tukkipuu-
asteen sekapuustoa.

 Koivunevan turpeista on rahkavaltaisia 23 % ja 
saravaltaisia 77 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 12 %, sararahkaturve (CS) 11 %, sa-
raturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 76 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 3 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on hyvin ohut heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros. Suurin osa turve kerroksesta 
on kohtalaisesti maatunutta rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,7 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,1. Liekoja on kohtalaisesti. 

Koivunevalla on kookas tukkipuusto. Turpeen 
maatumisaste ei ole kovin korkea. Pieni muotoinen 
energiaturvetuotanto on suolla mahdollista.

Kuva 72. Koivunevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja turvekerrostumat

Ikaalisten maapinta-ala on 752 km2. Peruskartoil-
ta tehdyssä soiden pinta-alamittauksissa geologisia, 
20 ha ja sitä suurempia, soita on kunnassa 4 695 ha 
(Virtanen ym. 2003), mikä on 6,2 % maa-alasta. 

Ikaalisten suot kuuluvat suur alueellisesti Sisä-
Suomen viettokeitaisiin, jossa tyypilliset keidas suot 
ovat pinnan- ja pohjan muodoltaan johonkin suun-
taan viettäviä. Suurin suoalue on 403 ha:n laajui-
nen Isoneva (5). Muita laajoja soita ovat Unnanne-
va (31), Isoneva (14) ja Lauttaneva (27). Tutkittu-
jen soiden keski koko on 62 ha, mutta koko vaihte-
lee huomatta vasti. Suot sijaitsevat eri puolilla kun-
taa, painottuen kuitenkin länsi- ja koillisosaan. 

Hämeenkankaaseen ja Vatulanharjuun rajoittuvil-
le soille on ominaista ohut turvekerros ja hiekka- tai 
hietapohja. Muualla useimmat suot sijaitsevat mäki-
sen ja kallioisen moreeni maaston painanteissa, jol-
loin soille on ominaista rikkonainen muoto ja epäta-
sainen pohja. Turvepaksuus voi paikoin olla pienel-
lä alueella 5–7 m. 

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 3 143 suotyyppi-
havaintoa. Yleisimpiä suo tyyppejä ovat erilaiset rä-
meet, joita on 64 % pinta-alasta (suo kohtaisesti pin-
ta-aloihin painotettu keski arvo). Rämetyypeistä ylei-
simpiä ovat rahka räme, isovarpu räme ja tupasvilla-
räme. Avosoita eli nevoja on 11 % ja korpia 5 % pin-
ta-alasta. Lyhytkorsi neva ja rahka neva ovat useim-
min esiintyviä nevatyyppejä.

Ojikkovaiheessa olevaa suota on 19 % tutki-
tusta suopinta-alasta ja muuttuma vaiheessa on 
43 %. Luonnon tilaisen suon osuus on 18 %. Turve-
kankaiden, vanhojen turvepehkun nosto alueiden ja 
turve peltojen osuus on yhteensä 20 %. Ojituksen 
vaiku tuksen alaista suota on havainnoista kaikkiaan 
82 %. Kaikki tutkitut suot ovatkin joko kokonaan 
tai ainakin osittain ojitettuja, mutta joidenkin soiden 

keski osat ovat luonnon tilassa, vaikka reunoilla on 
ojitusta. Suot ovat kasvilli suudeltaan yleensä mel-
ko karuja. Laajimmat suurimmaksi osaksi luonnon-
tilaiset suot ovat Kouranneva (37) ja Ahvenlammin-
neva (29). Lisäksi Isonevalla (14) ja Jouhinevalla 
(15) on laajahkoja ojittamattomia alueita. 

