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Herranen, T. 2013. Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turve varat. Geologian 
tutkimus keskus, Turve tutkimus raportti 442, 101 sivua, 56 kuvaa, 4 tauluk
koa ja 5 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Vöyrin turvevaroja vuo
sina 1984 ja 2011. Tähän raporttiin on koottu ennen kuntaliitoksia erillis
ten Vöyrin ja Maksamaan soita (43 kpl), joiden yhteenlaskettu pintaala 
on 4 071 ha ja kokonaisturvemäärä noin 63,88 milj.suom3. Kokonaissuo
ala Vöyrissä on 5 929 ha.

Vöyrin suot ovat yleensä paksuturpeisia. Tähän raporttiin kuuluvien 
soiden keskisyvyys on ollut ennen turvetuotannon aloittamista 1,6 m, jos
ta heikosti maatunutta rahkavaltaista pintakerrosta on 0,7 m. Tuotantokel
poisena alueena yleisesti pidettyä yli 1, 5 metrin syvyistä suota on ollut 
2072 ha, noin 51 % tutkitusta alasta. Sen turvemäärä 49,76 milj. suom3 
on 78 % soiden koko turvemäärästä. Heikosti maatunutta rahkavaltaista 
pintaturvetta (SH1–4) on ollut 41 % koko turvemäärästä, ja yli 1,5 m syvil
lä alueilla sen osuus on ollut 47 %. 

Tutkittujen soiden turpeista rahkavaltaisia on 81 % ja saravaltaisia 19 %. 
Yleensä ravinteikkaita saraturpeita tavataan soiden pohjalla, ja tupasvil
laa sisältävät rahkaturpeet muodostavat suon pintakerroksen. Usein tupas
villapitoisia turpeita tavataan myös pohjaturvekerroksessa ja puuainespi
toisia turpeita pintaturvekerroksessa. Turpeen keskimaatuneisuus on 4,9, 
heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen (SH1–4) 3,3 ja hy
vin maatuneen turpeen 6,0.

Suurin osa suoalasta (76 %) on ojitettu lähinnä metsänkasvatusta varten. 
Luonnontilaista suota on 24 %. Tutkittujen soiden suotyypeistä yleisimpiä 
ovat ennen turvetuotannon aloittamista olleet erilaiset rämeet, joita on ol
lut 54 % pintaalasta. Avosoita eli nevoja on ollut 8 % pintaalasta. Turve
kankaiden, turvepeltojen ja turvetuotantoalueiden osuus on ollut yhteen
sä 36 %. Energiaturpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 3,3 %. Turpeen 
kuivaainepitoisuus on keskimäärin 81,2 kg/suom3, pH 4,4, vesipitoisuus 
91,4 % märkäpainosta ja tehollinen lämpöarvo 20,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,13 % turpeen kuivapainosta.

Raportin 43 suosta energiaturvetuotantoon soveltuvia alueita löytyi 28 
suolta yhteensä 1 895 ha (47 % tutkitusta suoalasta). Näistä teolliseen tur
vetuotantoon soveltuu 24 suota, joiden käyttökelpoinen energiaturvemää
rä on noin 18 milj. suom3 eli kuivaaineena noin 1,5 milj. tonnia. Käyttö
kosteudessa (50 %) vastaava energiasisältö on noin 26 milj. GJ eli 7 TWh. 

Kasvu ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvia alueita on samoilla soil
la (22 suota) yhteensä 1 376 ha, jotka sisältävät kasvuturvetta noin 20 milj. 
suom3. Yleensä Vöyrissä on keskimäärin 1,5 metrin kerros kasvuturpeen 
raakaainetta energiakäyttöön sopivan turpeen päällä.

Asiasanat: turveesiintymät, suot, turve, polttoturve, kasvuturve, ympäris
töturve, varat, Vöyri

Teuvo Herranen
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Herranen, T. 2013. Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turve varat. Undersök
ta myrar i Vörå och deras torvtillgångar. Geologian tutkimus keskus, Turve
tutkimus raportti 442. Geologiska forskningscentralen, Torvforskningsrap
port 442, 101 sidor, 56 bilder, 4 tabeller och 5 bilagor.

Geologiska forskningscentralen (GTK) har undersökt torvtillgångarna 
i Vörå under åren 1984 och 2011. För denna rapport undersöktes 43 myrar 
från Vörå och Maxmo med en areal på sammanlagt 4 071 ha, och samman
lagd kvantitet på 63,88 milj.myrm3. Den sammanlagda undersökta myra
realen i Vörå med tidigare rapporterad Oravais är 5 929 ha.

Vörås myrar är i allmänhet tjocktorviga. Torvavlagringarnas medeldjup 
har före torvproduktion varit 1,6 m, varav det låghumifierade vitmossyt
lagrets andel har varit 0,7 m. 1,5 m djupa myrområden, som i allmänhet 
anses vara lämpligt för torvtäkt, omfattade cirka 51 % av den undersök
ta arealen (2 072 ha). Det låghumifierade vitmossytlagret(SH1–4) utgjorde 
41 % av hela torvmängden. Andelen i den över 1,5 meter djupa arealen har 
varit 47 %. Av hela torvmängden har 78 % (49,76 milj. myrm3) funnits i 
den över 1,5 m djupa delen.

Upp till 81 % av torven består av vitmossdominerad torv och till 19 % 
av starrdominerad. Vanligen finns eutrof starrtorv på botten av myrarna, 
medan vitmosstorv med tuvull bildar ytlagret. Ofta finns det torv med tu
vull också på botten och torv med vedrester i ytlagret. Torvens humifie
ringsgrad är i medeltal 4,9, det låghumifierade vitmossytlagrets (SH1–4) 3,3 
och den höghumifierade torvens 6,0.

Den största delen av myrarnas areal (76 %) har utdikats närmast med 
tanke på skogsproduktion. 24 % av myrarealen är i naturtillstånd. De van
ligaste myrtyperna är olika slags tallmyrar, vilka täcker 54 % av hela are
alen. Öppna myrar täcker 8 % av arealen.

Bränntorvens askhalt är i medeltal 3,3 % av torrvikten, torrsubstans 
81,2 kg/myrm3, pH 4,4, fukthalten 91,4 % av våtvikten och den torra tor
vens effektiva värmevärde 20,3 MJ/kg. Svavelhalten är i medeltal 0,13 % 
av torvens torrsubstans.

Tjugoåtta av de undersökta 43 myrarna lämpar sig för energitorvproduk
tion på ett område av 1 895 ha. Tjugofyra myrar lämpar sig för växt och 
miljötorvproduktion på ett område av 1 380 ha. Av den undersökta area
len (4 071 ha) lämpar sig cirka 47 % (1 895 ha) för torvproduktion. Tju
gofyra av 28 myrar lämpliga för torvproduktion, lämpar sig för industri
ell torvproduktion. Den användbara energitorvmängden är cirka 18 milj. 
myrm3 eller cirka 1,5 milj. t. Bränntorvens energiinnehåll vid en använd
ningsfuktighet av 50 % är cirka 25 milj. GJ eller 7 TWh.

Råvara lämplig för växt och miljötorvproduktion finns cirka 20 milj. 
myrm3 eller i medeltal ett 1,5 m tjockt torvlager på den produktionslämp
liga arealen. I Vörå förekommer lagret av råvara lämplig för växt och mil
jötorvproduktion ofta ovanpå lagret lämpligt för energitorvproduktion.

Nyckelord: torvförekomst, myrar, torv, energitorv, växttorv, miljötorv, re
server, Vöyri

Teuvo Herranen
Geologiska forskningscentralen
PB 97, 67101 Karleby
Epost: teuvo.herranen@gtk.fi



Herranen, T. 2013. Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. The peat
lands and peat reserves of Vöyri, Ostrobothnia. Geologian tutkimus keskus, 
Turve tutkimus raportti 442. Geological Survey of Finland, Peat Research
es, Report of Peat Investigation 442, 101 pages, 56 figures, 4 tables and 
5 appendices.

The Geological Survey of Finland has studied peatlands and peat re
serves of the municipality of Vöyri. The field studies took place in 1984 
and 2011. This volume includes the 43 peatlands situated in Vöyri and 
Maksamaa. The total peatland area studied is 4 071 ha. The studied peat
lands contain a total of 63.88 million m3 of peat in situ. The total peatland 
area in Vöyri is 5929 ha.

The peatlands of Vöyri have usually thick peatlayer, for the mean depth 
of the peatlands in this report is 1.6 m, including the poorly humified Sphag
num predominant sur face layer (SH1–4), which averages 0.7 m in thickness. 
The area deeper than 1.5 m covers 2 072 ha (51% of total peatland area 
studied) and contains 78% of the total peat quantity (49.76 million m3).

Eightyone per cent of the peat is Sphagnum predominant and 19% 
Carex predominant. The mean humification degree (H) of the peat is 4.9, 
of poorly humified Sphagnum predominant sur face layer (SH1–4) 3.3 and 
that of highly humified peat 6.0.

The majority (76%) of the peatlands is drained mainly for forestry, and 
twentyfour per cent of the peatland types are in natural condition. Fifty
nine per cent of peatland types are pine bogs and fourteen per cent fens.

The average ash content of peat is 3.3% of dry weight, pH 4.4, the wa
ter content 91.4% of wet weight, the dry bulk density 81.2 kg per m3 in situ 
and the sulphur content 0.13% of dry weight. The average effective calo
rific value of the dry peat is 20.3 MJ/kg.

Twentyeight of the investigated peatlands are suitable for fuel peat pro
duction. Twentyfour of peatlands are suitable for horticultural and envi
ronmental peat production, in general before fuel peat production. The to
tal area suitable for peat production is 1 895 ha. The area suitable for en
ergy peat production is 1 895 ha. The area suitable for harvesting horticul
tural and environmental peat is 1 376 ha. The feasible amount of fuel peat 
is 18 million m3 in situ with the energy content of 7 TWh at 50% moisture 
content. For horticultural and environmental uses, the feasible amount of 
peat is 20 million m3 in situ (average 1.5 m on the area available for pro
duction). Usually in Vöyri there is a layer of rawmaterial for horticultural 
and environmental uses on top of the peat fitting for energy peat production.

Keywords: peat deposits, mires, peat, fuel peat, horticultural peat, environ
mental peat, reserves, Vöyri

Teuvo Herranen
Geological Survey of Finland
P.O. Box 97
FI67101 Kokkola
Finland

Email: teuvo.herranen@gtk.fi
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JOHDANTO

Vöyri sijaitsee Pohjanmaan maakunnan keskiosassa 
Uudenkaarlepyyn, Kauhavan, Isonkyrön, Vaasan ja 
Mustasaaren naapurissa. Vöyrin turvetutkimukset liit
tyvät osana Geologian tutkimuskeskuksen tekemään 
valtakunnalliseen turvevarojen kokonaisarviointiin. 
Turvetutkimusten tarkoituksena on etsiä energia ja 
kasvuturvetuotantoon soveltuvia soita. Tutkimuksis
sa huomioidaan myös turpeen ja soiden muut käyttö
mahdollisuudet. Tutkimustulokset palvelevat turve
tuottajia ja turpeen käyttäjiä antamalla tietoa soiden 
ja turpeen soveltuvuudesta esimerkiksi energia tai 
kasvuturvetuotantoon, maa ja metsätalouskäyttöön 
soiden suojelu ja virkistysarvojakaan unohtamatta.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Vöy
rin ja siihen liitetyn Maksamaan turvevaroja vuosi
na 1984 ja 2011. Tähän raporttiin on koottu kaikki 
Vöyrissä ja Maksamaalla tutkitut suot (43 kpl), joiden 
yhteenlaskettu pintaala on 4 071 ha (kuva 1). Suot on 
ryhmitelty vesistöalueittain (Ekholm 1993). Nykyisin 
Vöyriin kuuluvan Oravaisten turvevaroista on aiem
min julkaistu raportti (Toivonen & Valo 2009). Ora
vaisissa tutkittiin 21 suota yhteispintaalaltaan 1 858 
ha. Tutkittu kokonaissuoala Vöyrissä on 5 929 ha (mu
kaan lukien siihen kuntaliitoksissa liitetyt Oravainen 
ja Maksamaa).

Vöyrin kunnan metsätieteellinen suoala on 9 450 
ha (Tomppo et al. 1998), eli kunnan maaalasta on 
soita 16 %.

Alueen suurin energiaturpeen käyttäjä on Alhol
mens Kraftin Pietarsaaren biovoimalaitos. Merkittä
viä turpeen käyttäjiä lähialueella ovat myös Kokkolan 
biopolttoaineita käyttävä yhteistuotantolaitos ja Vas
kiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitos.

Tässä raportissa julkaistaan yleiskuvaus jokaisesta 
tutkitusta suosta, turvemääristä ja soiden soveltuvuu
desta turvetuotantoon. Jokaisesta tutkitusta suosta on 
tutkimuspistekartta mittakaavassa 1:20 000, ellei toi
sin mainita. Tämä raportti löytyy myös GTK:n inter
netsivuilta (http://www.gtk.fi/energia/turve.html#). 
Geologian tutkimuskeskuksen turveinventoinnin ke
hittäminen ja maksullisuus raportin (KTM, Ener
giaosasto 1990) mukaisesti yksityiskohtaisia tutki
mustuloksia ei julkaista, vaan niitä voi tilata GTK:n 
LänsiSuomen yksiköstä Kokkolasta. Yksityiskohtai
set suoselosteet sisältävät mm. erilaisia suokarttoja, 
turvekerrostuman poikkileikkauskuvia sekä tarkem
pia tietoja turpeen laadusta, määrästä ja laboratorio
analyysien tuloksista. Tutkimustuloksia on mahdol
lista tilata kiinteistöittäin, soittain, kunnittain, maa
kunnittain tai vesistöalueittain. Tietoja voi tilata myös 
tiedostoina.
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Kuva 1. Vöyrissä tutkitut suot.
Figur 1. De undersökta myrarna i Vörå.
Fig. 1. The studied peatlands in Vöyri.
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Vöyrissä tutkitut suot vesistöalueittain 

(suon nro, ATKnro, suon nimi ja karttalehti)

  1. 33417 Stormossen, kl. 1334 06
  2. 33418 Fulviksmossen, kl. 1334 05

84.002 Kaitajanojan valuma-alue
  3. 33419 Kulmajärvi mossen, kl. 1333 06

84.004 Svartkärrsbäckenin valuma-alue
  4. 33420 Kärkinemossen, kl.1333 06

84.009 Vöyrinjoen valuma-alue
  5. 33431 Långmossen, kl. 1334 07+
  6. 33432 Lasormossen, kl.133309
  7. 33433 Vörsmossen (Kalapää), kl. 1333 09
  8. 33434 Vitmossen, kl. 1333 09
  9. 33435 Korkinemossen, kl. 1333 09
 10. 33436 Vörsträskmossen, kl. 1333 09
 11. 33437 Vörsmossen (Vörså), kl. 133309, 12
 12. 33440 Martoisråddanmossen, kl. 1333 12
 13. 33441 Hästbackvikensmossen, kl. 1333 12
 14. 33442 Kivilommossen, kl. 1333 12
 15. 33443 Sisaliskmossen, kl 1333 12, 09
 16. 33444 Härtull Rödselmossen, kl. 1333 09+
 17. 33445 Stora Nörrsundsmossen, kl. 1333 11, 12
 18. 33446 Rödseltörenkärret, kl. 1333 08, 11
 19. 33447 Bengsinkydönsuo, kl. 1333 11
 20. 10116 Teinimossen, kl. 1333 12
 21. 33438 Nymarksmossen, kl. 1333 12
 22. 10105 Kalommossen, kl. 1333 12
 23. 33439 Aspholmsbackensmossen, kl. 1333 12
 24. 10107 Kaurajärvmossen, kl. 1333 12

84.011 Fjärdsbäckenin valuma-alue
 25. 33421 Hissamoss, kl. 1334 07
 26. 33422 Lillmossen, kl. 1334 07, 10
 27. 33423 Bråckonkärrmossen, kl. 1334 07
 28. 33424 Påmossen, kl. 1334 07
 29. 33430 Vitmossen, kl 1334 07

43 Kimo ån vesistöalue

43.002 Kimo ån yläosan alue
 30. 33426 Övre Skiftmossen, kl. 1334 10
 31. 33427 Åbergsmossen, kl.1334 10

43.003 Röykas träskin alue
 32. 33428 Kiljanemossen, kl. 1334 10, 12
 33. 33452 Nörrmossen, kl. 2311 03
 34. 33454 Taranmuorinneva, kl. 2311 06
43.004 Agnisbäckin valuma-alue
 35. 10103 Isoneva, kl. 2311 03
 36. 10104 Porrasneva, kl.2311 03
43.007 Hypbäckenin valuma-alue
 37. 33425 Tronttilamossen, kl. 1334 10
 38. 33429 Jåfskärret, kl. 1334 10, 12

44 Lapuanjoen vesistöalue

44.027 Haapojanluoman valuma-alue
 39. 33453 Peuraminneva, kl. 2311 03+
 40. 33451 Saunakorpi, kl. 2311 06
 41. 33448 Leikmosa, kl. 2311 03, 06
 42. 33449 Vilenkydönsuo, kl.2311 03, 06
 43. 33450 Isomaansuo, kl. 2311 06
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TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimuksissa on noudatettu Geologian tut
kimuskeskuksen Turvetutkimusten maastooppaas
sa kuvattuja menetelmiä (Lap palainen et al. 1984).

Isot, yhtenäiset suot tutkittiin aiemmin linjatutki
musmenetelmällä, jossa suon hallitsevan osan poik
ki on vedetty selkälinja ja sitä vastaan kohtisuoraan 
poikkilinjoja yleensä 200–300 metrin välein. Tutki
muspisteet olivat linjoilla 100 tai 200 metrin välein. 
Tutkimuslinjoilla tutkimuspisteiden välisiltä pisteil
tä turvekerrostuman paksuus kairattiin 50 metrin vä
lein. Pienet ja rikkonaiset suot tutkittiin hajapisteme
netelmällä. Viime vuosina on siirrytty ns. hilaverk
koihin, jolloin pisteet tulevat tasaisemmin koko suol
le. Soilla on tutkimuspisteitä keskimäärin 3,5 kpl/10 
ha (1,9–7,1 kpl/10 ha) ja syvyyspisteitä keskimäärin 
5,0 kpl/10 ha (2,3–9,1 kpl/10 ha). Suon pinnan kor
keuden ja laskusuhteiden selvittämiseksi tutkimus
linjoista syvyyksiltään, pituudeltaan ja tutkimusti
heydeltään edustavimmat on vaaittu, ja korkeudet 

on yhdistetty valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon.
Jokaiselta tutkimuspisteeltä määritettiin suotyyp

pi, suon pinnan vetisyys (5asteikko) ja mättäisyys 
(peittävyys% ja korkeus). Puustosta havainnoitiin 
puulajisuhteet prosenttiosuuksina sekä kehitys ja 
tiheysluokka. Kairauksin selvitettiin turvekerrosten 
paksuus, pääturvelajit ja turpeen lisätekijät (6asteik
ko), turpeen maatuneisuus (von Postin 10asteikko), 
kosteus (5asteikko), tupasvillakuitujen määrä (6as
teikko) ja liekoisuus (%osuus). Lisäksi kairauksissa 
havainnoitiin soiden liejukerrostumat sekä suon poh
jan mineraalimaalajit.

Vaalean rahkaturpeen tuotantoon soveltuvista 
soista määritettiin rahkavaltaisen pintaturvekerrok
sen rahkasammallaji kasvuturpeen laadun määrit
tämiseksi. Turpeet jaettiin rahkasammallajikoostu
muksen ja muiden turvetekijöiden perusteella eri kas
vuturveluokkiin (Heikosti maatuneen rahkaturpeen 
laatuluokitus, Toivonen 1997).

Laboratoriomääritykset

Kenttätutkimustietojen perusteella valittiin pisteet, 
joiden turpeet edustivat mahdollisimman hyvin suon 
käyttökelpoista turvekerrostumaa ja niiltä otettiin 
näytteet laboratoriotutkimuksia varten.

Turvenäytteistä määritettiin Labtiumin laborato
riossa (aiemmin GTK:n turvelaboratoriossa) Kuopi
ossa vesipitoisuus, kuivatilavuuspaino ja tuhkapitoi
suus. Osasta näytteitä määritettiin myös happamuus, 
lämpöarvo ja rikkipitoisuus.

Vesipitoisuus ilmoitetaan pro sentteina mär
käpainosta ja tuhkapitoisuus prosentteina kuivan tur

peen painosta 815±25°C:ssa hehkutettuna. Kuivatila
vuuspaino ilmoittaa suossa ole van turpeen kuivaai
neen määrän tilavuusyksikköä kohden (kg/suom3). 
Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo on määritet
ty menetelmällä 602L. Lämpöarvot on mitattu jau
hetuista, homogenisoiduista ja pilleriksi puristetuis
ta turvenäytteistä. Tulokset ilmoitetaan tehollisina 
läm pöarvoina kuivalle turpeelle ja 50 %:n käyttö
kosteudessa olevalle turpeelle (MJ/kg). Turpeen rik
kipitoisuus on analysoitu rikkianalysaattorilla (me
netelmä 810L).

Aineiston käsittely ja tulosteet

Tutkimusaineistot on tallennettu atk:lle numeeriseen 
muotoon. Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turve
lajien ja turvetekijöiden osuudet on laskettu ns. vyö
hykelaskutapaa käyttäen (Hänninen et al. 1983). Sii
nä jokaisen suokartalle piirretyn kahden vierekkäi
sen syvyyskäyrän tai syvyyskäyrän ja suon reunan 
välinen alue on oma syvyysvyöhykkeensä (0,0–0,9, 
1,0–1,4, 1,5–1,9, 2,0–2,9 jne.). Jokaiselta syvyysvyö
hykkeeltä lasketaan erikseen turvemäärä ja nämä yh
distämällä saadaan suon kokonaisturvemäärä. Maa
tuneisuudet sekä turvelajien ja turvetekijöiden mää
rät on laskettu turvemäärillä painottaen. Maastossa 
yli metrin syvyysalueella havaitut liekoosumat on 

muunnettu tilastollisesti kantopitoisuusprosenteiksi 
turvemäärästä erikseen 0–1 ja 1–2 metrin syvyys
kerroksissa. Prosenttiluvut on laskettu soveltaen Pav
lovin menetelmää. Kantopitoisuus on jaettu viiteen 
ryhmään: liekoja on erittäin vähän (< 1 %), vähän 
(1,0–1,9 %), kohtalaisesti (2,0–2,9 %), paljon (3,0–
3,9 %) ja erittäin paljon (> 4 %).

Jokaisesta tutkitusta suosta on GTK:n turvear
kistoon arkistoitu suoseloste ja piirretty suokartta. 
Suoselosteissa on tietoja suon sijainnista, ympäris
töstä, laskusuhteista, pintaaloista, syvyyksistä, suo
tyypeistä, ojitustilanteesta, turvelajeista ja turpeen 
maatuneisuudesta.
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa keskimaatu
neisuuden, alapuolella olevat heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen ja koko turve
kerroksen paksuuden desimetreinä (P = tutkimuspiste, S = syvyystutkimuspiste).
Figur 2. Ett exempel på en myrkarta. Siffran ovanför en forskningspunkt föreställer torvens 
medelhumifieringsgrad och siffrorna nedanför djup av den låghumifierade vitmossytlagrets 
(SH1–4) och hela torvlagrets i decimeter.
Fig. 2. An example of a mire map. The number above a study point showing the mean degree 
of decomposition and the numbers beneath study point showing the depth of poorly humified 
peat layer and the whole peat layer in decimeters.
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Turvenäytteiden laboratoriomääritystulokset on 
esitetty taulukkomuodossa ja tuloksista on laadittu 
lyhyt yhteenveto. Suon käyttökelpoisuudesta on teh
ty arvio, jossa on pyritty huomioimaan tärkeimmät 
tuotantoon vaikuttavat tekijät, kuten turvekerroksen 
paksuus, tuotantokelpoinen ala, käyttökelpoinen tur
vemäärä ja sen energiasisältö. Myös mahdolliset tuo
tannon haittatekijät ja esteet, kuten turpeen korkea 
tuhka ja rikkipitoisuus, suon korkea luonnontilai
suusluokka ja suojeluarvot, on huomioitu. Tuotanto
kelpoisen turpeen energiasisältö on laskettu sekä täy
sin kuivalle turpeelle että jyrsintur peen käyttökosteu
dessa (50 %) olevalle turpeelle. Jos suolta ei ole otet
tu tilavuustarkkoja laboratorio näytteitä, on energia
sisällön arvioimisessa käytetty Mäkilän (1994) esit
tämää laskentamenetelmää.

Suokartasta (kuva 2) ilmenee tutkimuslinjojen ja 

pisteiden sijainti, tutkimuspisteiden syvyydet, hei
kosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen 
paksuus ja turpeen keskimaatuneisuus. Kartalle on 
piirretty myös turpeen syvyyskäyrät.

Soiden syvimmistä tutkimuslinjoista on piirret
ty poikkileikkausprofiileja (kuva 3), joista nähdään 
turvekerrostuman rakenne, turvelajit, maatuneisuus, 
pohjamaalajit ja suon pinnan sekä pohjan korkeus.

Edellä mainittujen perustulostusten lisäksi GTK:n 
turvetutkimusaineistosta on saatavissa atktulosteita 
tasokarttoina ja listauksina esim. suotyypeistä, lie
koisuudesta, suon pinnan ja pohjan korkeudesta, lie
juista ja pohjamaalajeista. Yksityiskohtaisia suose
losteita, laboratoriotuloksia, erilaisia suokarttoja ja 
turvekerrostuman poikkileikkausprofiileja voi tilata 
Geologian tutkimuskeskuksen Kokkolan yksiköstä.

SOIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON

Turvetuotannon laajuuden mukaan voidaan erottaa 
kolme tuotantomuotoa: valtakunnallinen, PKtuo
tanto ja kotitarveturvetuotanto. Valtakunnallinen ja 
PKturvetuotanto ovat laajamittaista jyrsin tai pa
laturvetuotantoa. Kotitarveturvetuotanto on pienia
laista palaturvetuotantoa. Valtakunnallisilla tuotta
jilla on tuhansia hehtaareja turvetuotannossa. PK
tuotannolla tarkoitetaan turvetuotantoa, jossa tuotta
ja saa pääasiallisen toimeentulonsa turvetuotannosta, 
ja turve markkinoidaan muualle esimerkiksi voima
laitoskäyttöön. Kotitarvetuotannolla tarkoitetaan tur
vetuotantoa, jossa tuotettu turve käytetään omalla tai 
lähitiloilla. Kun turvetta käytetään kauppatavarana, 
turpeen laatuominaisuuksien suhteen sopimuksissa 

noudatetaan soveltaen Energiateollisuus ry:n, Metsä
teollisuus ry:n, Turveteollisuusliitto ry:n ja Suomen 
turvetuottajat ry:n hyväksymää Energiaturpeen laa
tuohjetta 2006 (Turvetuotantoalueiden hankintaopas 
PKturvetuottajille, Virtanen & Hirvasniemi 2007). 
Jyrsin ja palaturpeen laatuluokat on esitetty liittees
sä (liite 4).

Kotitarvetuotantoon soveltuvien soiden sy vyy
delle, turpeiden tuhka ja rikkipitoisuudelle, turve
lajille ja tilavuuspainolle ei ole asetettu niin tiukko
ja laatuvaatimuksia kuin PK tai valtakunnalliseen 
tuotantoon soveltuvien soiden turpeille. PK ja val
takunnallisen tason turvetuotannon yksittäisen tuo
tantoalueen vähimmäispintaalana on pidetty 5 ha:n 

Kuva 3. Esimerkki turvelaji ja maatuneisuusprofiilista.
Figur 3. Ett exempel på en torv och humifieringsprofil.
Fig. 3. An example of a peat and decompositionprofile.
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suuruista aluetta, joka voi koostua useasta lähekkäin 
olevasta lohkosta. Kotitarvetuotannolle ei ole asetet
tu pintaalarajaa.

Kotitarveturvetuotannossa kulkuyhteys suolle oli
si oltava valmiina jo ennen tuotannon aloittamista 
alkukustannusten pienentämiseksi. Esim. turvepoh
jaiset pellot ovat usein helposti otettavissa turvetuo
tantoon. Suopeltojen ongelmana on kuitenkin usein 
ohutturpeisuus ja turpeen huono laatu. Peltojen tur
peessa on usein korkea tuhkapitoisuus ja epäedul
liset tuhkan sulamisominaisuudet pellolle vietyjen 
maaainesten ja lannoitteiden johdosta. Energiatur
peen tuhkan muodonmuutoslämpötila on ilmoitetta
va käyttäjälle, jos lämpötila on alle 1 100°C (Ener
giaturpeen laatuohje 2006).

Puuston ei katsota nykyisin olevan ongelma val
takunnallista tai PKturvetuotantoa suunniteltaessa, 
mutta kotitarvetuotannossa se on kustannuksia li
säävän vaikutuksensa vuoksi tuotannon aloittamista 
vaikeuttava tekijä. Toisaalta metsäojitettujen soiden 
puustosta voidaan saada tarvepuuta ja myyntituloja 
tuotannon alkuvaiheessa.

Suon muoto, suon pohjan topografia ja kuivatus
mahdollisuudet on myös otettava huomioon turve
tuotantoa suunniteltaessa.

Suon luontoarvot määräävät nykyisin yhä enem
män, voidaanko suo ottaa turvetuotantoon. Merkittä
viä luontoarvoja ovat harvinaiset eliölajit ja ns. avain
biotoopit, jotka on kuvattu metsälaissa (Savolainen 
1997b) ja luonnonsuojelulaissa (Savolainen 1997a). 
Nykyisin turvetuotantoon otettavat suot ovat yleen
sä metsäojitettuja soita. Luonnontilaisia soita otetaan 
nykyisin turvetuotantoon erittäin vähän.

Jokaisesta suosta on määritetty luonnontilaisuus
luokka (liite 5), joka perustuu soiden ja turvemaiden 
kansallista strategiaa valmistelleen työryhmän muis
tioon (Soiden ja turvemaiden kansallista strategiaa 
valmistellut työryhmä 2011). Valtioneuvoston peri
aatepäätös (30.8.2012) sekä sen taustaraportti (Soi
den ja turvemaiden kansallista strategiaa valmistellut 
työryhmä 2012) koskien soiden ja turvemaiden kes
tävää ja vastuullista käyttöä ja suojelua määrittelevät 
tavoitteet ja toimenpiteet soiden kestävälle ja vastuul
liselle käytölle (Valtioneuvosto 2012).

Luonnontilaisuusluokituksessa on käytetty hyväk
si GTK:n tietoai neiston lisäksi uusimpia ilmakuvia ja 
peruskarttaai neistoa. Luonnontilaisuusasteikon luo
kittelu perustuu suoalueen ojitustilanteeseen, kas
villisuuden tilaan ja vesitalouteen. Asteikko sisältää 
kuusi luokkaa luonnontilansa kokonaan menettäneis
tä luonnontilaisina säilyneisiin soihin. Tämä luon
nontilaisuuteen perustuva yleisen luontoarvon luo
kittelu antaa perustan, joka ohjaa muuttavan käytön 
luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille.

Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa. Jos tur

vetuotantoalue on yli 10 hehtaaria, suon ojittami
selle tai turvetuotannolle on oltava ympäristölupa. 
Sen myöntää aluehallintovirasto. Luvassa lupaviran
omainen ottaa kantaa hankkeen toteutukseen, vesien
käsittelyyn ja ympäristövaikutuksiin. Ympäristölu
vassa määrätään mm. sallituista päästöistä suojaalu
eista ja puhdistuslaitteista, sekä velvoitetarkkailusta 
ja mahdollisista korvausvelvoitteista. Mikäli uuden 
turvetuotantoalueen yhtenäiseksi katsottava ala on 
yli 150 ha, alueelle pitää tehdä YVA lain (laki ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, 
Ranta 2007)) mukaiset selvitykset ennen tuotannon 
aloittamista (Ympäristöministeriö 2013). Uusille tur
vetuotantoon otettaville alueille tehdään luontoselvi
tys, jossa selvitetään mm. suon kasvillisuus, linnus
to, muu eläimistö, erityistä huomiota vaativat lajit ja 
suojelunarvoiset kohteet (PohjoisPohjanmaan ym
päristökeskus 2009).

Turvekerrostuman paksuus, maatuneisuus ja tur
velaji sekä turpeen fysikaaliset ominaisuudet ovat 
määrääviä tekijöitä arvioitaessa suon soveltuvuutta 
energiaturvetuotantoon. Arvioitaessa turpeen kelpoi
suutta poltto aineeksi on nojauduttu energia turpeen 
uusiin laatu ohjeisiin (Energia turpeen laatuohje 
2006). Soista, joista on otettu näytteitä laboratorio
määrityksiä varten, ja jotka soveltuvat energia turve
tuotantoon, on ilmoitettu jyrsin turpeen laatu luokka 
energia turpeen laatu ohjeessa olevan taulukon 6 mu
kaisesti. Oletuksena on ollut, että turpeen kosteus 
vastaa M50kosteusarvoa. Palaturpeen laatuluokat 
ovat taulukossa 5 (liite 4).

Arvioitaessa suon soveltuvuutta kasvuturvetuo
tantoon kiinnitetään huomiota erityisesti turpeen 
maatuneisuuteen, rahkasammaltyyppiin ja kerrostu
man paksuuteen. Arvioinnissa on noudatettu Toivo
sen (1997) esittämää heikosti maatuneen rahkatur
peen laatuluokitusta (liite 5).

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. Turpeen etuina 
ovat hyvä nesteen ja hajun pidätyskyky sekä kom
postoitavuus. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätehuol
lossa turve soveltuu erilaisten orgaanisten jätteiden, 
kuten jätevesilietteiden ja elintarviketeollisuuden jät
teiden, kompostointiin. Heikosti maatunutta rahka
turvetta käytetään myös jonkin verran öljyntorjun
nassa ja suodatinaineena sekä ilman että jäteveden 
puhdistuksessa. Teollisuudessa ja jätevesien puhdis
tuksessa turve toimii paitsi ravinteiden pidättäjänä, 
myös tehokkaana raskasmetallien sitojana. Vaaleaa 
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rahkaturvetta käytetään lisäksi maataloudessa maan
parannusaineena lisäämässä maaperän kuohkeutta ja 
orgaanisen aineksen määrää.

Kasvualustakäytössä vaalea rahkaturve on, kas
vien lasinalaisviljelyn tuotantomenetelmien uudis
tumisen myötä, menettämässä aiempaa valtaase
maansa tummille turvelaaduille. Heikosti maatunei
den vaaleiden rahkaturpeiden käyttö kasvuturpeina 
perustuu rahkasammalten veden ja ravinteiden pi
dätyskykyyn, sekä suureen huokostilavuuteen, joil
la ei ole nykyisessä lasinalaisviljelytekniikassa niin 
suurta merkitystä, kuin aikaisemmin. Lasinalaisvil
jelyssä, kuten vihannesten ja kukkien kasvattamises
sa, ollaan siirtymässä maatuneen kasvuturpeen käyt
töön. Nykyisin kasvuturpeet koostuvat usein eri maa
tumisasteella olevien turvelaatujen ja muiden mate
riaalien sekoituksista.

Määriteltäessä suon soveltuvuutta energia ja kas
vuturvetuotantoon on käytetty seuraavia maatunei
suus, turvelaji ja syvyysarvoja:

Energiaturpeen tuotantoon palaturvemenetel-
mäl  lä soveltuvalta suolta edellytetään:
* turpeen maatuneisuus on yli H4
* turve ei ole puhdasta saraturvetta (palat murenevat)
* luonnontilaisen suon syvyys on yli 1,5 m
* tasapohjaisen turvepellon ja ojitusalueen syvyys 

on yli 1 m
* maatumaton pintakerros (H1–4) on alle 0,6 m paksu

Energiaturpeen tuotantoon jyrsinturvemenetel-
mällä soveltuvalta suolta edellytetään:
* turve on saravaltaista (H1–10) tai maatunutta rah

kavaltaista (yli H4) 
* luonnontilaisen suon syvyys on yli 1,5 m
* tasapohjaisten turvepeltojen ja ojitusalueiden sy

vyys on yli 1m
* maatumaton pintakerros (H1–4) on alle 0,6 m paksu
* tuotantoalueen on oltava yhtenäinen ja kooltaan 

yli 5 ha

Vaalean rahkaturpeen tuotantoon jyrsintur ve me-
netelmällä soveltuvalta suolta edellytetään:
* turve on heikosti maatunutta (H1–3) ja sisältää yli 

90 % rahkasammaljäänteitä
* luonnontilaisen suon tuotantoon soveltuvan alueen 

vähimmäissyvyytenä on 1,5 m, josta vaalean rah
katurpeen osuus on vähintään 0,8 m

* tuotantoalueen on oltava yhtenäinen ja kooltaan 
yli 5 ha

Ympäristöturve käsittää kaikki heikosti maatu
neet (H1–4) rahkavaltaiset turpeet. Turvekerrostuman 
heikosti maatunut pintaosa sisältää rahkasammalien 
jäännösten ohella usein sarojen, suoleväkön ja tupas
villan jäännöksiä. Tällainen sekaturve voidaan käyt
tää joko ympäristö tai energiaturpeena. Käyttökel
poisuus määräytyy lähinnä pintakerroksen paksuu
den perusteella siten, että yli 0,5 m:n keskimääräi
nen paksuus riittää ympäristöturpeen tuotantoon ja 
tätä ohuemmat kerrokset soveltuvat energiaturpeen 
tuotantoon. Osa pintaturvekerroksesta sekoittuu alla 
olevan pohjaturvekerroksen energiaturpeeksi sovel
tuviin turpeisiin kunnostustoimien yhteydessä.

Tuotanto kelpoisen turpeen määrää laskettaessa on 
keski syvyydestä vähennetty pohjan epä tasaisuu desta 
riippuen 0,3–0,5 m, mikä vastaa suon pohjalle jää
vää, yleensä vaikeasti hyödyn nettävää, usein runsas
tuhkaista kerrosta. Suo kohtaisissa selos tuksissa on 
ilmoitettu turve tuotantoon soveltuvaksi määritelty 
pintaala ja alueen tuotanto kelpoinen turvemäärä. 
Nämä suot ovat mukana turve tuotantoon sovel tuvien 
alueiden kokonais määrässä.

Tuotantokelpoista aluetta arvioitaessa on vesis
töihin ja suojelualueisiin jätetty 100 m leveä suoja
vyöhyke. Vesistöjen osalta kuivatusmahdollisuudet 
ja pumppauksen tarve selvitetään tarkemman tutki
muksen yhteydessä.
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Kuva 4. Stormossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
Figur 4. Stormossens forskning och djuppunkter.
Fig. 4. The study and deptpoints of Stormossen.

VÖYRISSÄ TUTKITUT SUOT

1. Stormossen

Stormossen (kl. 1334 06, x = 7040,0, y = 3252,6) si
jaitsee noin 42  km Vöyrin keskustasta pohjoisluo
teeseen (kuva 4). Suo on muodostunut kahdesta al
taasta, joista pohjoisempi on Långmossen ja eteläi
sempi Stormossen. Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Suol
la on 10 tutkimuspistettä ja 17 syvyyspistettä. Tutki
muspisteitä on 4,6/10 ha ja syvyyspisteitä 7,7/10 ha. 
Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,3/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 8–10 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen Långmossenille. Stormos
sen on ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnontilaisuus
luokka on 1. Suon kokonaispintaala on 22 ha, josta 
yli metrin syvyistä aluetta on vain 3 ha. Suurin havait
tu turvekerroksen paksuus on 1,5 m. Suon pohja on 
topografialtaan melko tasainen. Pohjamaalajina on 
moreeni. Liejua on suon pohjalla paikoin 10–50 cm.