Ikaalinen kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen 
(nro 35) (Ekholm 1993). Valtaosa soista sijoittuu 
Ikaalisten reitin valuma-alueelle (35.5). Osa soista 
sijaitsee Näsijärven-Ruoveden alueella (35.3) ja Ko-
kemäenjoen alueella (35.1). Monille alueen soille on 
ominaista, että vedet kulkeutuvat hyvin monimutkai-
sesti useiden ojien, purojen, pienten jokien, lampien 
ja järvien kautta ennen kuin ne saavuttavat Kokemä-
enjoen. Useimpien soiden kuivatus mahdolli suudet 
turve tuotannon kannalta ovat melko hyvät. Jotkin 
suot rajoittuvat kuitenkin vesistöön, tai niillä on yksi 
tai useampi lampi. 

Taulukossa 1 esitetään tutkittujen soiden turve-
määrät pää turve lajin ja maatunei suuden mukaan. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen (S) pinta turpeen 
(H1–4) osuus on 20 % koko turve määrästä. Yli 1,5 m 
syvällä alueella sen osuus on 21 %. Koko turve-
määrästä 70 % on yli 1,5 m syvällä alueella.

Ikaalisissa tutkittujen soiden turpeen keski paksuus 
on 1,4 m, josta heikosti (H1–4) maatu neen rahka-
valtaisen pinta kerroksen paksuus on 0,3 m. Suot 
ovat hieman ohuempi turpeisia kuin Pirkanmaalla 
keski määrin, missä tutkittujen soiden turpeen keski-
paksuus on 1,7 m (Virtanen ym. 2003). Yli 1,5 m sy-
vän alueen osuus tutkitusta suo alasta on 39 %. Tut-
kittujen soiden yli metrin syvyisten alueiden turve-
kerrostu man keski paksuus on 2,2 m, yli 1,5 m sy-
vien 2,5 m ja yli 2 m syvien alueiden 2,7 m. Suurin 
havaittu piste kohtainen turve paksuus, 7,4 m, on Ho-
seuslammella (58). 

Taulukko 1. Ikaalisissa 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 4 039 4,63 6,85 46,21 57,69

Yli 1 m syvä alue 2 205 3,84 5,79 38,08 47,71

Yli 1,5 m syvä alue 1 584 3,24 5,20 31,84 40,28

Yli 2 m syvä alue 1 076 2,57 4,14 24,85 31,56
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Tutkituissa soissa rahkavaltaisen turpeen osuus 
on 54 %, kun se Pirkanmaalla on keski määrin 53 % 
(Virtanen ym. 2003). Sara valtaisten turpeiden osuus 
on 46 %. Alueen soille on tyypillistä vaihtelevan 
paksuinen heikosti (H1–4) maatunut rahka valtainen 
pinta kerros, jossa on usein maatu neempia rahkatur-
velinssejä ja -kerroksia. Pintakerros koostuu vaih-
televasti Cuspidata- ja Acutifolia-ryhmien rahka-
sammalien jäänteistä, ensin mainitun ryhmän olles-
sa yleensä enemmistönä. Palustria-ryhmän rahka-
sammalien jään teitä on paikoin kohtalaisesti. Tu-
pasvillaa on yleisesti turpeen lisätekijänä. Heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturve kerros on selvästi 
ohuempi, kuin kunnan sijainti keidassuoalueella an-
taisi olettaa.

Rahkasammalkoostumus on tutkittu heikosti maa-
tuneesta (H1–3) pintaturvekerroksesta 47 suosta, 
joiden yhteispinta-ala on 2 344 ha. Tutkittujen soi-
den pintaturpeesta 44 % koostuu Cuspidata-ryhmän, 
25 % Acutifolia-ryhmän ja 10 %  Palustria-ryhmän 
sammalien jäänteistä. Määrittelemätöntä rahkatur-
vetta on 9 %, tupasvillan jäänteitä 7 % ja muita tur-
vetekijöitä 5 % pintaturpeesta.

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. Joil-
lakin soilla sara pitoinen tai -valtainen turve ulottuu 

lähelle pintaa. Pohja turpeessa puun jäännökset ovat 
tyypillinen lisätekijä.

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keski maatuneisuus on 5,7 (von Postin kymmen-
asteikko). Heikosti (H1–4) maatuneen rahka valtaisen 
pintaturvekerroksen keski maatu neisuus on 3,3 ja 
maatu neemman pohjaosan 6,3. 