Stormossenin tutkimuspisteistä on turvekankaal
la 50 %, rämeellä 38 %, avosuolla 8 % ja korvessa 

4 %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttunut isovar
puinen räme sekä puolukka ja mustikkaturvekan
gas. Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotavara
asteen mäntyä.

Stormossenin turpeista on rahkavaltaisia 95 % ja 
saravaltaisia 5 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 51 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja 
rahkasaraturve (SC) 5 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki
jänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 7 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
4 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,3. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 5,6. Osassa suota on paksu heikosti (H1–

4) maatunut pintarahkakerros. Ohutturpeisuudestaan 
johtuen suo ei sovellu turvetuotantoon. Suolta ei ole 
turvenäytteitä.
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Kuva 5. Fulviksmossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä osa Gamla kastetin vanhojen metsien suojelual
ueesta.

2. Fulviksmossen

Fulviksmossen (kl. 1334 05, x = 7033,8, y = 3254,7) 
sijaitsee noin 30 km Vöyrin keskustasta pohjoisluo
teeseen (kuva 5). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suon luoteisosassa 
on osittain umpeenkasvanut Ribergsträsket. Kulku
yhteydet ovat hyvät. Djupsundin kylätie johtaa suon 
itäpuolella Teugmoon ja eteläpuolelle Lövsundiin. 
Teugmosta erkanee mökkiteitä suon itä ja pohjois
puolelle ja Lövsundista suon länsipuolelle. Suolla on 
8 tutkimuspistettä ja 7 syvyyspistettä. Tutkimuspistei
tä on 7,1/10 ha ja syvyyspisteitä 6,2/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 13,3/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 5–6 m, ja 
pinta viettää länteen Ribergsträsketille. Fulviksmos
sen on ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnontilaisuus
luokka on 2. Suon kokonaispintaala on vain 11 ha. 
Yli metrin syvyistä aluetta ei havaittu. Suurin havait
tu turvekerroksen paksuus on 1,0 m. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (87 %) ja hiekka (13 %). Liejua on suon 
pohjalla yleisesti. Suon keskiosassa sitä on paksuim
millaan 190 cm.

Fulviksmossenin tutkimuspisteistä on turvekan
kaalla 53 %, avosuolla 33 %, rämeellä 7 % ja korves
sa 7 %. Vallitseva suotyyppi on puolukkaturvekangas. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotavara tai tuk
kipuuasteen mäntyä.

Fulviksmossenin turpeista on rahkavaltaisia 86 % 
ja saravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: sararahkaturve (CS) 91 %, rahkaturve (S) 5 %, 
saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 2 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 7 % ko
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,6. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 5,1. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) maa
tunut pintarahkakerros. Ohutturpeisuudestaan johtu
en suo ei sovellu turvetuotantoon. Suolta ei ole tur
venäytteitä. Suon pohjoispuolella on Gamla kastetin 
vanhojen metsien suojelualue, joka on liitetty Natura 
2000ohjelmaan.
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Kuva 6. Kulmajärvi mossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

3. Kulmajärvi mossen

Kulmajärvi mossen (kl. 1333 06, x  =  7015,4, 
y = 3252,9) sijaitsee noin 10 km Vöyrin keskustasta 
länsiluoteeseen (kuva 6). Suo rajoittuu pääosin mä
kiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Suossa on 
kaksi erillistä allasta. Suon eteläosassa on pieni lam
pi. Suon pohjoispuolella on Kolstobbanin ja eteläpuo
lella Kulmajärven vedenottamo. Kulkuyhteydet ovat 
hyvät. Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 35 syvyyspis
tettä. Tutkimuspisteitä on 2,6/10 ha ja syvyyspistei
tä 7,1/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteen
sä 9,7/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 21–26 m, 
ja pinta viettää suon läntisessä pääaltaassa etelään n. 
2 m/km. Pienemmässä itäisessä altaassa ei selvää viet
tosuuntaa voida havaita. Kulmajärvi mossen on ojitet
tu lähes kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 1. 
Suo kuuluu Kaitajanojan valumaalueeseen 84.002.

Suon kokonaispintaala on 50 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 12 ha ja yli 1,5 metrin 3 ha. Suu
rin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät poh
jamaalajit ovat hiekka (48 %), moreeni (40 %) ja hie
su (10 %). Suon pohjalla on yleisesti liejukerrostumia 
(40–270 cm), jotka ovat paksuimmillaan länsiosassa.

Kulmajärvi mossenin tutkimuspisteistä on turve
kankaalla 62 %, avosuolla 23 %, rämeellä 11 % ja 

korvessa 4 %. Mustikkaturvekangas on vallitseva suo
tyyppi etenkin suon reunaalueilla. Läntisen altaan 
keskiosaa hallitsee luonnontilainen luhtaneva. Itäisen 
altaan keskiosan yleisimmät suotyypit ovat muuttu
neet tupasvillaräme ja isovarpuinen räme. Suopuus
to on pääosin keskitiheää tukkipuuasteen kuusta, koi
vua ja mäntyä.

Kulmajärvi mossenin turpeista on rahkavaltaisia 
61 % ja saravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakaan
tuma on: sararahkaturve (CS) 45 %, rahkasaraturve 
(SC) 39 % ja rahkaturve (S) 16 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 9 %, puun jäännök
siä (L) sisältäviä 35 % ja varpujen jäännöksiä (N) si
sältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä. Suolta ei otettu 
turvenäytteitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 5,9. Suon itäisemmässä altaassa on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros.

Suon läntisempi allas ei sovellu turvetuotantoon 
alueen ohutturpeisuudesta sekä eteläosan vetisyydes
tä ja lammesta johtuen. Itäisemmässä altaassa heikos
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on haital
lisen paksu energiaturvetuotantoon ja alue liian pieni 
kasvuturvetuotantoon.
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4. Kärkinemossen

Kärkinemossen (kl. 1333 06, x = 7015,4, y = 3256,4) 
sijaitsee noin 30 km Vöyrin keskustasta pohjoisluo
teeseen (kuva 7). Suo rajoittuu pohjoisessa ja luo
teessa peltoihin, muualla mäkiseen ja lohkareiseen 
moreenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Kylä
tie Lotlaxista johtaa suon pohjoispuolelle, ja Högber
gistä johtaa metsäautotie suon eteläpuolelle. Suolla 
on 28 tutkimuspistettä ja 35 syvyyspistettä. Tutki
muspisteitä on 4,1/10 ha ja syvyyspisteitä 5,2/10 ha. 
Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,3/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 18–22 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen n. 4 m/km. Kärkinemos
sen on suurelta osin luonnontilainen. Luonnontilai
suusluokka on 3. Kuivatus mahdollisuudet ovat hy
vät. Vedet laskevat suolta ojia myöten pohjoiseen 
Svartkärrsbäckeniin, jota pitkin Svartholmsunde
tiin. Suo kuuluu Svartkärrsbäckenin valumaaluee
seen 84.004.

Suon kokonaispintaala on 68 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 57 ha, yli 1,5 metrin 53 ha ja yli 
2 metrin 48 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,2 m. Suon pohja on topografialtaan mel
ko tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (76 
%) ja moreeni (21 %). Liejua on suon pohjalla pai
koin 10–80 cm.

Kärkinemossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 
64 %, turvekankaalla 21 % ja avosuolla 15 %. Suon 
keskiosassa yleisimmät suotyypit ovat lyhytkortinen 
neva ja lyhytkorsinevaräme ja niitä ympäröivillä alu
eilla tupasvillaräme ja tupasvillarahkaräme (kuva 8). 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 25 % ja 
mättäiden korkeus 26 cm. Suopuusto on pääosin kes
kitiheää ja harvaa eri kehitysasteilla olevaa mäntyä.

Kärkinemossenin turpeet ovat rahkavaltaisia. Pää
turvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 84 % ja 
sararahkaturve (CS) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisäte

kijänä sisältäviä turpeita on 27 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 1 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä
viä 5 % kokonaisturvemäärästä. Koko turvekerrostu
man keskimaatuneisuus on 3,8. Heikosti maatuneen 
rahka valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 2,9 ja 
hyvin maatuneen pohjakerroksen 5,5. Suurimmassa 
osassa suota on paksu heikosti (H1–4) maatunut pin
tarahkakerros. Pohjalla on ohuehko kerros kohtalai
sen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Lieko
ja on koko suolla erittäin vähän.

Kärkinemossenista on otettu näytteet yhdeltä pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–8,8), vesipi
toisuus märkäpainosta 93,3 % (91,6–95,0) ja kuiva
ainemäärä 55,3 kg/suom3 (45,3–75,8). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 18,7 MJ/
kg (17,9–20,7) ja 50 %:n kosteudessa 8,1 MJ/kg (7,7–
9,1). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,09 % kuivapai
nosta (0,05–0,13).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (53 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros soveltuu kasvu ja ympäristötur
peen tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuo
tantoon. Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturve
määrä on noin 0,95 milj. suom3. Heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla on noin 0,18 milj. suom3 ener
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 
0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaainemää
rä on noin 0,01 milj. t (87,2 kg/m3) ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,33 milj. GJ eli 0,09 milj. MWh. Käyt
tökosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,29 milj. GJ 
eli 0,08 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin energia
sisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,44 MWh. 
Laskelmissa on käytetty turvelajille tyypillisiä las
kennallisia arvoja pohjaturvekerroksen näytteiden vä
häisyyden vuoksi.
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Kuva 7. Kärkinemossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

Kuva 8. Tupasvillarahkarämettä Kärkinemossenin eteläosasta. Kuva: Asta Harju, GTK.
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5. Långmossen

Långmossen (kl. 1334 07, x = 7018,7, y = 3264,7) si
jaitsee noin 10 km Vöyrin keskustasta pohjoiskoilli
seen (kuva 9). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh
kareiseen moreenimaastoon. Suon eteläosassa Lång
mossenilla on kaksi syvempää suoaluetta, kun taas 
pohjoisosa Stormossen on kauttaaltaan ohutturpeis
ta. Suon länsipuolella oleva Vöyrinjokilaakso on val
takunnallisesti arvokas maisemaalue. Kulkuyhteydet 
ovat hyvät. Tuckurista johtaa kylätie suon pohjois
puolitse Kuckusiin. Tieltä erkanee metsäautotie suon 
länsi ja eteläpuolelle. Suolla on 15 tutkimuspistettä 
ja 18 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 1,9/10 ha ja 
syvyyspisteitä 2,2/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 4,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 17–21 m, 
ja pinta viettää koilliseen n. 2 m/km. Långmossen on 
ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka 
on 0. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet las
kevat suolta ojia myöten Tuckurträskbäcketin kautta 
Vikesdiketiin, josta edelleen Vöyrinjokeen. Suo kuu
luu Vöyrinjoen valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 80 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 13 ha, yli 1,5 metrin 8 ha ja yli 2 
metrin 2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,3 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Pohjamaalajit ovat hiesu (44 %), hieta (38 %), mo
reeni (12 %) ja savi 6 %. Liejua on suon pohjalla pai
koin 20–100 cm.

Långmossenin tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
55 %, rämeellä 33 % ja korvessa 12 %. Suon eteläosan 
turvesyvänteissä muuttunut isovarpuinen räme on val
litseva suotyyppi. Ohutturpeisilla alueilla yleisimmät 
suotyypit ovat kytöheitto, puolukka ja mustikkatur
vekangas sekä muuttunut nevakorpi. Suopuusto on 

pääosin keskitiheää tai tiheää pinotavara ja tukki
puuasteen mäntyä, koivua ja kuusta.

Långmossenin turpeista on rahkavaltaisia 89 % ja 
saravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
sararahkaturve (CS) 53  %, rahkaturve (S) 36  % ja 
rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki
jänä sisältäviä turpeita on 20 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 49 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
8 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,8 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 5,7. Suurimmassa osassa suon turvesyväntei
tä on 60–130 cm paksu heikosti (H1–4) maatunut pin
tarahkakerros. Liekoja on koko suolla erittäin vähän 
tai vähän.

Suon eteläosan yli 1,5 metrin syvyinen alue (5 ha) 
soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahka
valtainen pintaturvekerros soveltuu kasvu ja ympä
ristöturpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros energia
turvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu ja ympä
ristöturvemäärä on noin 0,05 milj. suom3. Heikos
ti maatuneen rahkakerroksen alla on noin 0,04 milj. 
suom3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjal
ta vähennetty 0,3  m paksu kerros). Energiaturpeen 
kuivaainemäärä on noin 0,003 milj.  t (87,2 kg/m3) 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,07  milj.  GJ eli 
0,02 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) energia
sisältö on 0,06 milj. GJ eli 0,02 milj. MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,45 MWh. Laskelmissa on käytetty tur
velajille tyypillisiä laskennallisia arvoja, sillä suolta 
ei ole näytteitä.
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Kuva 9. Långmossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä osa Vöyrinjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaas
ta maisemaalueesta.
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6. Lasormossen

Lasormossen (kl. 1333 09, x = 7017,2, y = 3265,7) 
sijaitsee noin 8  km Vöyrin keskustasta koilliseen 
(kuva 10). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohka
reiseen moreenimaastoon. Suon eteläosassa on pie
ni lampi, Lasorträsket. Kulkuyhteydet ovat hyvät. 
Vöyriltä johtaa kylätie Rökiölle. Tieltä erkanee met
säautoteitä suon itä ja eteläpuolelle. Suolla on 26 tut
kimuspistettä ja 34 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 3,5/10 ha ja syvyyspisteitä 4,6/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 35–39 m, 
ja pinta viettää suon eteläosassa etelään n. 1 m/
km. Pohjoisosan pinta viettää itään n. 0,5–1 m/km 
ja toisaalta etelään n. 2–3 m/km. Lasormossen on 
ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suon eteläosasta ojia myöten Lasor utfalletin kautta 
Degermossbäckeniin ja edelleen Bjurbäckeniä Rö
kiö bäckiin ja Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen 
valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 74 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 26 ha, yli 1,5 metrin 15 ha ja yli 
2 metrin 6 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 2,7 m. Suon pohja on topografialtaan vaihte
leva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (53 %), hie
su (25 %) ja moreeni (20 %). Liejua on suon pohjal
la monin paikoin 50–450 cm. Paksuimmat liejut on 
havaittu Lasorträsketin ympäristössä. Suon pohjalla 
on paikoin myös sulfidiliejua ja savea.

Lasormossenin tutkimuspisteistä on turvekankaal
la 68 % ja rämeellä 32 %. Mustikkaturvekangas on 
vallitseva suotyyppi suon ohutturpeisilla reunaalu
eilla. Syvemmillä alueilla isovarpuinen räme on val
litsevana. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 17 % ja mättäiden korkeus 22 cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää tai harvaa pinotavara ja tukki
puuasteen sekapuustoa.

Lasormossenin turpeista on rahkavaltaisia 77 % ja 
saravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
sararahkaturve (CS) 43 %, rahkaturve (S) 34 %, rah
kasaraturve (SC) 21 % ja saraturve (C) 2 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 18 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 45 % ja varpujen jään

nöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 

on 5,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintaker
roksen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen poh
jakerroksen 6,2. Suuressa osassa suota on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maa
tunutta rahka tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä suoalu
eella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä paljon (3,6 %) 
ja 1–2  m:n syvyydessä erittäin vähän (0,2  %). Yli 
2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 0–1 m:n syvyy
dessä kohtalaisesti (2,6 %) ja 1–2 m:n syvyydessä 
erittäin vähän (0,2 %).

Lasormossenista on otettu näytteet yhdeltä pisteel
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,9 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 0,8–7,2), vesipitoisuus 
märkäpainosta 90,1 % (86,3–93,4) ja kuivaainemää
rä 87,6 kg/suom3 (47,0–136,0). Suon pohjalta ote
tun turvenäytteen tuhkapitoisuus on korkea (27,7 %). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää
rin 20,2 MJ/kg (18,4–22,0) ja 50 %:n kosteudessa 
8,9 MJ/kg (8,0–9,8). Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,26 % kuivapainosta (0,09–0,51).

Suon keskiosassa Lasorträsketin pohjoispuolel
la oleva yhtenäinen yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(9 ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros, keskimäärin 0,7 m, 
soveltuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja 
pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. Käyttö
kelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on noin 
0,06 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahkakerrok
sen alla on noin 0,09 milj. suom3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak
su kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,01 milj. t (87,6 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 0,16 milj. GJ eli 0,04 milj. MWh (20,5 MJ/
kg). Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
0,14  milj.  GJ eli 0,04  milj.  MWh. Yhden suokuu
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on kes
kimäärin 0,44  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.30.
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Kuva 10. Lasormossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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7. Vörsmossen

Vörsmossen (kl. 1334 09, x = 7016,6, y = 3266,5) 
sijaitsee noin 9  km Vöyrin keskustasta koilliseen 
(kuva 11). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohka
reiseen moreenimaastoon. Suon kaakkoispuolella on 
lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva Kalapääträs
ket (Natura 2000). Kulkuyhteydet ovat hyvät. Rö
kiöltä johtaa metsäautotie suon länsipuolelle. Suol
la on 51 tutkimuspistettä ja 89 syvyyspistettä. Tutki
muspisteitä on 3,0/10 ha ja syvyyspisteitä 5,3/10 ha. 
Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,3/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 30–35 m, 
ja pinta viettää koilliseen n. 2 m/km. Vörsmossen on 
ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten suon keskiosan ohutturpeiselle 
alueelle ja suon halki virtaavaan Vörsmosskanale
niin, josta vedet valuvat Vöyrinjokeen. Suo kuuluu 
Vöyrinjoen valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 169 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 118 ha, yli 1,5 metrin 83 ha ja yli 
2 metrin 42 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,8 m. Suon pohja on topografialtaan vaihte
leva. Pohjamaalajit ovat savi (89 %) ja moreeni (11 
%). Välikerrosmaalajeissa sulfidisavi on yleinen. Lie
jua on suon pohjalla paikoin 10–230 cm. Paksuimmat 
liejukerrostumat havaittiin suon eteläosassa.

Vörsmossenin tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
66 %, rämeellä 30 % ja pellolla 4 %. Muuttunut va
riksenmarjarahkaräme on vallitseva suotyyppi suon 
pohjoisosassa. Suon eteläosassa ovat mustikka ja 
puolukkaturvekangas yleisimmät suotyypit. Keski
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja mät
täiden korkeus 22 cm. Suopuusto on pääosin keski
tiheää tukkipuu tai pinotavaraasteen sekapuustoa.

Vörsmossenin turpeista on rahkavaltaisia 64 % ja 
saravaltaisia 36 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
sararahkaturve (CS) 38 %, rahkasaraturve (SC) 34 %, 
rahkaturve (S) 26 % ja saraturve (C) 2 %. Tupasvil
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20 %, puun 

jäännöksiä (L) sisältäviä 48 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,1. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta sara 
tai rahkavaltaista turvetta. Liekoja on suolla vähän tai 
erittäin vähän.

Vörsmossenista on otettu näytteet kahdelta pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
4,6 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,8–16,1), vesipi
toisuus märkäpainosta 89,8 % (83,0–92,3) ja kuiva
ainemäärä 87,3 kg/suom3 (54,6–157,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,1 MJ/
kg (18,2–21,1) ja 50 %:n kosteudessa 8,9 MJ/kg (7,9–
9,3). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,26 % kuivapai
nosta (0,09–0,49). Turvekerroksen pinnasta ja poh
jalta on tavattu korkeita tuhkapitoisuuksia.