 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 pien tuotanto tai tila kohtainen pala turve-
tuotanto. Nykyisillä tuotanto menetelmillä se ei kui-
tenkaan ole este tuotannon aloittamiselle.

Tutkittujen soiden yleisin pohja maa laji on moree-
ni, jota esiin tyy 42 %:ssa suoalasta (suokohtaisesti 
pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Hiekkaa esiintyy 
23 %:ssa suo alasta, savea 13 %:ssa, hietaa 12 %:ssa, 
hiesua 9 %:ssa ja kalliota 1 %:ssa. 

Liejua on havaittu useimpien (53 kpl) soiden poh-
jalla. Lieju kerrokset ovat paikoin paksuja ja laaja-
alaisia. Tutkittujen soiden tutkimuspisteistä laskettu 
ja pinta-aloihin painotettu liejun esiintymis prosentti 
on 17. Liejuja on soiden pohjalla kaikkiaan noin 
687 ha:n laajuisella alueella. Lieju on merkkinä suon 
synnystä vesistön umpeen kasvun tuloksena.

Laboratoriomääritysten tulokset

Laboratoriomäärityksiä varten Ikaalisissa otet-
tiin 13 suosta yhteensä 18 näyte pisteeltä 233 turve-
näytettä. Turpeiden keski määräinen pH-arvo on 4,1. 
Pinta turve on happa mampaa kuin syvem mällä ole-
va turve. Samoin rahka valtaiset turpeet ovat sara-
valtaisia happa mampia. Keski määräinen tuhka-
pitoisuus on 2,5 % kuiva painosta. Tuhka pitoisuudet 
ovat joitakin pohja näytteitä lukuun ottamatta alhai-
sia. 

Turpeen vesipitoisuus riippuu mm. turve lajista, 
maatunei suudesta sekä suon ojituksesta. Keski-
määräinen vesi pitoisuus on 90,9 % märkä painosta. 
Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen määrällä tar-
koitetaan sitä, minkä verran luonnon tilassa olevas-
sa tilavuus yksikössä on kuiva-ainetta. Suhde ilmais-
taan tavalli sesti kilo grammoina suo kuutio metriä 
kohti. Ikaalisten soissa on kuiva-ainetta keski määrin 
85 kg/suo-m3. 

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 20,7 MJ/kg. Vastaava arvo 50 %:n 
kosteu dessa on 9,1 MJ/kg. 

Turpeen keski määräinen rikki pitoisuus on 0,14 % 
kuiva painosta. Energiaturpeen laatu ohjeen (liite 4) 
mukaan todellinen rikki pitoisuus tulee ilmoittaa, 
mikäli se ylittää arvon 0,50 %. Rikki pitoisuus nou-
see yleensä jonkin verran suon pohjalla, ja varsinkin 
järvi ruoko turpeen lisä tekijänä kohottaa arvoja.
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Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Ikaalisissa on nykyisin turvetuotannossa viisi tut-
kittua suota: Haukkaneva (26), Lauttaneva (27), Va-
tilähteenneva (28), Lauttalamminneva (29) ja Heini-
keidas (30), jotka sijaitsevat kunnan luoteisosassa lä-
hellä Jämijärven rajaa. Suot on tutkittu vuosina 1982 
ja 1983. Lisäksi monella suolla on merkkejä kuivi-
keturpeen (turvepehkun) nostosta, joka on lopetettu 
vuosi kymmeniä sitten.

Turvetuotantoalueen muodostamista hankaloit-
taa joidenkin soiden rikkonainen muoto ja mineraa-
limaa- tai kalliosaarekkeet. Joillakin soilla on lam-
pia, tai ne rajoittuvat vesistöön. Muutama suo rajoit-
tuu suojelualueeseen tai osa suosta kuuluu suojelun 
piiriin.

Ikaalisissa 32 tutkittua suota soveltuu turve-
tuotantoon turvelajin, maatu neisuuden ja turve-
määrän perusteella (kuva 73, taulukko 2). Suon 
pinta kerroksesta on ensin nostet tavissa kasvu- tai 
ympäristö turvetta 13 suosta, minkä jälkeen loppu-
osa turpeesta soveltuu energia turve tuotantoon. Tau-
lukossa 2 lueteltujen soiden lisäksi on joillakin soilla 
pieni alaisia, lähinnä tila kohtaiseen turve tuotantoon 
soveltuvia alueita, joista ei ole erikseen lasket-
tu tuotanto kelpoista turve määrää. Turve tuotantoon 
(sekä kasvu- että energia turve) soveltuvien alueiden 
yhteis pinta-ala on 705 ha. 

Kasvu- ja ympäristö turve tuotantoon soveltuu 13 
suota, joiden tuotanto kelpoinen pinta-ala on yh-
teensä 167 ha. Tuotanto kelpoiset, heikosti maatu-
neet pinta turve varat ovat 1,75 milj. suo-m3. Turve 
soveltuu lähinnä vaalean kasvu turpeen tai kuivike- 
ja imeytys turpeen (ympäristö turve) raaka-aineek-
si. Hyvälaatuista viljely turve tuotantoon soveltuvaa 
aluetta ja turvetta on vähän.

 Energiaturve tuotantoon soveltuvaa aluetta on 32 
suolla, ja tuotanto kelpoinen pinta-ala on 705 ha. Kun-
nassa on 19 suolla yhteensä 349 ha aluetta, joka sovel-
tuu pelkästään energia turve tuotantoon. Muilla alueil-

la on hyödyn nettävä ensin heikosti maatunut rahka-
valtainen pinta kerros kasvu- tai ympäristö turpeena. 
Tuotanto kelpoisen energia turpeen kokonais määrä 
on 13,87 milj. suo-m3, ja kuivan turpeen energia-
sisältö on 7,72 milj. MWh. Jyrsin turpeelle laske-
tussa tuotanto kosteudessa (50 %) energia sisältö on 
6,78 milj. MWh, jolloin yhden suo kuution keski-
määräinen energia sisältö on 0,49 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 suositeltu-
ja pinta kerroksia mahdollista käyttää myös energia-
turpeen raaka-aineeksi. 

Haukkanevan (26), Lauttanevan (27), Vatilähteen-
nevan (28), Lauttalamminnevan (29) ja Heinikei-
taan (30) tuotantoon soveltuvia alueita ja tuotanto-
kelpoisia turve varoja ei ole laskettu mukaan tuotan-
toon soveltuvaan turve määrään, koska suot ovat ol-
leet jo pitkään turve tuotannossa, eikä jäljellä olevasta 
tuotanto kelpoisesta turve määrästä ole tietoa. Suot on 
aikanaan tutkittu ennen tuotannon aloittamista. Tie-
dot on merkitty suluissa taulukkoon 2. Näillä soilla 
on yhteensä 244 ha tuotantokelpoista aluetta.

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. Mikä-
li heikosti maatunutta pintaturvetta käytetään ener-
giaturpeena, sen lämpöarvoluokka on usein Q6. Il-
moitetut laatuluokat ovat lähinnä suuntaa antavia.
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Kuva 73. Turvetuotantoon soveltuvat suot Ikaalisissa.
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Taulukko 2. Turvetuotantoon soveltuvat suot Ikaalisissa. 

Nro Suon nimi

Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve

Tuotanto-
kelp. pinta-

ala ha

Tuotanto-
kelp. 

turvemää-
rä milj. 
suo-m3

Energiasis. 
50 %:n 

kosteudes-
sa milj. MWh

Tuotanto-
kelp. 

pinta-ala
ha

Tuotanto-
kelp. 