Suon yhtenäinen yli 1,5 metrin syvyinen alue (82 
ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah
kavaltainen pintaturvekerros noin 33 hehtaarin alal
ta soveltuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon 
ja pohjaturvekerros koko tuotantokelpoiselta alal
ta energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu 
ja ympäristöturvemäärä on noin 0,31 milj. suom3. 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla ja ympä
rillä on noin 1,15 milj. suom3 energiaturpeeksi so
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,3  m pak
su kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,10 milj. t (87,3 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 2,02 milj. GJ eli 0,56 milj. MWh (20,1 MJ/
kg). Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
1,79  milj.  GJ eli 0,50  milj.  MWh. Yhden suokuu
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on kes
kimäärin 0,43  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q8.0, S0.30.
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Kuva 11. Vörsmossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä osa Kalapääträsketin suojelualueesta.
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8. Vitmossen

Vitmossen (kl. 1333 09, x = 7015,6, y = 3265,3) si
jaitsee noin 8 km Vöyrin keskustasta itäkoilliseen 
(kuva 12). Suo rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Kulkuyhteydet ovat hyvät. Rökiöntieltä johtavat met
säautotiet suon lounais, pohjois ja itäpuolelle. Suol
la on 25 tutkimuspistettä ja 41 syvyyspistettä. Tutki
muspisteitä on 3,5/10 ha ja syvyyspisteitä 5,8/10 ha. 
Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,3/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 34–37 m, 
ja pinta viettää itään n. 0,5–1 m/km. Vitmossenin 
länsiosassa on n. 10 ha ojittamatonta suota, muu
ten suo on ojitettu. Luonnontilaisuusluokka on 1. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten itään Vörsmossenille ja suon hal
ki virtaavaan Vörsmosskanaleniin, josta vedet valu
vat Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen valuma
alueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 71 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 49 ha, yli 1,5 metrin 35 ha ja yli 
2 metrin 20 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,5 m. Suon pohja on topografialtaan vaih
televa. Pohjamaalajit ovat savi (70 %), moreeni (27 
%) ja hiesu (3 %).

Vitmossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 79 % 
ja turvekankaalla 21 %. Yleisimmät suotyypit suol
la ovat muuttuneet isovarpuinen räme ja tupasvilla
räme. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
31 % ja mättäiden korkeus 20 cm. Suopuusto on pää
osin keskitiheää tai harvaa taimikko ja pinotavara
asteen mäntyä.

Vitmossenin turpeista on rahkavaltaisia 94 % ja 
saravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 69 %, sararahkaturve (CS) 25 % ja 
rahkasaraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki
jänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 25 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 

2 % kokonaisturvemäärästä.
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 

5,1. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,6. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta pää
osin rahkavaltaista turvetta. Liekoja on suolla vähän 
tai erittäin vähän.

Vitmossenista on otettu näytteet yhdeltä pisteel
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,2 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 0,8–2,8), vesipitoisuus 
märkäpainosta 92,3  % (89,9–94,7) ja kuivaaine
määrä 74,0 kg/suom3 (43,9–104,0). Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 19,0  MJ/kg 
(17,7–22,0) ja 50 %:n kosteudessa 8,3 MJ/kg (7,6–
9,8). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10 % kuiva
painosta (0,06–0,17).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (35 ha) soveltuu 
turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros noin 30 hehtaarin osalta soveltuu 
kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturve
kerros koko alueella energiaturvetuotantoon. Käyt
tökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on noin 
0,36 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahkakerrok
sen alla on noin 0,26 milj. suom3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak
su kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,02 milj. t (74,0 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 0,37 milj. GJ eli 0,10 milj. MWh (19,0 MJ/
kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,32 
milj. GJ eli 0,09 milj. MWh. Yhden suokuutiomet
rin energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,35 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, 
S0.15.
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Kuva 12. Vitmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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9. Korkinemossen

Korkinemossen (kl. 1333 09, x = 7014,4, y = 3265,7) 
sijaitsee noin 7 km Vöyrin keskustasta itäkoilliseen 
(kuva 13). Suo rajoittuu lännessä ja idässä mäkiseen 
ja lohkareiseen moreenimaastoon. Pohjoisessa ja ete
lässä suo rajoittuu savi ja hiesumaastoon. Kulkuyh
teydet ovat hyvät. Rökiöstä johtaa kylätie suon keski
osan halki Kalapäähän. Suolla on 11 tutkimuspistettä 
ja 15 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,4/10 ha ja 
syvyyspisteitä 6,0/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 10,4/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 34–36 m. 
Suo on selväpiirteinen kohosuo, jonka pinta viet
tää keskustasta laiteille. Korkinemossen on ojitettu 
kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. Kuivatus
mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten etelään Storkärrille, josta Degermossbäcke
niin ja edelleen Bjurbäckeniä Rökiö bäckiin. Tästä 
vedet laskevat Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen 
valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 25 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 20 ha, yli 1,5 metrin 16 ha ja yli 2 
metrin 10 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 3,2 m. Suon pohja on topografialtaan varsin tasai
nen. Pohjamaalajit ovat savi (88 %), moreeni (8 %) 
ja hiesu (4 %).

Korkinemossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 
81 %, avosuolla 4 % ja turvekankaalla 15 %. Suon 
keskiosassa vallitseva suotyyppi on muuttunut ka
nervarahkaräme, jonka ympärillä muuttunut isovar
puinen räme on selvästi vallitseva suotyyppi. Keski
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 42 % ja mät
täiden korkeus 16 cm. Suopuusto on pääosin harvaa 
tai keskitiheää pinotavara ja taimikkoasteen mäntyä.

Korkinemossenin turpeista on rahkavaltaisia 98 % 
ja saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 

rahkaturve (S) 90 %, sararahkaturve (CS) 8 %, ja rah
kasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 11 % ja puun jäännöksiä (L) si
sältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,0. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjakerrok
sen 6,4. Suurimmassa osassa suota on paksu heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on yleen
sä ohut kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahkaval
taista turvetta. Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Korkinemossenista on otettu näytteet yhdeltä pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
0,9  % kuivapainosta (vaihteluväli 0,4–2,3), vesipi
toisuus märkäpainosta 92,8 % (89,8–94,2) ja kuiva
ainemäärä 67,4 kg/suom3 (52,5–104,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 17,9 MJ/
kg (17,6–18,2) ja 50 %:n kosteudessa 7,7 MJ/kg (7,6–
7,9). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,07 % kuivapai
nosta (0,05–0,12).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (16 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros noin 11 hehtaarin osalta sovel
tuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja poh
jaturvekerros koko alueelta energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on 
noin 0,25 milj. suom3. Pääosin heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla on noin 0,06 milj. suom3 ener
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 
0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaainemää
rä on noin 0,01 milj. t (87,2 kg/m3) ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,11 milj. GJ eli 0,03 milj. MWh. Käyt
tökosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,10 milj. GJ 
eli 0,03 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin energia
sisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,50 MWh.
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Kuva 13. Korkinemossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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10. Vörsträskmossen

Vörsträskmossen (kl. 1333 09, x = 7014,5, y = 3266,4) 
sijaitsee noin 7 km Vöyrin keskustasta itäkoilliseen 
(kuva  14). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh
kareiseen moreenimaastoon. Kaakossa suo rajoit
tuu Vörsmosseniin. Suon luoteisosassa on peltoja. 
Suon itäpuolella 1 km päässä on lintuvesien suoje
luohjelmaan kuuluva Kalapääträsket (Natura 2000). 
Kulkuyhteydet ovat hyvät. Rökiöstä johtaa kylätie 
suon keskiosan halki Kalapäähän. Suolla on 20 tut
kimuspistettä ja 27 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 3,4/10 ha ja syvyyspisteitä 4,6/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,0/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 30–34 m, ja 
pinta viettää suon keskiosan kohosuoalueelta pohjoi
seen ja itään n. 4 m/km sekä etelään n. 2 m/km. Vörs
träskmossen on ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnon
tilaisuusluokka on 0. Kuivatus mahdollisuudet ovat 
hyvät. Vedet laskevat suolta ojia myöten suon itäosan 
halki virtaavaan Vörsmosskanaleniin, josta vedet las
kevat Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen valuma
alueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 58 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 23 ha, yli 1,5 metrin 20 ha ja yli 
2 metrin 13 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan melko 
vaihteleva. Pohjamaalajit ovat hieta (53 %), hiesu (36 
%) ja moreeni (11 %). Liejua on suon pohjalla pai
koin 10–40 cm. Suon keski ja eteläosan pohjalla on 
paikoin paksu kerros sulfidihiesua.

Vörsträskmossenin tutkimuspisteistä on turvekan
kaalla 62 %, rämeellä 32 % ja pellolla 6 %. Suon 
keskiosassa vallitsevana suotyyppinä on muuttunut 
isovarpuinen räme. Reunoilla kytöheitto on yleisin 
suotyyppi. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 13 % ja mättäiden korkeus 21 cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää tai tiheää tukkipuu ja taimikko
asteen sekapuustoa.

Vörsträskmossenin turpeista on rahkavaltaisia 

91 % ja saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakaan
tuma on: rahkaturve (S) 58 %, sararahkaturve (CS) 
33 % ja rahkasaraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 18 %, puun jään
nöksiä (L) sisältäviä 33 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,4. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,4. Suuressa osassa suota on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maa
tunutta rahka tai saravaltaista turvetta. Liekoja on 
koko suolla erittäin vähän.

Vörsträskmossenista on otettu näytteet yhdeltä pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,0 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–1,6), vesipi
toisuus märkäpainosta 91,5 % (88,3–92,6) ja kuiva
ainemäärä 67,3 kg/suom3 (45,1–97,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 17,7 MJ/
kg (17,7–17,8) ja 50 %:n kosteudessa 7,6 MJ/kg (7,6–
7,7). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,07 % kuivapai
nosta (0,06–0,09).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (20 ha) soveltuu 
turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros noin 14 hehtaarin osalta soveltuu 
kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturve
kerros koko alueella energiaturvetuotantoon. Käyt
tökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on noin 
0,15 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahkakerrok
sen alla on noin 0,19 milj. suom3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,3 m pak
su kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,02 milj. t (87,2 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 0,35 milj. GJ eli 0,10 milj. MWh. Käyttökos
teudessa (50 %) energiasisältö on 0,31 milj. GJ eli 
0,09 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin energiasi
sältö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,47 MWh.
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Kuva 14. Vörsträskmossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä osa Kalapääträsketin suojelualueesta.
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11. Vörsmossen

Vörsmossen (kl. 1333 09, x = 7013,3, y = 3267,1) 
sijaitsee Vaasantien pohjoispuolella noin 6 km Vöy
rin keskustasta itään (kuva 15). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Luo
teessa suo rajoittuu Vörsträskmosseniin. Suon koil
lispuolella on lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva 
Kalapääträsket (Natura 2000). Kulkuyhteydet ovat 
hyvät. Tie n:o 725 johtaa suon eteläpuolitse Vöyris
tä Ylihärmään ja kylätie Rökiöstä Kalapäähän suon 
pohjoispuolitse. Suolla on 98 tutkimuspistettä ja 142 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,3/10 ha ja sy
vyyspisteitä 4,7/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 8,0/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 30–37 m. 
Vörsmossenissa on laajoja ojittamattomia alueita. 
Ojitusta on lähinnä suon pohjois ja eteläpäässä ja 
reunoilla. Luonnontilaisuusluokka on 2. Kuivatus
mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Vöyrinjokeen johtaviin vetoojiin ja Vörs
mosskanaleniin. Suo kuuluu Vöyrinjoen valumaalu
eeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 301 ha, josta yli met
rin syvyistä aluetta on 213 ha, yli 1,5 metrin 187 ha 
ja yli 2 metrin 141 ha. Suurin havaittu turvekerrok
sen paksuus on 3,3 m. Suon pohja on topografial
taan vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi 
(81 %) ja moreeni (9 %). Liejua on lähinnä suon itä
osan pohjalla monin paikoin 10–250 cm. Suon poh
jalla on paikoin myös sulfidiliejua ja savea.

Vörsmossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 51 %, 
turvekankaalla 31 % ja avosuolla 18 %. Koko suon 
yleisin suotyyppi on muuttunut isovarpuinen räme. 
Länsiosassa yleisin on luonnontilainen tai muuttunut 
kanervarahkaräme, pohjoisosassa tupasvillarahkane
va (kuva 16). Reunoilla mustikkaturvekangas on val
litseva suotyyppi. Keskimääräinen pinnan rahkamät
täisyys on 38 % ja mättäiden korkeus 26 cm. Puus
toiset alueet ovat pääosin keskitiheää tai harvaa pi
notavara ja taimikkoasteen mäntyä.

Vörsmossenin turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja 
saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 27 %, rah
kasaraturve (SC) 11 % ja saraturve (C) 5 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 31 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 20 % ja varpujen jään
nöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,4. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 5,7. Suurimmassa osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka tai saravaltaista turvetta. Liekoja 
on koko suolla erittäin vähän.

Vörsmossenista on otettu näytteet kolmelta pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,8 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–4,5), vesipi
toisuus märkäpainosta 93,5 % (87,8–96,2) ja kuiva
ainemäärä 61,2 kg/suom3 (26,9–127,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 18,7 MJ/
kg (17,3–21,2) ja 50 %:n kosteudessa 8,1 MJ/kg (7,4–
9,4). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,11 % kuivapai
nosta (0,06–0,18).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (187 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros noin 160 hehtaarin osalta so
veltuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja poh
jaturvekerros koko alueelta energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on 
noin 2,20 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahka
kerroksen alla on noin 1,54 milj. suom3 energiatur
peeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,3 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on 
noin 0,13 milj. t (87,2 kg/m3) ja kuivan turpeen ener
giasisältö 2,85 milj. GJ eli 0,79 milj. MWh. Käyttö
kosteudessa (50 %) energiasisältö on 2,49 milj. GJ eli 
0,69 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin energiasi
sältö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,45 MWh.
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Kuva 15. Vörsmossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä osa Kalapääträsketin suojelualueesta.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 442, 2013

Teuvo Herranen

34

Kuva 16. Vörsmossenin pohjoisosan tupasvillarahkanevaa. Kuva: Toni Varila, GTK.
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12. Martoisråddanmossen

Martoisråddanmossen (kl. 1333 12, x  =  7011,5, 
y = 3268,3) sijaitsee Vaasantien (n:o 725) eteläpuolel
la noin 8 km Vöyrin keskustasta itään (kuva 17). Suo 
rajoittuu mäkiseen ja paikoitellen hyvin lohkareiseen 
moreenimaastoon, pohjoisessa peltoihin. Kulkuyhte
ydet ovat hyvät. Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 11 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,7/10 ha ja sy
vyyspisteitä 4,0/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 8,7/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 32–37 m, 
ja pinta viettää kaakkoispäätä lukuun ottamatta suon 
keskiosasta reunoille. Martoisråddanmossen on oji
tettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta ojia pitkin Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrin
joen valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 28 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 12 ha ja yli 1,5 metrin 4 ha. Suu
rin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,7 m. Suon 
pohja on topografialtaan melko vaihteleva. Yleisim
mät pohjamaalajit ovat savi 46 %, hieta 25 %, hiesu 
13 %, hiekka 13 %. Liejua ei havaittu.

Martoisråddanmossenin tutkimuspisteistä on tur
vekankaalla 78 % ja rämeellä 22 %. Suon keskiosas
sa yleisimmät suotyypit ovat muuttuneet varsinai
nen korpiräme ja tupasvillaräme. Reunoilla mustik
katurvekangas on vallitsevana. Keskimääräinen pin
nan rahkamättäisyys on 14 % ja mättäiden korkeus 

13 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotava
ra ja tukkipuuasteen kuusta ja mäntyä.

Martoisråddanmossenin turpeista on rahkavaltai
sia 97 % ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain ja
kaantuma on: rahkaturve (S) 56 %, sararahkaturve 
(CS) 41 % ja rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 67 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 26 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen poh
jakerroksen 6,8. Suurimmassa osassa suota on ohut 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahkavaltaista turvetta. Liekoja on suolla 
vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä keskimäärin 5,8 % ja 1–2 m:n 
syvyydessä 1,7 %.

Ohutturpeisuutensa vuoksi suota ei suositella tuo
tantoon, eikä sieltä otettu näytteitä. Martoisråddan
mossenin etelä ja itäosasta suuri osa kuuluu Kalom
skogenin luonnonsuojelulailla rauhoitettavaan val
tionmaan luonnonsuojelualueeseen Natura 2000oh
jelmassa. Alueella on liitooravan reviiri. Siellä kas
vaa myös uhanalainen haapariippusammal Neckera 
pennata ja harvinainen haavanarinakääpä Phellinus 
populicola (Ympäristöhallinto).

Kuva 17. Martoisråddanmossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä Kalomskogenin Naturaalue.
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Kuva 18. Hästbackviksmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

13. Hästbackviksmossen

Hästbackviksmossen (kl. 1333 12, x  =  7010,5, 
y = 3268,3) sijaitsee noin 8 km Vöyrin keskustas
ta itään (kuva 18). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
hyvin lohkareiseen moreenimaastoon. Kulkuyhtey
det ovat hyvät. Tie n:o 725 johtaa suon pohjoispuo
litse Vöyristä Ylihärmään. Tieltä erkanee metsäauto
tie suon länsipuolelle. Suolla on 5 tutkimuspistettä 
ja 8 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 2,1/10 ha ja 
syvyyspisteitä 3,4/10 ha. Tutkimus ja syvyyspistei
tä on yhteensä 5,5/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 37–38 m, 
ja pinta viettää länsiosassa etelään ja itäosassa koil
liseen n. 2 m/km. Hästbackviksmossen on ojitet
tu lähes kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
ojia myöten suon länsiosasta Kivilommossenille, jos
ta Sisaliskanmossenin kautta Kanaleniin ja edelleen 
Vöyrinjokeen. Itäosasta vedet valuvat pohjoiseen 
Martoisråddanmossenille ja edelleen Vöyrinjokeen. 
Suo kuuluu Vöyrinjoen valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 23 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta vain 6 ha. Suurin havaittu turveker
roksen paksuus on 1,4 m. Suon pohja on topogra
fialtaan melko vaihteleva. Pohjamaalajit ovat hiesu 
(92 %) ja moreeni (8 %). Liejua ei havaittu.

Hästbackviksmossenin tutkimuspisteistä on turve
kankaalla 54 % ja rämeellä 46 %. Yleisimmät suo
tyypit ovat puolukkaturvekangas ja muuttunut iso
varpuinen räme. Keskimääräinen pinnan rahkamät
täisyys on 22 % ja mättäiden korkeus 20 cm. Suo
puusto on pääosin keskitiheää pinotavara ja tukki
puuasteen mäntyä ja koivua.

Hästbackviksmossenin turpeista on rahkavaltai
sia 87 % ja saravaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain ja
kaantuma on: sararahkaturve (CS) 45 %, rahkaturve 
(S) 42 %, rahkasaraturve (SC) 10 % ja saraturve (C) 
3 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 20 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 43 % ko
konaisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman keski
maatuneisuus on 6,5. Ohutturpeisuutensa vuoksi suo 
ei sovellu turvetuotantoon. Suolta ei ole näytteitä.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 442, 2013

Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turvevarat.

37

Kuva 19. Kivilommossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

14. Kivilommossen

Kivilommossen (kl. 1333 12, x = 7009,7, y = 3268,2) 
sijaitsee noin 9 km Vöyrin keskustasta itään (kuva 19). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja hyvin lohkarei
seen moreenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat hyvät. 
Tie n:o 725 johtaa suon pohjoispuolitse Vöyristä Yli
härmään. Tieltä erkanee metsäautotie suon pohjois
puolelle. Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 18 syvyys
pistettä. Tutkimuspisteitä on 3,9/10 ha ja syvyyspis
teitä 3,6/10  ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yh
teensä 7,5/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 33–37 m, 
ja pinta viettää kohti suopellon länsikulmasta lähte
vää kanavaa n. 1–2 m/km. Kivilommossen on ojitettu 
kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. Kuivatus
mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Sisaliskanmossenin kautta Kanaleniin ja 
edelleen Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen valu
maalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 51 ha, josta yli met
rin syvyistä aluetta vain 7 ha. Suurin havaittu turve
kerroksen paksuus on 1,3 m. Suon pohja on topogra

fialtaan melko vaihteleva. Pohjamaalajit ovat hiesu 
(92 %), moreeni (5 %) ja hiekka (3 %). Liejua ei ha
vaittu.