turvemäärä
milj. suo-m3

2 Ulvaansuo 15 0,21 0,11 0  

3 Hosiaiskorpi 29 0,44 0,19 0  

4 Isoneva 7 0,06 0,04 7 0,08

5 Isoneva 42 1,01 0,53 0  

6 Sunttineva 16 0,34 0,15 0  

7 Porrasneva 24 0,53 0,17 0  

8 Silmäkkeenneva 30 0,81 0,39 0  

11 Vainiokeidas 15 0,11 0,06 15 0,18

13 Vesisuo 5 0,07 0,04 0  

14 Isoneva 120 1,87 0,88 28 0,23

15 Jouhineva 30 0,75 0,40 0  

17 Tuuleksenneva 30 0,33 0,14 20 0,18

21 Susineva 7 0,14 0,06 7 0,14

23 Kurkisuo 18 0,50 0,29 0  

26 (Haukkaneva) (29) (0,49) (0,27) (29) (0,29)

27 (Lauttaneva) (100) (1,10) (0,45) (100) (0,97)

28 (Vatilähteenneva) (45) (1,04) (0,43) 0  

29 (Lauttalamminneva) (20) (0,36) (0,17) 0  

30 (Heinikeidas) (50) (1,00) (0,53) 0  

31 Unnanneva 35 0,77 0,38 0  

32 Muurainneva 9 0,14 0,08 9 0,06

34 Kiimaneva 15 0,38 0,18 0  

35 Suovanneva 15 0,30 0,15 0  

36 Rajaneva 17 0,09 0,05 17 0,17

38 Vähäneva 14 0,24 0,14 0  

39 Isoneva 7 0,12 0,06 0  

40 Kouranneva 10 0,10 0,06 10 0,15

41 Levonsuo 20 0,42 0,17 5 0,08

43 Kivineva 10 0,35 0,19 0  

44 Rahkaneva 12 0,28 0,14 0  

45 Isoneva 20 0,54 0,29 0  

48 Parvilahdenneva 20 0,35 0,18 10 0,07

51 Kyntöneva 6 0,11 0,06 6 0,04

52 Latoneva 60 1,60 0,74 16 0,20

53 Rihkusenneva 23 0,44 0,22 0  

61 Koivuneva 17 0,29 0,15 17 0,17

62 Koivusuo 7 0,18 0,09 0  

Yhteensä 705 13,87 6,78 167 1,75



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 385, 2008

Ikaalisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat

93

Taulukko 3. Ikaalisissa 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

Turvemää-
rä milj.  
suo-m3

Vesistöalueen 
numero

1 RUOKSAMONSUOT 2122 08 61 0,1 0,6 5,6 0,39 35.521

2 ULVAANSUO 2122 08 64 0,1 1,1 6,2 0,68 35.521

3 HOSIASKORPI 2122 08 65 0,1 1,1 6,3 0,74 35.521

4 ISONEVA 2122 08 11 0,9 1,8 5,4 0,20 35.521

5 ISONEVA 2122 08 403 0,0 0,7 6,0 2,77 35.159

6 SUNTTINEVA 2122 05 26 0,1 1,9 5,0 0,50 35.159

7 PORRASNEVA 2122 05 44 0,3 1,9 5,2 0,83 35.159

8 SILMÄKKEENEVA 2122 05 48 0,5 2,3 5,2 1,10 35.159

9 KORTTEENMÄENSUO 2122 05 50 0,2 0,7 5,7 0,36 35.159

10 KONKANKEIDAS 2122 05 60 0,3 1,1 5,5 0,69 35.541

11 VAINIOKEIDAS 2122 05 34 0,7 1,4 5,5 0,47 35.156

12 KORPINEVA 2122 05 39 0,0 1,0 6,3 0,41 35.156

13 VESISUO 2122 05 37 0,0 1,0 5,8 0,37 35.156

14 ISONEVA 2122 05 263 0,3 1,7 5,4 4,47 35.156

15 JOUHINEVA 2122 05 161 0,2 1,5 5,8 2,45 35.159

16 HEINILAMPI 2122 05 39 0,3 1,8 6,1 0,69 35.156

17 TUULEKSENNEVA 2122 05 55 0,8 2,1 5,1 1,17 35.156

18 RYTÖNEVA 2122 05 44 0,4 1,4 6,2 0,60 36.097

19 SEPÄNNEVA 2122 05 59 0,0 1,1 6,4 0,62 36.097

20 PIKKUJÄRVENKEIDAS 2122 05 27 0,4 2,0 5,8 0,54 36.097

21 SUSINEVA 2122 09 35 0,6 2,2 5,4 0,79 35.522

22 SAARISUO 2122 09 36 0,1 1,8 6,3 0,67 35.522

23 KURKISUO 2122 09 30 0,0 2,2 6,4 0,65 35.523

24 KAUPPIASNEVA 2122 09 17 0,7 2,0 5,4 0,33 35.522

25 POLVENNEVA 2122 09 18 0,8 2,2 5,3 0,40 35.522

26 HAUKKANEVA 2122 06 54 0,6 2,0 5,8 1,10 35.522

27 LAUTTANEVA 2211 04 168 0,6 1,8 5,2 3,01 35.522

28 VATILÄHTEENNEVA 2211 04 80 0,3 1,8 5,7 1,45 35.542

29 LAUTTALAMMINNEVA 2211 04 71 0,6 1,4 4,9 1,00 35.522

30 HEINIKEIDAS 2211 04 125 0,3 1,7 5,6 2,07 35.522

31 UNNANNEVA 2211 04 229 0,2 1,2 6,2 2,70 35.555

32 MUURAINNEVA 2211 05 18 0,4 1,6 5,7 0,29 35.525

33 PIKKUMÄENNEVA 2211 05 13 0 0,8 6,1 0,1 35.524

34 KIIMANEVA 2211 08 80 0,2 1,5 6 1,16 35.525

35 SUOVANNEVA 2211 08 65 0,1 1,2 6,6 0,78 35.525

36 RAJANEVA 2211 08 66 0,5 1,0 5,3 0,68 35.525

37 HUHDANNEVA 2211 08 45 0,2 0,7 6,2 0,32 35.531

38 VÄHÄNEVA 2211 08 38 0,1 1,5 7,1 0,57 35.525

39 ISONEVA 2211 07 85 0,1 1,2 6,6 1,05 35.525

40 KOURANNEVA 2211 07 37 0,4 1,6 5,9 0,59 35.521

41 LEVONSUO 2211 07 70 0,2 1,9 6,5 1,31 35.526

42 AHVENLAMMINNEVA 2211 10 29 0,2 1 6,3 0,3 35.571

43 KIVINEVA 2211 10 72 0,2 1,7 6 1,25 35.571

44 RAHKANEVA 2211 10 23 0,3 1,8 5,5 0,41 35.527

45 ISONEVA 2211 10 37 0,2 2,4 6,1 0,88 35.527

46 ISONEVA 2213 01 90 0,1 1,1 6,2 0,96 35.585

47 ÄMMÄNNEVA 2213 01 48 0,4 1,5 5,7 0,74 35.585

48 PARVILAHDENNEVA 2213 01 54 0,5 1,9 5,5 1,01 35.572

49 PUDOTUSNEVA 2213 01 41 0,1 1,2 5,9 0,49 35.585, 35.572

50 ISONEVA 2213 01 40 0,0 1,3 5,5 0,53 35.585

51 KYNTÖNEVA 2213 01 20 0,3 1,7 6,1 0,33 35.585

52 LATONEVA 2213 01 89 0,6 2,7 5,4 2,38 35.572

53 RIHKUSENNEVA 2213 01 71 0,2 1,2 5,6 0,86 35.572

54 MEKKONEVA 2213 01 45 0,7 1,6 4,6 0,71 35.572

55 SUSINEVA 2213 01 39 0,2 1,3 5,5 0,51 35.585

56 HIRVIHIEDANNEVA 2213 01 38 0,2 0,7 6,0 0,28 35.585

57 HOSEUSNEVA 2213 01 37 0,6 1,4 4,8 0,51 35.582

58 HOSEUSLAMPI 2213 04 30 0,2 2,5 6,1 0,74 35.582

59 SÄRKILAMPI 2213 04 43 0,1 1,1 5,8 0,48 35.582

60 HIRVIHARJUNSUO 2213 01 35 0,1 1,4 5,8 0,48 35.585

61 KOIVUNEVA 2213 01 51 0,4 1,4 5,6 0,72 35.585

62 KOIVUSUO 2213 01 49 0,1 1,3 5,9 0,62 35.585

63 ALINEN HÄHKÄLAMMI 2124 03 26 0,5 1,5 4,9 0,39 35.581

64 KALETONLAMPI 2213 04 38 0,6 1,6 5,8 0,62 35.343

65 KOIVUNEVA 2124 06 24 0,3 1,7 4,9 0,42 35.342

YHTEENSÄ/KESKIM. 4039 0,3 1,4 5,7 57,69
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Soidensuojelu

Ikaalisten soista Hirvihiedanneva (56), Hoseus-
neva (57) ja Hoseuslampi (58) rajoittuvat Seitsemi-
sen kansallispuistoon. Hirviharjunsuon (60) luoteis-
osa on kansallispuiston puolella. Lisäksi Konkankei-
das (10) rajoittuu Hämeenkankaan harjujensuojelu-

alueeseen. Suolla on paikoin vaateliaita suotyyppejä 
(lettoisuutta). Yleisesti ottaen Ikaalisissa tutkitut suot 
ovat melko karuja ja ojituksen vuoksi suo tyypeiltään 
usein pitkälle alku peräisestä muuttuneita.