Kivilommossenin tutkimuspisteistä on turvekan
kaalla 81  %, pellolla 16 % ja rämeellä 3  %. Suon 
keskiosassa on peltoa, mutta muualla puolukkatur
vekangas on vallitseva suotyyppi. Ruohoturvekan
gas on yleinen suon itäosassa. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai tiheää pinotavara ja tukkipuuasteen 
mäntyä ja koivua.

Kivilommossenin turpeista on rahkavaltaisia 98 % 
ja saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 53 %, sararahkaturve (CS) 45 % ja rah
kasaraturve (SC) 2 %. Puun jäännöksiä (L) lisätekijä
nä sisältäviä turpeita on 57 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,0. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,9 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 7,4. Ohutturpeisuutensa vuoksi suo ei sovellu 
turvetuotantoon. Suolta ei ole näytteitä.
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15. Sisaliskmossen

Sisaliskmossen (kl. 1333 09, x = 7009,6, y = 3267,3) 
sijaitsee noin 8 km Vöyrin keskustasta itään (kuva 20). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja hyvin lohkarei
seen moreenimaastoon, lännessä Härtull Rödselmos
seniin. Suon luoteisosassa on peltoja. Kulkuyhtey
det ovat hyvät. Tie n:o 725 johtaa suon pohjoispuo
litse Vöyristä Ylihärmään. Tieltä erkanee metsäauto
tie suon koillispuolelle ja toinen metsäautotie suon 
kaakkoispuolelle. Suolla on 56 tutkimuspistettä ja 54 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,1/10 ha ja sy
vyyspisteitä 4,0/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 8,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 31–37 m, 
ja pinta viettää keskiosan kohosuoalueelta laiteille ja 
pohjoisosasta länteen pelloille ja Kanaleniin. Sisa
liskmossen on ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnon
tilaisuusluokka on 1. Kuivatus mahdollisuudet ovat 
hyvät. Vedet laskevat suolta ojia myöten Kanaleniin 
ja edelleen Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen va
lumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 135 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 99 ha, yli 1,5 metrin 72 ha ja yli 
2 metrin 38 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,5 m. Suon pohja on topografialtaan vaih
televa. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (79 %) 
ja moreeni (20 %). Liejua on suon muutamalla pis
teellä 10–20 cm.

Sisaliskmossenin tutkimuspisteistä on turvekan
kaalla 52 %, rämeellä 38 %, korvessa 8 % ja pellolla 
2 %. Vallitseva suotyyppi suon etelä ja keskiosassa 
on muuttunut varsinainen sararäme. Pohjoisosassa 
yleisimmät suotyypit ovat mustikka, puolukka ja 
ruohoturvekangas. Suon keskiosan syvimmällä osal
la on pääasiassa muuttunutta ja luonnontilaista va
riksenmarjarahkarämettä. Suon sekapuusto on pää
osin keskitiheää tai tiheää pinotavara ja tukkipuu
asteen puustoa.

Sisaliskmossenin turpeista on saravaltaisia 83 % 
ja rahkavaltaisia 17 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkasaraturve (SC) 68 %, saraturve (C) 15 %, 

rahkaturve (S) 9 % ja sararahkaturve (CS) 8 %. Tu
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 4 % 
ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 15 % kokonaistur
vemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 5,9. Paikoin suolla on paksu heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta sa
ravaltaista turvetta. Liekoja on suolla vähän tai koh
talaisesti.

Sisaliskmossenista on otettu näytteet kahdelta pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,8 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,8–9,5), vesipi
toisuus märkäpainosta 91,7 % (86,7–95,2) ja kuiva
ainemäärä 80,7 kg/suom3 (32,3–130,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,0 MJ/
kg (18,0–22,1) ja 50 %:n kosteudessa 8,8 MJ/kg (7,8–
9,8). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,20 % kuivapai
nosta (0,05–0,52).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen yhtenäinen alue (71 
ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah
kavaltainen pintaturvekerros noin 6 hehtaarin osal
ta soveltuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja 
pohjaturvekerros koko alueelta energiaturvetuotan
toon. Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemää
rä on noin 0,13 milj. suom3. Heikosti maatuneen rah
kakerroksen alla ja ympärillä on noin 1,13 milj. suom3 
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähen
netty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,09 milj. t (80,7 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 1,82 milj. GJ eli 0,51 milj. MWh 
(20,0  MJ/kg). Käyttökosteudessa (50  %) energia
sisältö on 1,60  milj.  GJ eli 0,45  milj.  MWh. Yh
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudes
sa on keskimäärin 0,40  MWh. Energiaturpeen laa
tuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4.0, Q8.0, S0.20.
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Kuva 20. Sisaliskmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 442, 2013

Teuvo Herranen

40

16. Härtull Rödselmossen

Härtull Rödselmossen (kl. 1333 09, x  =  7008,7, 
y = 3266,8) sijaitsee noin 8 km Vöyrin keskustasta 
itäkaakkoon (kuva 21). Suo rajoittuu pääosin mäki
seen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Idässä suo 
rajoittuu Sisaliskmosseniin. Kulkuyhteydet ovat hy
vät. Tie n:o 725 johtaa suon pohjoispuolitse Vöyristä 
Ylihärmään. Tieltä erkanee peltotie, joka johtaa suon 
pohjoispuolelle. Suolla on 63 tutkimuspistettä ja 77 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,8/10 ha ja sy
vyyspisteitä 4,7/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 8,5/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 32–37 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen n. 2 m/km. Härtull Röd
selmossen on suurelta osin ojitettu. Suon eteläosassa 
on laajahko ojittamaton alue. Luonnontilaisuusluok
ka on 1. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet 
laskevat suolta ojia myöten Kanaleniin ja edelleen 
Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen valumaalu
eeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 164 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 129 ha, yli 1,5 metrin 109 ha ja yli 
2 metrin 74 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,9 m. Suon pohja on topografialtaan vaih
televa. Pohjamaalajit ovat hiesu (85 %) ja moreeni 
(15 %). Liejua on havaittu suon pohjalla muutamal
la pisteellä 10–90 cm.

Härtull Rödselmossenin tutkimuspisteistä on rä
meellä 50 %, turvekankaalla 48 % ja avosuolla 2 %. 
Yleisimmät suotyypit suon keskiosassa ovat muuttu
neet tupasvillaräme, varsinainen sararäme ja tupas
villarahkaräme, eteläosan kohosuolla variksenmar
jarahkaräme ja keidasräme (kuva 22) sekä reunoilla 
puolukka ja mustikkaturvekangas. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 24 % ja mättäiden korke
us 23 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tukki
puu ja pinotavaraasteen mäntyä.

Härtull Rödselmossenin turpeista on rahkavaltai
sia 47 % ja saravaltaisia 53 %. Pääturvelajeittain ja
kaantuma on: rahkasaraturve (SC) 44 %, rahkaturve 
(S) 27 %, sararahkaturve (CS) 20 % ja saraturve (C) 

9 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei
ta on 30 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 30 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaistur
vemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen  6,1. Suon eteläosassa on paksu heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaih
televan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatu
nutta pääosin saravaltaista turvetta. Liekoja suolla 
on vähän.

Härtull Rödselmossenista on otettu näytteet kol
melta pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoi
suus on 3,6 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–12,5), 
vesipitoisuus märkäpainosta 91,4 % (81,7–95,0) ja 
kuivaainemäärä 76,7 kg/suom3 (34,8–117,0). Kui
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää
rin 20,0 MJ/kg (17,9–21,8) ja 50 %:n kosteudessa 
8,8 MJ/kg (7,8–9,7). Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,23 % kuivapainosta (0,05–0,66). Tuhka ja rikkipi
toisuus on korkea suon pohjaturpeissa.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (109 ha) soveltuu 
turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros suon eteläpään kohosuoosalta (noin 
20 ha) soveltuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon 
ja pohjaturvekerros koko alueelta energiaturvetuotan
toon. Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemää
rä on noin 0,41 milj. suom3. Osittain heikosti maa
tuneen rahkakerroksen alla on noin 1,86 milj. suom3 
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähen
netty 0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,14 milj. t (76,7 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 2,85 milj. GJ eli 0,79 milj. MWh 
(20,0  MJ/kg). Käyttökosteudessa (50  %) energia
sisältö on 2,51  milj.  GJ eli 0,70  milj.  MWh. Yh
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudes
sa on keskimäärin 0,38  MWh. Energiaturpeen laa
tuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4.0, Q8.0, S0.25.
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Kuva 21. Härtull Rödselmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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Kuva 22. Härtull Rödselmossenin eteläosan keidasrämettä. Kuva: Joni Palola, GTK.
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17. Stora Nörrsundsmossen

Stora Nörrsundsmossen (kl. 1333 11, x  =  7007,1, 
y = 3268,0) sijaitsee noin 11 km Vöyrin keskustasta 
kaakkoon (kuva 23). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
ja hyvin lohkareiseen moreenimaastoon. Kulkuyhtey
det ovat hyvät. Vöyristä Rekipellon kautta johtaa kylä
tie, jolta erkanee Rösslevägen. Siltä johtaa metsäauto
tie suon keskiosan halki. Suolla on 28 tutkimuspistettä 
ja 50 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,5/10 ha ja 
syvyyspisteitä 6,3/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 9,8/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 35–44 m, ja 
pinta viettää kohti suon läpi virtaavaa Kanalenia. Sto
ra Nörrsundsmossen on ojitettu kauttaaltaan. Luon
nontilaisuusluokka on 0. Kuivatus mahdollisuudet 
ovat hyvät. Vedet laskevat suolta ojia myöten suon 
läpi pohjoisluoteeseen virtaavaan Kanaleniin ja edel
leen Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen valuma
alueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 79 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 52 ha, yli 1,5 metrin 40 ha ja yli 2 
metrin 27 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 3,5 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (72 %) ja moree
ni (26 %). Liejua on havaittu yhdellä pisteellä 20 cm.

Stora Nörrsundsmossenin tutkimuspisteistä on tur
vekankaalla 60 %, rämeellä 39 % ja korvessa 1 %. 
Puolukka ja mustikkaturvekangas ovat yleisimmät 
suotyypit suon eteläosassa ja reunoilla. Suon poh
jois ja keskiosassa muuttuneet isovarpuinen räme 
ja varsinainen sararäme ovat yleisimmät. Suopuus
to on pääosin keskitiheää pinotavara tai tukkipuu
asteen mäntyä.

Stora Nörrsundsmossenin turpeista on saravaltaisia 
65 % ja rahkavaltaisia 35 %. Pääturvelajeittain jakaan
tuma on: rahkasaraturve (SC) 63 %, sararahkaturve 
(CS) 21 %, rahkaturve (S) 14 % ja saraturve (C) 2 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
4 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 33 % ja varpujen 

jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. 

Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen  5,8. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on yleensä pak
su kerros kohtalaisen hyvin maatunutta saravaltaista 
turvetta. Sekä yli 1 m että yli 2 m syvällä suoalueella 
liekoja on kohtalaisesti.

Stora Nörrsundsmossenista on otettu näytteet yh
deltä pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoi
suus on 7,4 % kuivapainosta (vaihteluväli 2,2–23,1), 
vesipitoisuus märkäpainosta 89,7  % (86,7–91,1) ja 
kuivaainemäärä 95,9 kg/suom3 (59,3–142,0). Kui
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää
rin 20,4  MJ/kg (18,3–22,1) ja 50  %:n kosteudessa 
9,0 MJ/kg (7,9–9,8). Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,33 % kuivapainosta (0,22–0,50). Pohjaturpeen tuh
ka ja rikkipitoisuus on korkea.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (40 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros noin 7 hehtaarin osalta sovel
tuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja poh
jaturvekerros koko alueelta energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on 
noin 0,07 milj. suom3. Osittain heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla on noin 0,62 milj. suom3 ener
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennet
ty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,06 milj. t (95,9 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 1,21 milj. GJ eli 0,34 milj. MWh 
(20,4 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 1,07  milj.  GJ eli 0,30  milj.  MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa 
on keskimäärin 0,48 MWh. Energiaturpeen laatuoh
jeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A8.0, Q8.0, S0.35.
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Kuva 23. Stora Nörrsundsmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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18. Rödseltörenkärret

Rödseltörenkärret (kl. 1333 11, x  =  7006,6, 
y = 3267,0) sijaitsee noin 11 km Vöyrin keskustas
ta kaakkoon (kuva 24). Suo rajoittuu pääosin mäki
seen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Kulkuyhtey
det ovat hyvät. Vöyristä Rekipellon kautta johtaa ky
lätie, jolta erkanee Rösslevägen. Siltä johtaa metsä
autotie, joka haarautuu suon länsi, etelä ja itäpuo
lelle. Suolla on 15 tutkimuspistettä ja 21 syvyyspis
tettä. Tutkimuspisteitä on 4,4/10 ha ja syvyyspistei
tä 6,1/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteen
sä 10,5/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 39–40 m, 
ja suon keskiosa on laiteita ylempänä. Rödseltö
renkärret on ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuus
luokka on 0. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Ve
det laskevat ojia myöten suon pohjoisosasta Härtull 
Rödselmossenin kautta Kanaleniin ja edelleen Vöy
rinjokeen. Suon eteläosan vedet valuvat Bengsinky
dön kautta Kanaleniin. Suo kuuluu Vöyrinjoen valu
maalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 34 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 18 ha, yli 1,5 metrin 13 ha ja yli 2 
metrin 7 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan melko tasai
nen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (31 %), 
savi (28 %), hieta (22 %), hiesu (8 %) ja hiekka (8 %). 
Liejua on suon pohjalla monin paikoin 60–170 cm.

Rödseltörenkärretin tutkimuspisteistä on rämeel
lä 58 % ja turvekankaalla 42 %. Suon keskiosa on 
pääasiassa muuttunutta isovarpuista rämettä. Ohut
turpeisilla reunaalueilla erilaiset turvekankaat ovat 
yleisiä. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
13 % ja mättäiden korkeus 19 cm. Suopuusto on pää
osin keskitiheää pinotavaraasteen mäntyä ja koivua.

Rödseltörenkärretin turpeet ovat rahkavaltaisia. 
Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 

62 % ja sararahkaturve (CS) 38 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun jään
nöksiä (L) sisältäviä 33 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,2. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,7 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 7,3. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rah
kavaltaista turvetta. Liekoja on vähän tai kohtalaisesti.

Rödseltörenkärretistä on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,4 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,6–3,6), vesipi
toisuus märkäpainosta 92,4 % (88,0–94,3) ja kuiva
ainemäärä 71,3 kg/suom3 (54,5–89,5). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 18,9 MJ/
kg (17,8–20,6) ja 50 %:n kosteudessa 8,2 MJ/kg (7,7–
9,1). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,09 % kuivapai
nosta (0,05–0,16).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (13 ha) soveltuu 
energiaturveturvetuotantoon. Heikosti maatunut rah
kavaltainen pintaturvekerros soveltuu pieneltä osalta 
myös kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon. Käyt
tökelpoinen turvemäärä on noin 0,20  milj. suom3 
(pohjalta vähennetty 0,5 m paksu kerros). Energiatur
peen kuivaainemäärä on noin 0,01 milj. t (71,3 kg/
m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 0,27  milj.  GJ 
eli 0,07  milj.  MWh (18,9  MJ/kg). Käyttökosteu
dessa (50  %) energiasisältö on 0,23  milj.  GJ eli 
0,07 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin energiasi
sältö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,35 MWh. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve 
kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15.
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Kuva 24. Rödseltörenkärretin tutkimus ja syvyyspisteet.
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19. Bengsinkydönsuo

Bengsinkydönsuo (kl. 1333 11, x  =  7005,6, 
y = 3267,7) sijaitsee noin 11 km Vöyrin keskustas
ta kaakkoon (kuva 25). Suo rajoittuu pääosin mäki
seen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Pohjoisessa 
suo rajoittuu Bengsinkydön peltoihin. Kulkuyhtey
det ovat hyvät. Vöyristä Rekipellon kautta johtaa ky
lätie, jolta erkanee Rösslevägen. Siltä johtavat met
säautotiet suon pohjoispuolelle ja suon lounaispään 
halki kaakkoispuolelle. Suolla on 13 tutkimuspistettä 
ja 19 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,5/10 ha ja 
syvyyspisteitä 5,6/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 11,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 37–40 m, 
ja pinta viettää koilliseen n. 2 m/km. Bengsinkydön
suosta yli puolet on ojitettu. Suon keskiosan koho
suoalue on ojittamaton. Luonnontilaisuusluokka on 
1. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
ojia myöten suon pohjoisosasta Bengsinkydön kaut
ta Kanaleniin ja edelleen Vöyrinjokeen. Eteläosasta 
vedet valuvat Lehmäjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen 
valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 29 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 15 ha, yli 1,5 metrin 10 ha ja yli 
2 metrin 4 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 2,5 m. Suon pohja on topografialtaan vaih
televa. Pohjamaalajit ovat hiesu (69 %), savi (13 %), 
hieta (9 %) moreeni (6 %) ja hiekka (3 %). Liejua 
on suon pohjalla paikoin 180–290 cm. Suuri osa täs
tä on sulfidiliejua.

Bengsinkydönsuon tutkimuspisteistä on rämeel
lä 61 %, turvekankaalla 36 % ja pellolla 3 %. Suon 
pohjoisosassa variksenmarjarahkaräme on vallitse
va suotyyppi. Suon keskiosan itäpuoliskolla muuttu
nut varsinainen sararäme on yleinen. Ohutturpeisilla 
alueilla on mustikkaturvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 31 % ja mättäiden kor
keus 24 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää pino
tavara tai riukuasteen mäntyvaltaista sekapuustoa.

Bengsinkydönsuon turpeista on rahkavaltaisia 
91 % ja saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakaan
tuma on: sararahkaturve (CS) 49 %, rahkaturve (S) 
42 % ja rahkasaraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) 

lisätekijänä sisältäviä turpeita on 15 % ja puun jään
nöksiä (L) sisältäviä 67 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,9. Suuressa osassa suota on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maa
tunutta rahka ja saravaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n sy
vyydessä erittäin paljon (4,0 %) ja 1–2 m:n syvyy
dessä vähän (1,2 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella lie
koja on 0–1 m:n syvyydessä kohtalaisesti (2,5 %) ja 
1–2 m:n syvyydessä vähän (0,9 %).

Bengsinkydönsuosta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,3–11,6), vesipi
toisuus märkäpainosta 90,3 % (83,6–94,0) ja kuiva
ainemäärä 85,8 kg/suom3 (50,5–144,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,4 MJ/
kg (18,7–22,5) ja 50 %:n kosteudessa 9,0 MJ/kg (8,2–
10,0). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,16 % kuiva
painosta (0,09–0,29). Suon pohjalta on turpeesta ta
vattu korkea tuhkapitoisuus.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (10 ha) so
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahka
valtainen pintaturvekerros soveltuu noin 7 hehtaa
rin osalta kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja 
pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. Käyttö
kelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on noin 
0,06 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahkakerrok
sen alla on noin 0,10 milj. suom3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,3 m pak
su kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,01 milj. t (85,8 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 0,18 milj. GJ eli 0,05 milj. MWh (20,4 MJ/
kg). Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
0,15  milj.  GJ eli 0,04  milj.  MWh. Yhden suokuu
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on kes
kimäärin 0,40  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.20.
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Kuva 25. Bengsinkydönsuon tutkimus ja syvyyspisteet.
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20. Teinimossen

Teinimossen (kl. 1333 12, x = 7014,8, y = 3269,8) si
jaitsee noin 11 km Vöyrin keskustasta itään (kuva 26). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja hyvin lohkareiseen 
moreenimaastoon. Suon länsipuolella on lintuvesi
en suojeluohjelmaan kuuluva Kalapääträsket (Natu
ra 2000ohjelma). Kulkuyhteydet ovat hyvät Vöyris
tä Ylihärmään johtavan Vaasantien ja useiden metsä
autoteiden johdosta. Suolla on 86 tutkimuspistettä ja 
195 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 2,3/10 ha ja 
syvyyspisteitä 5,3/10 ha. Tutkimus ja syvyyspistei
tä on yhteensä 7,6/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 39–45 m, 
ja pinta viettää etelä ja keskiosan kohosuoalueel
la laiteille. Koillisosassa suon pinta viettää etelään 
noin 1 m/km. Suon pohjoisosassa ei selvää viettoa 
voida havaita. Teinimossen on ojitettu suurimmak
si osaksi, mutta suon eteläosassa on laaja ojittama
ton alue. Luonnontilaisuusluokka on 1. Kuivatus
mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten suon läpi lounaseen virtaavaan Krondike
tiin ja edelleen Vakinebäckeniin, josta vedet laske
vat Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen valuma
alueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 368 ha, josta yli met
rin syvyistä aluetta on 254 ha, yli 1,5 metrin 217 ha 
ja yli 2 metrin 180 ha. Suurin havaittu turvekerrok
sen paksuus on 4,8 m. Suon pohja on topografial
taan vaihteleva. Pohjamaalajit ovat savi (51 %), hie
su (31 %) ja moreeni (18 %). Liejua on suon pohjal
la paikoin 4–80 cm.

Teinimossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 
77 %, turvekankaalla 19 %, avosuolla 2 % ja kor
vessa 2 %. Suon keski ja pohjoisosassa muuttuneet 
isovarpuinen räme ja tupasvillaräme ovat yleisimmät 
suotyypit. Eteläosassa keidasräme on yleisin. Keski
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 45 % ja mät
täiden korkeus 31 cm. Suopuusto on pääosin keski
tiheää tai harvaa pinotavara ja riukuasteen mäntyä 
ja koivua.

Teinimossenin turpeista on rahkavaltaisia 87 % ja 
saravaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 

sararahkaturve (CS) 52 %, rahkaturve (S) 35 %, ja 
rahkasaraturve (SC) 13 %. Tupasvillaa (ER) lisäte
kijänä sisältäviä turpeita on 19 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 14 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl
täviä 12 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,2. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 5,2. Suurimmassa osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on useimmiten ohut kerros kohtalaisen hyvin maatu
nutta rahka tai saravaltaista turvetta. Liekoja on koko 
suolla erittäin vähän. 

Teinimossenista on otettu näytteet kolmelta pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen pH on 4,9 (vaihte
luväli 3,2–5,4), tuhkapitoisuus 3,5 % kuivapainos
ta (0,5–13,4), vesipitoisuus märkäpainosta 92,9  % 
(88,3–94,7) ja kuivaainemäärä 68,4  kg/suom3 
(50,8–116,7). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 21,0 MJ/kg (20,6–21,9) ja 50 %:n 
kosteudessa 9,3 MJ/kg (9,1–9,7). Rikkipitoisuutta ei 
ole määritetty. Suon pohjalta otettujen turvenäyttei
den tuhkapitoisuus on korkea.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (217 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros noin 205 hehtaarin alalta sovel
tuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja poh
jaturvekerros koko alueelta energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on 
noin 3,78 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahka
kerroksen alla on noin 1,32  milj. suom3 energia
turpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 
0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaainemää
rä on noin 0,09 milj.  t (68,4 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 1,90 milj. GJ eli 0,53 milj. MWh 
(21,0 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 1,68 milj. GJ eli 0,47 milj. MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,36 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0.
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Kuva 26. Teinimossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä osa Kalapääträsketin suojelualueesta.
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21. Nymarksmossen

Nymarksmossen (kl. 1333 12, x = 7014,0, y = 3269,0) 
sijaitsee Kalapääträsketin eteläpuolella noin 10 km 
Vöyrin keskustasta itään (kuva 27). Suo rajoittuu pää
osin mäkiseen ja osin lohkareiseen moreenimaastoon. 
Suon luoteispuolella on lintuvesien suojeluohjelmaan 
kuuluva Kalapääträsket (Natura 2000ohjelma). Kul
kuyhteydet ovat hyvät Rökiöstä suon pohjoispuolitse 
johtavan kylätien, sekä useiden metsäautoteiden joh
dosta.  Suolla on 23 tutkimuspistettä ja 31 syvyyspis
tettä. Tutkimuspisteitä on 3,5/10 ha ja syvyyspistei
tä 4,8/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteen
sä 8,3/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 37–42 m, 
ja pinta viettää kaakkoon n. 2–3 m/km. Nymarksmos
sen on ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka 
on 0. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet las
kevat suolta ojia myöten kaakkoon Vakinebäckeniin 
ja edelleen Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen va
lumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 65 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 31 ha, yli 1,5 metrin 20 ha ja yli 2 
metrin 6 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,4 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (81 %) ja moree
ni (17 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 10–50 cm.

Nymarksmossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 
33 % ja turvekankaalla 67 %. Suon keski ja pohjois
osassa yleisimmät suotyypit ovat muuttuneet varsi
nainen sararäme ja tupasvillaräme. Ohutturpeisessa 
eteläosassa ja reunoilla yleisimmät ovat puolukka ja 
mustikkaturvekangas. Suopuusto on pääosin keskiti
heää tukkipuu ja pinotavaraasteen mäntyä.

Nymarksmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
54 % ja saravaltaisia 46 %. Pääturvelajeittain jakaan
tuma on: rahkasaraturve (SC) 46 %, sararahkaturve 
(CS) 39 % ja rahkaturve (S) 15 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 17 %, puun jäännök
siä (L) sisältäviä 18 % ja varpujen jäännöksiä (N) si
sältäviä 7 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3. 

Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen  5,6. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rah
ka tai saravaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n sy
vyydessä paljon (3,8 %) ja 1–2 m:n syvyydessä vä
hän (1,3 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä paljon (3,4 %) ja 1–2 m:n syvyy
dessä kohtalaisesti (2,4 %).

Nymarksmossenista on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
4,9 % kuivapainosta (vaihteluväli 2,0–12,5), vesipi
toisuus märkäpainosta 89,1 % (84,8–92,8) ja kuiva
ainemäärä 94,9 kg/suom3 (58,9–147,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,0 MJ/
kg (20,3–22,2) ja 50 %:n kosteudessa 9,3 MJ/kg (8,9–
9,9). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,22 % kuiva
painosta (0,15–0,36). Pohjanäytteen tuhkapitoisuus 
on korkea.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (20 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros noin 7 hehtaarin osalta soveltuu 
kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturve
kerros koko alueelta energiaturvetuotantoon. Käyt
tökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on noin 
0,06 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahkakerrok
sen alla on noin 0,25 milj. suom3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,3 m pak
su kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,02 milj. t (94,9 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 0,50 milj. GJ eli 0,14 milj. MWh (21,0 MJ/
kg). Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
0,44 milj. GJ eli 0,12 milj. MWh. Yhden suokuutio
metrin energiasisältö käyttökosteudessa on keskimää
rin 0,48  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, 
S0.25.
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Kuva 27. Nymarksmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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22. Kalommossen

Kalommossen (kl. 1333 12, x = 7011,0, y = 3271,2) si
jaitsee noin 11 km Vöyrin keskustasta itään (kuva 28). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohkareiseen mo
reenimaastoon, lännessä peltoihin ja kaakossa Kau
rajärvmosseniin. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Vaasan
tie n:o 725 johtaa suon eteläosan halki. Suolla on 97 
tutkimuspistettä ja 177 syvyyspistettä. Tutkimuspis
teitä on 3,3/10 ha ja syvyyspisteitä 6,1/10 ha. Tutki
mus ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,4/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 36–41 m, 
ja pinta viettää pääosin länteen n. 1 m/km. Kalom
mossenin pohjoisosa on ojitettu kauttaaltaan, etelä
osassa on laaja ojittamaton alue. Luonnontilaisuus
luokka on 2. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Kalomskogsän
genin peltojen läpi virtaavaan kanavaan ja edelleen 
Vöyrinjokeen. Suo kuuluu Vöyrinjoen valumaalu
eeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 291 ha, josta yli met
rin syvyistä aluetta on 210 ha, yli 1,5 metrin 177 ha 
ja yli 2 metrin 121 ha. Suurin havaittu turvekerrok
sen paksuus on 3,7 m. Suon pohja on topografial
taan vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hie
su (70 %) ja hieta (26 %).

Kalommossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 
52 %, turvekankaalla 36 %, avosuolla 9 % ja kor
vessa 3 %. Suon eteläosassa vallitsevana suotyyp
pi on eri kehitysasteilla oleva rahkaräme, keskiosas
sa puolukka ja mustikkaturvekangas, sekä pohjois
osassa muuttuneet isovarpuinen räme ja tupasvilla
räme. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
32  % ja mättäiden korkeus 20  cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää pinotavara, riuku ja tukkipuu
asteen mäntyä.

Kalommossenin turpeista on rahkavaltaisia 97 % 
ja saravaltaisia 3  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 53 %, sararahkaturve (CS) 44 % 
ja rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisäte

kijänä sisältäviä turpeita on 20 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 35 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl
täviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,2. Suurimmassa osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta pääosin rahkavaltaista turvetta. Liekoja 
on suolla vähän tai erittäin vähän.

Kalommossenista on otettu näytteet kolmelta pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen pH on 4,4 (vaihte
luväli 3,4–5,5), tuhkapitoisuus 2,7 % kuivapainos
ta (0,7–8,2), vesipitoisuus märkäpainosta 91,6  % 
(86,8–93,9) ja kuivaainemäärä 80,6  kg/suom3 
(58,5–127,3). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 20,9 MJ/kg (19,8–22,1) ja 50 %:n 
kosteudessa 9,2 MJ/kg (8,7–9,8). Rikkipitoisuutta ei 
ole määritetty.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (177 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros soveltuu kasvu ja ympäristö
turpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturve
tuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristötur
vemäärä on noin 2,08 milj. suom3. Heikosti maatu
neen rahkakerroksen alla on noin 1,30 milj. suom3 
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähen
netty 0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,11 milj. t (80,6 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 2,19 milj. GJ eli 0,61 milj. MWh 
(20,9 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 1,93 milj. GJ eli 0,54 milj. MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,42 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0.
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Kuva 28. Kalommossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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23. Aspholmsbackensmossen

Aspholmsbackensmossen (kl. 1333 12, x = 7011,9, 
y = 3272,0) sijaitsee noin 11 km Vöyrin keskustasta 
itään (kuva 29). Suo rajoittuu osin mäkiseen ja loh
kareiseen moreenimaastoon, etelä ja itäpuolella pel
toihin. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Vaasantie nro 725 
johtaa Vöyristä Ylihärmään suon eteläpuolitse. Tiel
tä erkanee metsäautotie suon luoteis ja pohjoispuo
lelle. Suolla on 33 tutkimuspistettä ja 49 syvyyspis
tettä. Tutkimuspisteitä on 3,6/10 ha ja syvyyspistei
tä 5,3/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteen
sä 8,9/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 37–40 m, 
ja pinta viettää pääosin itään n. 2 m/km. Suon koil
lisosan kohosuoalueella vietto on keskustasta lai
teille. Aspholmsbackensmossen on ojitettu kaut
taaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. Kuivatus
mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten suon eteläpuolella virtaavaan Vakinekanale
niin. Suon länsiosan vedet valuvat tästä Vöyrinjokeen 
ja itäosan vedet vetoojaa Keskisenjärveen. Suo kuu
luu Vöyrinjoen valumaalueeseen 84.009.

Suon kokonaispintaala on 92 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 43 ha, yli 1,5 metrin 26 ha ja yli 2 
metrin 9 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,5 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (77 %), moree
ni (16 %) ja hieta (5 %). Liejua on suon pohjalla pai
koin 10–40 cm.

Aspholmsbackensmossenin tutkimuspisteistä on 
rämeellä 37 % ja turvekankaalla 63 %. Suon paksu
turpeiset alueet ovat länsiosassa pääasiassa muuttu
nutta tupasvillarahkarämettä ja itäosassa muuttunut
ta isovarpuista rämettä. Suon ohutturpeiset osat ovat 
pääosin ruoho ja mustikkaturvekangasta. Keskimää
räinen pinnan rahkamättäisyys on 15 % ja mättäiden 
korkeus 18 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai 
tiheää pinotavara tai tukkipuuasteen mäntyä, kuus
ta ja koivua.

Aspholmsbackensmossenin turpeista on rahkaval
taisia 86 % ja saravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain 
jakaantuma on: rahkaturve (S) 49 %, sararahkaturve 

(CS) 37 % ja rahkasaraturve (SC) 14 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20  %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 42 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 7,0. Suurimmassa osassa suota on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maa
tunutta rahka tai saravaltaista turvetta. Liekoja on 
suolla vähän tai erittäin vähän.

Aspholmsbackensmossenista on otettu näytteet yh
deltä pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoi
suus on 4,2  % kuivapainosta (0,9–19,6), vesipitoi
suus märkäpainosta 90,8 % (87,2–93,7) ja kuivaai
nemäärä 92,8  kg/suom3 (56,0–138,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 19,7 MJ/
kg (18,1–22,4) ja 50 %:n kosteudessa 8,6 MJ/kg (7,9–
10,0). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,19 % kuiva
painosta (0,09–0,45). Suon pohjalta otetun turvenäyt
teen tuhkapitoisuus on korkea.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (26 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros noin 23 hehtaarin osalta sovel
tuu kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja poh
jaturvekerros koko alueelta energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on 
noin 0,22 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahka
kerroksen alla on noin 0,20  milj. suom3 energia
turpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 
0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaainemää
rä on noin 0,02  milj.  t (92,8  kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 0,37 milj. GJ eli 0,10 milj. MWh 
(19,7 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 0,32  milj.  GJ eli 0,09  milj.  MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa 
on keskimäärin 0,45 MWh. Energiaturpeen laatuoh
jeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q8.0, S0.20.
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Kuva 29. Aspholmsbackensnossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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24. Kaurajärvmossen

Kaurajärvmossen (kl. 1333 12, x = 7008,6, y = 3271,6) 
eli Aittasenneva sijaitsee noin 12 km Vöyrin keskus
tasta itään (kuva 30). Suo rajoittuu lännessä mäkiseen 
ja lohkareiseen moreenimaastoon, idässä peltoihin, 
pohjoisessa Vaasantiehen n:o 725 ja Kalommosse
niin (Dragholmmosseniin). Kulkuyhteydet ovat hy
vät ympäröivien teiden johdosta. Suolla on 119 tut
kimuspistettä ja 162 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 3,3/10 ha ja syvyyspisteitä 4,5/10 ha. Tutkimus ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 7,8/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 37–42 m, 
ja pinta viettää itään n. 2–4 m/km. Kaurajärvmossenin 
keski ja eteläosassa on laaja ojittamaton alue. Luon
nontilaisuusluokka tämän vuoksi 3, vaikka reunaoji
tukset sekä länsi ja pohjoisosan laajat ojitukset huo
mioiden se voisi olla myös 2. Kuivatus mahdollisuudet 
ovat hyvät. Vedet laskevat suolta itäpuolisiin pelto
ojiin. Suon pohjoisosan vedet valuvat vetoojia pit
kin Vakinekanaleniin ja Vöyrinjokeen. Eteläosan ve
det valuvat etelään Lehmäjokeen. Tästä vedet valuvat 
Kyrönjokeen. Suon pohjoisosa kuuluu Vöyrinjoen va
lumaalueeseen 84.009 ja eteläosa Lehmäjoen keski
osan alueeseen 42.062

Suon kokonaispintaala on 359 ha, josta yli met
rin syvyistä aluetta on 295 ha, yli 1,5 metrin 249 ha 
ja yli 2 metrin 190 ha. Suurin havaittu turvekerrok
sen paksuus on 3,9 m. Suon pohja on topografialtaan 
melko tasainen. Pohjamaalajit ovat hieta (75 %), hiesu 
(18 %), moreeni (4 %) ja hiekka (3 %). Suon pohjal
la on monin paikoin ohut liejukerros, jonka paksuus 
on yleensä välillä 4–20 cm.

Kaurajärvmossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 
55 %, avosuolla 35 %, turvekankaalla 8 %, korvessa 
1 % ja pellolla 1 %. Yleisimmät suotyypit ovat rah
kaneva sekä pääosin luonnontilainen rahkaräme. Kes
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 56 % ja mät
täiden korkeus 28 cm. Suopuusto on pääosin keskiti
heää tai harvaa pinotavara tai taimikkoasteen män
tyä ja koivua.

Kaurajärvmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
80  % ja saravaltaisia 20  %. Pääturvelajeittain ja

kaantuma on: rahkaturve (S) 48  %, sararahkaturve 
(CS) 32 %, saraturve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 
17 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei
ta on 27 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 20 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 15  % kokonais
turvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 6,0. Suurimmassa osassa suota on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maa
tunutta rahka tai saravaltaista turvetta. Liekoja on 
suolla vähän tai erittäin vähän.

Kaurajärvmossenista on otettu näytteet kolmelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen pH on 4,2 (vaih
teluväli 3,3–5,7), tuhkapitoisuus 2,6 % kuivapainos
ta (1,4–11,1), vesipitoisuus märkäpainosta 92,3  % 
(88,1–95,0) ja kuivaainemäärä 76,0  kg/suom3 
(47,5–119,7). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 20,1  MJ/kg (18,3–22,1) ja 50  %:n 
kosteudessa 8,8 MJ/kg (7,9–9,8). Rikkipitoisuutta ei 
ole määritetty.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (249 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros 240 hehtaarin osalta soveltuu 
kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjatur
vekerros koko alueella energiaturvetuotantoon. Käyt
tökelpoinen kasvu ja ympäristöturvemäärä on noin 
2,88 milj. suom3. Heikosti maatuneen rahkakerrok
sen alla on noin 2,55 milj. suom3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,3 m pak
su kerros). Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,19 milj. t (76,0 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 3,90 milj. GJ eli 1,08 milj. MWh (20,1 MJ/
kg). Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
3,41 milj. GJ eli 0,95 milj. MWh. Yhden suokuutio
metrin energiasisältö käyttökosteudessa on keskimää
rin 0,37  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0.
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Kuva 30. Kaurajärvmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 442, 2013

Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turvevarat.

59

Kuva 31. Hissamossin tutkimus ja syvyyspisteet.

25. Hissamoss

Hissamoss (kl. 1334 07, x  =  7023,9, y  =  3267,6) 
sijaitsee noin 15  km Vöyrin keskustasta koilliseen 
(kuva 31). Suon pohjoisosa on nimeltään Hissamoss 
ja eteläosa Källmoss. Suo rajoittuu mäkiseen ja osin 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolella 
on Långträsk. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Tuckurista 
johtaa kylätie Kuckusiin. Tieltä erkanee metsäauto
tie, joka johtaa suon halki. Suolla on 7 tutkimuspistet
tä ja 15 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 1,9/10 ha 
ja syvyyspisteitä 4,2/10 ha. Tutkimus ja syvyyspis
teitä on yhteensä 6,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 19–20 m. 
Selvää viettosuuntaa ei voida havaita. Hissamoss on 
ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suon länsiosasta ojia myöten Långträskiin, josta Ny
ängsbäckeniä ja edelleen Karvsorbäckeniä Vöyrin
jokeen. Suon itäosan vedet valuvat ojia myöten itä
koilliseen Ölandsbäckeniin ja edelleen Fjärdsbäcke
niä Oravais fjärdeniin. Suo kuuluu Fjärdsbäckenin 
valumaalueeseen 84.011.