Kiitokset

Ikaalisten turvetutkimusten maastotöihin osallis-
tuivat kesällä 2002 tutkimus assistentit Kari Lehmus-
koski ja Markku Moisanen, kausiapulainen Liidia 
Petrell sekä tutkimus työntekijät Jouko Pöytä laakso, 
Heikki Raitaniemi ja Erkki Luukkonen. Aiempien 
vuosien kenttä tutkimuksista ovat vastanneet geo-
logit Carl-Göran Stén, Riitta Korhonen ja Markku 
Mäkilä. Laboratorio näytteet analysoi laboratorio-

apulainen Pirkko Böök GTK:n Otaniemen turve-
laboratoriossa. Profi ili kuvien valmistuksesta on vas-
tannut kartan piirtäjä Satu Moberg ja suokarttojen tu-
lostuksesta tutkimusavustaja Tarja Tuurinmaa. Ra-
portin on tarkas tanut tutkija Jukka Häikiö ja taittanut 
Edita Prima Oy. Tekijät esittävät parhaat kiitoksensa 
kaikille raportin eri vaiheisiin osallistuneille.
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Suotyyppien sekä turpeen lyhenteet ovat seuraavat:

I  AvosuotII   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
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HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tapio Toivonen

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:

Vähintään 5 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 tuneempia rahka valtaisia lins sejä saa olla. 

Laatuluokkaan 1 kuuluvaa  turvetta on pääasias sa keidassuo alueen soissa. joiden val litsevia suotyyppe jä ovat rah kaneva. rahkarä me.

keidasräme sekä näiden ojik ko- ja muuttuma muodot. Mättäi syys on runsasta. Mikäli suolla on sarapi toisia alueita. on ne rajat tava käyttö-

kelpoisen alueen ulkopuo lelle. Vaihtoka pasiteettimäärityksissä 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 lainkaan 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 tuneisuus 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 kohdalla mainittujen suotyyppien lisäksi isovarpuräme. lyhytkorsinevaräme ja silmä keneva sekä näiden 

ojikko- ja muuttu mamuodot. Mättäisyys on yleensä runsasta. Tämä laatuluok ka voidaan jakaa maatu misasteen perusteella 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.

3-laatuluokka

Tähän ryhmään kuuluu kaikki muu heikosti maatunut (H1–4) rahkavaltainen pintatur ve. jossa on vähintään 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. 

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 yleensä hyödyntämättä. Edellä kuvatun luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi kunta- tai 

kuntainliittokohtaisessa tarkastelussa asettaa heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen sisältämien turvetekijöi den osuuksi en

perusteella parem muusjärjestykseen. jolloin on entistä helpompi valita kiinnostavimmat suot lähemmän tarkastelun kohteeksi.
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