Suon kokonaispintaala on 36 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 15 ha ja yli 1,5 metrin 5 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. Suon poh
ja on topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (68 %), hiesu (18 %) ja savi (14 %). Liejua 
on suon pohjalla paikoin 7–15 cm. Suon pohjan hie
su ja savikerrostumat ovat yleisesti sulfidipitoisia. 

Niistä osa on uudisojituksessa kaivettu suon pinnalle.
Hissamossin tutkimuspisteistä on turvekankaalla 

92 % ja rämeellä 8 %. Yleisimmät suotyypit ovat puo
lukkaturvekangas, varputurvekangas, soistuva turve
kangas, ruohoturvekangas ja muuttunut isovarpuinen 
räme (kuva 32). Keskimääräinen pinnan rahkamättäi
syys on 40 % ja mättäiden korkeus 21 cm. Suopuus
to on pääosin keskitiheää pinotavara ja tukkipuuas
teen mäntyä.

 Hissamossin turpeista on rahkavaltaisia 86 % ja 
saravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 29 % ja rah
kasaraturve (SC) 14 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä
nä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
7 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,1. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 5,2. Suurimmassa osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka tai saravaltaista turvetta. Yli 1 m 
syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä 
paljon (3,0 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän 
(0,5 %). Suo ei ohutturpeisuudestaan ja yli 1,5 met
rin syvyisten alueiden hajanaisuudesta johtuen sovel
lu turvetuotantoon. Suolta ei ole näytteitä.
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Kuva 32. Hissamossin länsiosan uudisojitettua varputurvekangasta. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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Kuva 33. Lillmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

26. Lillmossen

Lillmossen (kl. 1334 10, x  =  7021,2, y  =  3268,6) 
sijaitsee noin 14  km Vöyrin keskustasta koilliseen 
(kuva 33). Suo rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Kulkuyhteydet ovat hyvät. Tuckurista johtaa Kimon 
kylätie Kuckusiin suon pohjoispuolitse. Suolla on 9 
tutkimuspistettä ja 13 syvyyspistettä. Tutkimuspistei
tä on 4,1/10 ha ja syvyyspisteitä 5,9/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 10,0/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 26–28 m, ja 
pinta viettää luoteeseen n. 2–4 m/km. Lillmossen on 
ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka 
on 0. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laske
vat suolta ojia myöten suon länsiosan läpi virtaavaan 
vetoojaan ja edelleen Blomterängsbäckeniin. Täs
tä vedet valuvat Ölandsbäckenin kautta Fjärdsbäcke
niin, jonka valumaalueeseen 84.011 suo kuuluu.

Suon kokonaispintaala on 22 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 12 ha ja yli 1,5 metrin 6 ha. Suu
rin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,9 m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät poh
jamaalajit ovat moreeni (73 %) ja hiekka (23 %). Lie
jua on suon pohjalla yleisesti 10–40 cm.

Lillmossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 68 %, 
turvekankaalla 23  % ja korvessa 9 %. Suon kes

kiosissa vallitseva suotyyppi on muuttunut isovar
puinen räme, ja reunoilla muuttuneet tupasvillarä
me ja varsinainen sararäme sekä puolukkaturvekan
gas. Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotavaraas
teen mäntyä.

Lillmossenin turpeista on rahkavaltaisia 68 % ja 
saravaltaisia 32 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 14 %, sararahkaturve (CS) 54 %, sara
turve (C) 14 % ja rahkasaraturve (SC) 18 %. Tupasvil
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 9 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 7 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,9 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen  5,7. Suolla on yleensä ohut heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rah
ka tai saravaltaista turvetta. Yli 1 m syvällä suoalu
eella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä erittäin paljon 
(4,6 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän (0,2 %). 
Suo ei ohutturpeisuudestaan ja yli 1,5 metrin syvyis
ten alueiden hajanaisuudesta johtuen sovellu turve
tuotantoon. Suolta ei ole näytteitä.
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Kuva 34. Bråckonkärrmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

27. Bråckonkärrmossen

Bråckonkärrmossen (kl. 1334 07, x  =  7020,8, 
y = 3267,9) sijaitsee noin 14 km Vöyrin keskustas
ta koilliseen (kuva  34). Suo rajoittuu pääosin mä
kiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Kulkuyh
teydet ovat hyvät. Tuckurista johtaa Kimon kylätie 
suon pohjoispuolitse Kuckusiin. Suolla on 6 tutki
muspistettä ja 10 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 4,4/10 ha ja syvyyspisteitä 7,3/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,7/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 28–29 m, 
ja pinta viettää keskiosasta laiteille. Bråckonkärr
mossenin keskiosan kohosuoalue on ojittamaton. 
Muuten suo on ojitettu. Luonnontilaisuusluokka on 
2. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta suon eteläpuolisille pelloille, joilta Påmoss
kanalenin kautta Pittjärveen. Suo kuuluu Fjärds
bäckenin valumaalueeseen 84.011.

Suon kokonaispintaala on 14 ha, josta yli met
rin syvyistä aluetta on 9 ha, yli 1,5 metrin 8 ha ja yli 
2 metrin 5 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,0 m. Suon pohja on topografialtaan melko 
tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni (63 %), hieta 
(31 %) ja hiekka (6 %). Liejua on suon pohjalla ylei
sesti 10–120 cm.

Bråckonkärrmossenin tutkimuspisteistä on rä
meellä 69 %, turvekankaalla 25 % ja avosuolla 6 %. 
Vallitseva suotyyppi on muuttunut tupasvillarahka
räme. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
60 % ja mättäiden korkeus 32 cm. Suopuusto on pää
osin keskitiheää tai harvaa riukupuuasteen mäntyä.

Bråckonkärrmossenin turpeista on rahkavaltaisia 

87  % ja saravaltaisia 13  %. Pääturvelajeittain ja
kaantuma on: rahkaturve (S) 71 %, sararahkaturve 
(CS) 16 %, saraturve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 
10  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur
peita on 46 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 2 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 18 % kokonais
turvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,3. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 5,9. Suon länsiosan paksuturpeisella alu
eella on paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarah
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahka ja saravaltaista 
turvetta. Liekoja on suolla vähän tai erittäin vähän.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (8 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros soveltuu kasvu ja ympäristö
turpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros energiatur
vetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu ja ympäris
töturvemäärä on noin 0,13  milj. suom3. Heikosti 
maatuneen rahkakerroksen alla on noin 0,01  milj. 
suom3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (poh
jalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Energiatur
peen kuivaainemäärä on noin 0,001 milj. t (87,2 kg/
m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 0,02 milj. GJ eli 
0,01 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) energia
sisältö on 0,02 milj. GJ eli 0,004 milj. MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,40 MWh. Suolta ei ole näytteitä.
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28. Påmossen

Påmossen (kl. 1334 07, x  =  7019,6, y  =  3267,6) 
sijaitsee noin 14  km Vöyrin keskustasta koilliseen 
(kuva 35). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohka
reiseen moreenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat hy
vät. Tuckurista johtaa kylätie suon pohjoispuolit
se Kuckusiin. Tieltä erkanee metsäautotie suon län
si ja itäpuolelle. Itäisempi metsäautotie johtaa suon 
koillisosan läpi. Suolla on 31 tutkimuspistettä ja 47 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,1/10 ha ja sy
vyyspisteitä 4,8/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 7,9/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 27–34 m, 
ja pinta viettää koilliseen n. 2 m/km. Påmossen on 
ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten suon läpi virtaavan Påmosskanale
nin kautta Pittjärveen.  Suo kuuluu Fjärdsbäckenin 
valumaalueeseen 84.011.

Suon kokonaispintaala on 98 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 71 ha, yli 1,5 metrin 56 ha ja yli 
2 metrin 36 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 2,9 m. Suon pohja on topografialtaan melko 
tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni (91 %) ja hiesu 
(9 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 10–140 cm. 
Suon pohjalla on havaittu vaihtelevan paksuisia ker
roksia sulfidihiesua.

Påmossenin tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
95 %, rämeellä 4 % ja pellolla 1 %. Yleisimmät suo
tyypit ovat puolukka, varpu ja mustikkaturvekan
gas. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai tiheää pi
notavara ja tukkipuuasteen mäntyä.

Påmossenin turpeista on rahkavaltaisia 63 % ja sa
ravaltaisia 37 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 26 %, sararahkaturve (CS) 37 %, sa
raturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 36 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 37 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 47 % ja varpujen jään

nöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2. 

Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen pohjakerrok
sen 6,6. Suolla on paikoin paksu heikosti (H1–4) maatu
nut pintarahkakerros. Pohjalla on paksu kerros kohta
laisen hyvin maatunutta sara ja rahkavaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on kohtalai
sesti (0–1 m:n syvyydessä 2,1 % ja 1–2 m:n syvyy
dessä 2,8 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä vähän (1,0 %) ja 1–2 m:n syvyy
dessä paljon (3,3 %).

Påmossenista on otettu näytteet kahdelta pisteel
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,9 % 
kuivapainosta (1,6–17,8), vesipitoisuus märkäpai
nosta 89,9 % (83,7–93,2) ja kuivaainemäärä 88,2 kg/
suom3 (54,2–168,0). Kuivan turpeen tehollinen läm
pöarvo on keskimäärin 20,1  MJ/kg (19,1–21,1) ja 
50  %:n kosteudessa 8,8  MJ/kg (8,3–9,3). Rikkipi
toisuus on keskimäärin 0,32 % kuivapainosta (0,10–
0,77). Suon pohjaturvekerroksesta on mitattu korkei
ta tuhka ja rikkipitoisuuksia.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (56 ha) sovel
tuu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen ener
giaturvemäärä on noin 0,94  milj. suom3 (pohjal
ta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Heikosti maa
tunut rahkavaltainen (H1–4) pintakerros on paikoin 
haitallisen paksu. Energiaturpeen kuivaainemää
rä on noin 0,08 milj.  t (88,2 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 1,67 milj. GJ eli 0,46 milj. MWh 
(20,1 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 1,46 milj. GJ eli 0,41 milj. MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,44 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.35.
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Kuva 35. Påmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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29. Vitmossen

Vitmossen (kl. 1334 07, x  =  7018,1, y  =  3267,1) 
sijaitsee noin 17  km Vöyrin keskustasta koilliseen 
(kuva 36). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohkarei
seen moreenimaastoon. Suo on muodostunut kahdes
ta suoaltaasta. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Tuckurista 
johtaa kylätie Kuckusiin. Tieltä erkanevat metsäauto
tiet johtavat suon lounais ja kaakkoispuolelle. Suol
la on 23 tutkimuspistettä ja 50 syvyyspistettä. Tutki
muspisteitä on 3,4/10 ha ja syvyyspisteitä 7,4/10 ha. 
Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteensä 10,8/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 32–38 m, 
ja pinta viettää yleisesti itään n. 2 m/km. Kohosuo
osalla vietto on keskustasta laiteille. Vitmossenin län
siosan laaja kohosuoalue on laiteita lukuun ottamat
ta ojittamaton. Muuten suo on ojitettu. Luonnontilai
suusluokka on 2. Kuivatus mahdollisuudet ovat hy
vät. Vedet laskevat suolta ojia myöten pohjoiseen På
mossenille, jossa sen läpi virtaavaan Påmosskanale
niin ja edelleen Suo kuuluu Fjärdsbäckenin valuma
alueeseen 84.011.

Suon kokonaispintaala on 67 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 41 ha, yli 1,5 metrin 24 ha ja yli 2 
metrin 15 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,6 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (67 %) ja savi 
(27 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 10–35 cm. 

Vitmossenin tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
60 %, rämeellä 26 %, avosuolla 8 % ja korvessa 6 %. 
Suoaltaiden keskiosissa yleisimmät suotyypit ovat eri 
ojitusasteilla olevat variksenmarjarahkaräme ja neva 
(kuva 37). Reunaalueiden yleisiä suotyyppejä ovat 
puolukkaturvekangas sekä ruoho ja mustikkaturve
kangas. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
32 % ja mättäiden korkeus 19 cm. Suopuusto on pää
osin keskitiheää tai tiheää tukkipuu ja pinotavaraas
teen sekä vajaatuottoista sekapuustoa.

Vitmossenin turpeista on rahkavaltaisia 76 %, sara
valtaisia 23 ja ruskosammalvaltaisia 1 %. Pääturvela
jeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 41 %, sararah
katurve (CS) 35 %, rahkasaraturve (SC) 23 % ja sa
raruskosammalturve 1 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki

jänä sisältäviä turpeita on 36 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 34 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
11 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 5,7. Suurimmassa osassa suota on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maa
tunutta sara ja rahkavaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n sy
vyydessä erittäin paljon (4,4 %) ja 1–2 m:n syvyydes
sä vähän (1,5 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella lieko
ja on vähän (0–1 m:n syvyydessä 1,7 % ja 1–2 m:n 
syvyydessä 1,7 %).

Vitmossenista on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,5 % kui
vapainosta (vaihteluväli 1,0–5,0), vesipitoisuus mär
käpainosta 92,7  % (90,3–94,9) ja kuivaainemäärä 
78,3  kg/suom3 (50,9–97,5). Kuivan turpeen tehol
linen lämpöarvo on keskimäärin 19,2 MJ/kg (18,2–
20,8) ja 50  %:n kosteudessa 8,4  MJ/kg (7,9–9,2). 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,12 % kuivapainos
ta (0,07–0,16).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (24 ha) soveltuu 
turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros noin 22 hehtaarin alalta soveltuu kas
vu ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturveker
ros energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu ja 
ympäristöturvemäärä on noin 0,25 milj. suom3. Hei
kosti maatuneen rahkakerroksen alla on noin 0,12 milj. 
suom3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta 
vähennetty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kuiva
ainemäärä on noin 0,01 milj. t (78,3 kg/m3) ja kuivan 
turpeen energiasisältö 0,18 milj. GJ eli 0,05 milj. MWh 
(19,2 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasisäl
tö on 0,16 milj. GJ eli 0,04 milj. MWh. Yhden suokuu
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on keski
määrin 0,33 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, 
S0.15.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 442, 2013

Teuvo Herranen

66

Kuva 36. Vitmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

Kuva 37. Vitmossenin länsiosan variksenmarjarahkanevaa. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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Kuva 38. Övre Skiftmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

30. Övre Skiftmossen

Övre Skiftmossen (kl. 1334 10, x = 7020,4, y = 3272,0) 
sijaitsee noin 19  km Vöyrin keskustasta itäkoilli
seen (kuva 38). Suo rajoittuu mäkiseen ja lohkarei
seen moreenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat huonot. 
Tuckurista johtaa kylätie Kuckusiin ja edelleen suon 
länsipuolelle, josta johtaa polku suolle. Suolla on 10 
tutkimuspistettä ja 11 syvyyspistettä. Tutkimuspis
teitä on 4,1/10 ha ja syvyyspisteitä 4,5/10 ha. Tutki
mus ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,6/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 48–50 m, 
ja pinta viettää kaakkoon n. 2–3 m/km. Övre Skift
mossen on ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnontilai
suusluokka on 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Kimonjokeen. Suo 
kuuluu Kimo ån yläosan alueeseen 43.002.

Suon kokonaispintaala on 24 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 7 ha ja yli 1,5 metrin 2 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 1,7 m. Suon poh
ja on topografialtaan melko tasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiesu (48 %), moreeni (28 %) ja hieta (24 %). 
Liejua on suon pohjalla paikoin 10–90 cm.

Övre Skiftmossenin tutkimuspisteistä on rämeel
lä 90 % ja korvessa 10 %. Yleisimmät suotyypit ovat 

muuttuneet isovarpuinen räme ja varsinainen sara
räme. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
12  % ja mättäiden korkeus 20  cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää tai tiheää riuku ja pinotavara
asteen mäntyä.

Övre Skiftmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
41  % ja saravaltaisia 59  %. Pääturvelajeittain ja
kaantuma on: rahkaturve (S) 2  %, sararahkaturve 
(CS) 39  %, saraturve (C) 11 % ja rahkasaraturve 
(SC) 48 %. Puun jäännöksiä (L) lisätekijänä sisältä
viä turpeita on 4 %.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,0. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintaker
roksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen poh
jakerroksen 6,3. Suolla on ohut heikosti (H1–4) maa
tunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan pak
suinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta sara ja 
rahkavaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n sy
vyydessä erittäin paljon (5,8 %) ja 1–2 m:n syvyy
dessä erittäin vähän (0,0 %). Ohutturpeisuudestaan 
ja huonoista tieyhteyksistä johtuen suo ei sovellu tur
vetuotantoon. Suolta ei ole näytteitä.
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31. Åbergsmossen

Åbergsmossen (kl. 1334 10, x = 7018,9, y = 3272,1) 
sijaitsee noin 17 km Vöyrin keskustasta itäkoilliseen 
(kuva 39). Suon länsiosa on nimeltään Åbergsmos
sen ja itäosa Källtörsmossen. Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Suon 
pohjoispäässä on peltoa. Kulkuyhteydet ovat hyvät. 
Rökiöstä johtaa kylätie Kalapään kautta suon etelä
puolelle Röukasiin. Suolla on 22 tutkimuspistettä ja 
38 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,6/10 ha ja 
syvyyspisteitä 6,1/10 ha. Tutkimus ja syvyyspistei
tä on yhteensä 9,7/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 46–48 m, 
ja pinta viettää suon pohjoisosasta pohjoiseen ja ete
läosasta kaakkoon. Åbergsmossenin eteläosa on oji
tettu kauttaaltaan. Pohjoisosassa on ojittamaton alue. 
Luonnontilaisuusluokka on 1. Kuivatusmahdollisuu
det ovat hyvät. Vedet laskevat suon pohjoisosasta suo
raan Kimonjokeen ja eteläosasta Röykasjärven kaut
ta. Suo kuuluu Kimo ån yläosan alueeseen 43.002.

Suon kokonaispintaala on 62 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 33 ha, yli 1,5 metrin 18 ha ja yli 
2 metrin 13 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,2 m. Suon pohja on topografialtaan vaih
televa. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (72 %), 
moreeni (20 %) ja hiekka (7 %). Liejua on suon poh
jalla paikoin 10–70 cm.

Åbergsmossenin tutkimuspisteistä on turvekan
kaalla 53  %, rämeellä 40  %, pellolla 5 % ja kor
vessa 2 %. Suon länsiosan paksuturpeisella alueella 
yleisimmät suotyypit ovat  isovarpuinen räme ja sen 
muuttuma sekä tupasvillaräme. Ohutturpeisella osal
la yleisimpiä ovat puolukka, varpu ja mustikkatur
vekangas. Suon pohjoisosassa on pienellä alueella 
muuttunutta metsäkortekorpea (kuva 40). Keskimää
räinen pinnan rahkamättäisyys on 15 % ja mättäiden 
korkeus 26 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää pi
notavara tai tukkipuuasteen mäntyä.

Åbergsmossenin turpeista on rahkavaltaisia 89 % 
ja saravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 42 %, sararahkaturve (CS) 47 % 
ja rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisä
tekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 25 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl
täviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 5,9. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rah
ka ja saravaltaista turvetta. Liekoja on suolla erit
täin vähän. 

Åbergsmossenista on otettu näytteet yhdeltä pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,8–6,7), vesipi
toisuus märkäpainosta 91,1 % (88,3–93,8) ja kuiva
ainemäärä 87,8 kg/suom3 (49,0–115,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,5 MJ/
kg (18,8–22,1) ja 50 %:n kosteudessa 9,0 MJ/kg (8,2–
9,8). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,18 % kuivapai
nosta (0,10–0,33).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (18 ha) sovel
tuu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen ener
giaturvemäärä on noin 0,33  milj. suom3 (pohjal
ta vähennetty 0,5 m paksu kerros). Suon syvimmäl
tä alueelta voitaisiin saada pieneltä alalta myös kas
vu ja ympäristöturvetta. Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,03 milj. t (87,8 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 0,61 milj. GJ eli 0,17 milj. MWh 
(20,5 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 0,53 milj. GJ eli 0,15 milj. MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,45 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.20.
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Kuva 39. Åbergsmossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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Kuva 40. Åbergsmossenin pohjoisosan metsäkortekorpea. Kuva: Asta Harju, GTK.
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32. Kiljanemossen

Kiljanemossen (kl. 1334 10, x = 7017,5, y = 3272,0) 
sijaitsee noin 14 km Vöyrin keskustasta itäkoilliseen 
(kuva 41). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohka
reiseen moreenimaastoon. Itä ja eteläpuolella suo 
rajoittuu osaksi peltoihin. Kulkuyhteydet ovat hyvät. 
Rökiöstä johtaa kylätie Kalapään kautta suon länsi ja 
eteläpuolelle. Kylätieltä johtaa metsäautotiet Röuka
siin ja suon keskellä olevalle Storholmenin saarek
keelle. Suolla on 80 tutkimuspistettä ja 110 syvyys
pistettä. Tutkimuspisteitä on 3,6/10 ha ja syvyyspis
teitä 4,9/10  ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yh
teensä 8,5/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 41–46 m. 
Itäosassa on laaja ojittamaton kohosuoalue. Kiljane
mossen on muuten kauttaaltaan ojitettu. Itäosa viet
tää pääosin pohjoiseen ja etelään n. 2 m/km. Länsi
osa viettää itään n. 4 m/km. Luonnontilaisuusluokka 
on 1. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Suon ete
läosasta vedet laskevat ojia myöten Keskisenjärveen. 
Tästä vedet valuvat Dammbäckenin kautta Röykas
järveen ja edelleen Kimojokeen. Suon pohjoisosas
ta vedet valuvat Isomäkibäckenin ja Rådiketin kautta 
Hypbäckeniin ja edelleen Kimojokeen. Suo kuuluu 
Röykas träskin alueeseen 43.003.

Suon kokonaispintaala on 224 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 137 ha, yli 1,5 metrin 104 ha ja yli 
2 metrin 71 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,6 m. Suon pohja on topografialtaan vaihte
leva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (48 %), 
hieta (28 %), hiekka (14 %) ja hiesu (8 %). 

Kiljanemossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 
68 %, turvekankaalla 28 % ja avosuolla 4 %. Ylei
simmät suotyypit ovat muuttuneet tupasvillaräme, 
kanervarahkaräme ja isovarpuinen räme. Ohutturpei
silla alueilla puolukkaturvekangas on yleisin. Luon
nontilainen keidassuo on kanervarahkarämettä ja kei
dasrämettä (kuva 42). Keskimääräinen pinnan rahka
mättäisyys on 31 % ja mättäiden korkeus 28 cm. Suo
puusto on pääosin keskitiheää pinotavara ja riukuas
teen tai vajaatuottoista mäntyä.

Kiljanemossenin turpeista on rahkavaltaisia 98 % 
ja saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 79 %, sararahkaturve (CS) 19 % ja rah
kasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 42 %, puun jäännöksiä (L) sisäl
täviä 10 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % 
kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 5,8. Suurimmassa osassa suota on paksu hei
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maa
tunutta rahka ja saravaltaista turvetta. Liekoja on 
suolla erittäin vähän. 

Kiljanemossenista on otettu näytteet kolmelta pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,7  % kuivapainosta (vaihteluväli 0,6–5,0), vesipi
toisuus märkäpainosta 91,5 % (86,3–94,8) ja kuiva
ainemäärä 82,3 kg/suom3 (36,9–140,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 19,6 MJ/
kg (17,8–22,5) ja 50 %:n kosteudessa 8,6 MJ/kg (7,7–
10,0). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,12 % kuiva
painosta (0,05–0,18).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (104 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros soveltuu kasvu ja ympäristö
turpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturve
tuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristötur
vemäärä on noin 1,24 milj. suom3. Heikosti maatu
neen rahkakerroksen alla on noin 0,78 milj. suom3 
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähen
netty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,06 milj. t (82,3 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 1,26 milj. GJ eli 0,35 milj. MWh 
(19,6 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 1,10  milj.  GJ eli 0,31  milj.  MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa 
on keskimäärin 0,40 MWh. Energiaturpeen laatuoh
jeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A2.0, Q8.0, S0.15.
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Kuva 41. Kiljanemossenin tutkimus ja syvyyspisteet.
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Kuva 42. Kiljanemossenin pohjoisosan keidasrämettä. Kuva: Asta Harju, GTK.
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33. Nörrmossen

Nörrmossen eli Norrmossen (kl. 2311 03, x = 7014,9, 
y = 3276,4) sijaitsee noin 23 km Vöyrin keskustas
ta itään (kuva 43). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen, 
kallioiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Kul
kuyhteydet ovat huonot. Kaurajärveltä johtaa kylä
tie Keskiseen ja edelleen Komossaan. Brännarsista 
johtaa tilustie Kvistisbackeniin suon länsipuolelle, 
jossa on hieno kallioalue Storhällorna. Brännarsista 
n. 3 km koilliseen johtaa metsäautotie suon pohjois
puolelle. Suolla on 44 tutkimuspistettä ja 85 syvyys
pistettä. Tutkimuspisteitä on 3,0/10 ha ja syvyyspis
teitä 5,8/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yh
teensä 8,8/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 54–60 m, 
ja pinta viettää koilliseen n. 2 m/km. Nörrmossenilla 
on ojitusta vain suon koillis ja eteläpäässä. Luonnon
tilaisuusluokka on 4. Kuivatus mahdollisuudet ovat 
hyvät. Vedet laskevat suolta koilliseen Pyöriänevalle 
ja edelleen Kokkinevalle. Suo kuuluu Röykas träskin 
alueeseen 43.003.

Suon kokonaispintaala on 147 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 106 ha, yli 1,5 metrin 86 ha ja yli 
2 metrin 65 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 4,9 m. Suon pohja on topografialtaan vaihte
leva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (53 %), 
savi (30 %) ja hiesu (12 %).

Nörrmossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 78 %, 
avosuolla 20 %, korvessa 1 % ja turvekankaalla 1 %. 
Yleisin suotyyppi on variksenmarjarahkaräme. Ne

vaalueella yleisimmät suotyypit ovat lyhytkortinen 
neva ja kalvakkaneva sekä variksenmarjarahkaneva. 
Myös varsinaista saranevaa ja silmäkenevaa esiintyy 
nevaalueen keskiosassa (kuva 44). Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 46 % ja mättäiden korke
us 21 cm. Suopuusto on pääosin harvaa tai keskitihe
ää vajaatuottoista mäntyä ja koivua.

Nörrmossenin turpeista on rahkavaltaisia 89 % ja 
saravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 55 % ja rah
kasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä
nä sisältäviä turpeita on 57 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 16 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
25 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4. 
Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker
roksen 6,1. Suolla on paksu heikosti (H1–4) maatunut 
pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen 
kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka ja sara
valtaista turvetta. Liekoja on suolla erittäin vähän. 

Nörrmossen on lähes luonnontilainen Natura 2000 
alue ja soidensuojelun perusohjelman kohde ”Norr
mossen”. Suolla on erittäin monipuolinen pesimälin
nusto. Suon länsipuolella on maisemaltaan arvok
kaita kallioalueita. Suota ei suositella turvetuotan
toon, näytteitä ei otettu eikä käyttökelpoisia turve
varoja laskettu.
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Kuva 43. Nörrmossenin tutkimus ja syvyyspisteet sekä Naturaalueen rajaus.
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Kuva 44. Nörrmossenin keskiosan silmäkenevaa ja ruoppakulju. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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Kuva 45. Taranmuorinneva tutkimus ja syvyyspisteet.

34. Taranmuorinneva

Taranmuorinneva (kl. 2311 06, x  =  7015,9, 
y = 3279,3) sijaitsee noin 28 km Vöyrin keskustasta 
itään (kuva 45). Suo rajoittuu mäkiseen ja lohkarei
seen moreenimaastoon sekä Sammusjärveen. Kul
kuyhteydet ovat hyvät. Pettersbackasta johtaa kylä
tie suon eteläpuolitse Västerbackaan, josta erkanee 
metsäautotiet Sammusjärven eteläpuolelle ja Sam
musjärven itäpuolelta suon pohjois ja luoteispuo
lelle. Suolla on 12 tutkimuspistettä ja 22 syvyyspis
tettä. Tutkimuspisteitä on 4,1/10 ha ja syvyyspistei
tä 7,6/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteen
sä 11,7/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 60–61 m, 
ja pinta viettää koilliseen. Taranmuorinneva on lähes 
ojittamaton. Ojitusta on vain suon eteläpäässä. Luon
nontilaisuusluokka on 2. Sammusjärvi on lähes suon 
pinnan tasossa, joten suon kuivatus mahdollisuudet 
ovat huonot. Vedet laskevat suolta Sammusjärveen. 
Suo kuuluu Röykas träskin alueeseen 43.003.

Suon kokonaispintaala on 29 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 23 ha, yli 1,5 metrin 19 ha ja yli 
2 metrin 15 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,3 m. Suon pohja on topografialtaan vaih
televa. Pohjamaalajit ovat moreeni (65 %), hiesu 
(20 %) ja savi (6 %). Liejua on suon pohjalla ylei
sesti 20–160 cm.

Taranmuorinnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
88 %, avosuolla 6 %, korvessa 3 % ja turvekankaalla 
3 %. Isovarpuinen räme ja sen muuttuma ovat vallit
sevat suotyypit. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi
syys on 48 % ja mättäiden korkeus 28 cm. Suopuusto 
on pääosin keskitiheää tai harvaa riukuasteen mäntyä.

Taranmuorinnevan turpeista on rahkavaltaisia 
87  % ja saravaltaisia 13  %. Pääturvelajeittain ja
kaantuma on: rahkaturve (S) 61 %, sararahkaturve 
(CS) 26 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 
12  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur
peita on 21 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 17 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonais
turvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen poh
jakerroksen 5,9. Suurimmassa osassa suota on ohut 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka ja saravaltaista turvetta. Liekoja 
on koko suolla erittäin vähän.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue rajoittuu Sam
musjärveen, joka estää turvetuotannon. Suolta ei ole 
näytteitä.
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35. Isoneva

Isoneva (kl. 2311 03, x = 7010,1, y = 3276,3) sijait
see noin 16 km Vöyrin keskustasta itään Vöyrin–Yli
härmän tien (n:o 725) molemmin puolin (kuva 46). 
Suo rajoittuu mäkiseen, osittain kallioiseen ja lohka
reiseen moreenimaastoon. Tien pohjoispuolella on 
Isonevan turvetuotantoalue ja eteläpuolella Lekmos
sen. Suon pohjois ja eteläpuolella on laajoja pelto
alueita. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Suolla on 104 tut
kimuspistettä ja 92 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 3,7/10 ha ja syvyyspisteitä 3,2/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,9/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 45–49 m, 
ja pinta viettää pääosin itäkoilliseen n. 1–5 m/km. 
Eteläpään pinta viettää lounaaseen n. 2–4 m/km. Iso
neva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Vain suon kaak
koisosassa on laajahko ojittamaton alue. Luonnon
tilaisuusluokka on 1. Kuivatus mahdollisuudet ovat 
hyvät. Vedet laskevat suon keskiosan läpi kaivetun 
Kruununojan ja Aknusbäckin kautta Röykasjärveen. 
Suon kaakkoisosan vedet laskevat Viitaluomaan, 
josta edelleen Lehmäjokea Kyrönjokeen. Suon pää
osa kuuluu Agnisbäckin valumaalueeseen 43.004. 
Kaakkoisosa kuuluu Lehmäjoen yläosan valumaalu
eeseen 42.063.

Suon kokonaispintaala on 286 ha, josta yli met
rin syvyistä aluetta on 222 ha, yli 1,5 metrin 202 ha 
ja yli 2 metrin 170 ha. Suurin havaittu turvekerrok
sen paksuus on 3,6 m. Suon pohja on topografialtaan 
melko tasainen. Pohjamaalajit ovat hiesu (58 %), hie
ta (25 %), moreeni (10 %) ja hiekka (7 %). Liejua on 
suon pohjalla paikoin 5–10 cm.

Isonevan tutkimuspisteistä oli tutkimusvuonna 
1984 rämeellä 82 %, turvekankaalla 14 %, avosuol
la 2 %, korvessa 1 % ja pellolla 1 %. Yleisimmät suo
tyypit olivat eri ojitusasteilla oleva rahkaräme, lyhyt
korsinevaräme ja keidasrämemuuttuma. Keskimää
räinen pinnan rahkamättäisyys oli 38 % ja mättäiden 
korkeus 25 cm. Suopuusto oli pääosin keskitiheää tai 
harvaa riuku tai pinotavaraasteen mäntyä.

Isonevan turpeet olivat rahkavaltaisia. Pääturvela
jeittain jakaantuma oli: rahkaturve (S) 85 % ja sara

rahkaturve (CS) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 11 %, puun jäännöksiä (L) si
sältäviä 20 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
6 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on ol
lut 4,5. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintaker
roksen maatumisaste on ollut 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,0. Suurimmassa osassa suota on ol
lut paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Liekoja on 
koko suolla ollut erittäin vähän.

Isonevasta on otettu näytteet neljältä pisteeltä. Tur
peen keskimääräinen pH on ollut 4,4 (vaihteluväli 
3,4–5,6), tuhkapitoisuus 2,7 % kuivapainosta (1,1–
4,5), vesipitoisuus märkäpainosta 92,2  % (88,0–
94,4) ja kuivaainemäärä 72,1  kg/suom3 (46,0–
110,9). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on ol
lut keskimäärin 20,4 MJ/kg (18,1–21,5) ja 50 %:n 
kosteudessa 9,0 MJ/kg (7,8–9,5). Rikkipitoisuutta ei 
ole määritetty.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (202 ha) sovel
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltai
nen pintaturvekerros soveltuu kasvu ja ympäristö
turpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturve
tuotantoon. Kasvuturvetuotantoon soveltuva ala on 
n. 190 ha. Käyttökelpoinen kasvu ja ympäristötur
vemäärä on ennen turvetuotannon aloittamista ollut 
noin 3,26 milj. suom3. Pääosin heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla on noin 1,14 milj. suom3 ener
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennet
ty 0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,08 milj. t (72,1 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 1,68 milj. GJ eli 0,47 milj. MWh 
(20,4 MJ/kg). Käyttökosteudessa (50 %) energiasi
sältö on 1,48 milj. GJ eli 0,41 milj. MWh. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,44 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0.
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Kuva 46. Isonevan tutkimus ja syvyyspisteet.
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36. Porrasneva

Porrasneva (kl. 2311 03, x = 7010,6, y = 3277,5) si
jaitsee noin 18 km Vöyrin keskustasta itään pääosin 
Vöyrin–Ylihärmän tien (n:o 725) pohjoispuolella 
(kuva  47). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh
kareiseen moreenimaastoon, pohjoisessa ja eteläs
sä osaksi peltoihin. Suon pohjoisosa on turvetuotan
nossa, ja on yhteydessä Isonevan tuotantoalueeseen. 
Kulkuyhteydet ovat hyvät pohjois ja eteläpuolen 
teiden johdosta. Suolla on 75 tutkimuspistettä ja 55 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 5,2/10 ha ja sy
vyyspisteitä 3,9/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 9,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 47–52 m, 
ja pinta viettää suon pohjoisosassa länteen n. 1 m/
km ja itäosassa luoteeseen n. 3 m/km. Porrasneva on 
ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
osittain Isonevan ja kanavien kautta Kruununojaan, 
josta edelleen Aknusbäckeniin. Suo kuuluu Agnis
bäckin valumaalueeseen 43.004.

Suon kokonaispintaala on 143 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 103 ha, yli 1,5 metrin 81 ha ja yli 
2 metrin 56 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 3,6 m. Suon pohja on topografialtaan vaih
televa. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (61 %), 
hieta (23 %) ja moreeni (14 %).

Porrasnevan tutkimuspisteistä oli tutkimusvuonna 
1984 rämeellä 63 %, avosuolla 16 %, turvekankaalla 
14 %, pellolla 5 %, korvessa 1 % ja turvetuotantoalu
eella 1 %. Yleisimmät suotyypit olivat eri ojitusasteil
la oleva rahkaräme, sekä muuttuneet lyhytkortinen 
neva ja keidasräme. Keskimääräinen pinnan rahka
mättäisyys oli 32 % ja mättäiden korkeus 25 cm. Suo
puusto oli pääosin keskitiheää riukuasteen mäntyä.

Porrasnevan turpeet olivat. Pääturvelajeittain ja
kaantuma on: rahkaturve (S) 84 % ja sararahkatur
ve (CS) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältä

viä turpeita on 19 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
23 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 7 % ko
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on ol
lut 4,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintaker
roksen maatumisaste on ollut 3,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,5. Suurimmassa osassa suota on ol
lut paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Liekoja on 
koko suolla erittäin vähän.

Porrasnevasta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen pH on 4,5 (vaihteluväli 3,5–
5,4), tuhkapitoisuus 3,0 % kuivapainosta (1,4–8,9), 
vesipitoisuus märkäpainosta 91,2 % (87,8–92,9) ja 
kuivaainemäärä 85,5 kg/suom3 (67,0–121,2). Kui
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää
rin 20,7 MJ/kg (20,3–21,2) ja 50 %:n kosteudessa 
9,1 MJ/kg (8,9–9,4). Rikkipitoisuutta ei ole määri
tetty.

Tien 725 pohjoispuolinen yli 1,5 metrin syvyinen 
alue (79 ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maa
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros soveltuu kasvu 
ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu ja 
ympäristöturvemäärä oli tutkimusvuonna 1984 noin 
1,12 milj. suom3, ja tämän alla noin 0,49 milj. suom3 
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähen
netty 0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaaine
määrä on noin 0,04 milj. t (85,5 kg/m3) ja kuivan tur
peen energiasisältö 0,87 milj. GJ eli 0,24 milj. MWh 
(20,7  MJ/kg). Käyttökosteudessa (50  %) energia
sisältö on 0,76  milj.  GJ eli 0,21  milj.  MWh. Yh
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteudes
sa on keskimäärin 0,43  MWh. Energiaturpeen laa
tuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4.0, Q8.0.
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Kuva 47. Porrasnevan tutkimus ja syvyyspisteet.
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Kuva 48. Tronttilamossenin tutkimus ja syvyyspisteet.

37. Tronttilamossen

Tronttilamossen (kl. 1334 10, x = 7019,1, y = 3269,9) 
sijaitsee Kalapäässä noin 17 km Vöyrin keskustasta 
koilliseen (kuva 48). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
ja lohkareiseen moreenimaastoon. Koillisessa suo 
rajoittuu Isomäkikärretin peltoihin. Kulkuyhteydet 
ovat hyvät länsi ja pohjoispuolelle tulevien metsä
autoteiden johdosta. Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 
15 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,7/10 ha ja 
syvyyspisteitä 3,5/10 ha. Tutkimus ja syvyyspistei
tä on yhteensä 7,2/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 37–41 m, 
ja pinta viettää koilliseen n. 3 m/km. Tronttilamossen 
on ojitettu. Luonnontilaisuusluokka on 0. Kuivatus
mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten itäkoilliseen Isomäkikärretille ja edelleen 
Isomäkibäckeniin. Suo kuuluu Hypbäckenin valu
maalueeseen 43.007.

Suon kokonaispintaala on 43 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 8 ha ja yli 1,5 metrin 3 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. Suon poh

ja on topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (39 %), savi (19 %) ja hieta (16 %). hiesu 
(13 %) ja hiekka (10 %). Liejua havaittiin suon poh
jalla kolmella pisteellä 100–130 cm.

Tronttilamossenin tutkimuspisteistä on turvekan
kaalla 86 % ja rämeellä 14 %. Yleisimmät suotyy
pit ovat mustikka ja puolukkaturvekangas. Suon 
pääosin pinotavaraasteen sekapuusto on keskitihe
ää tai tiheää.

Tronttilamossenin turpeista on rahkavaltaisia 
92 % ja saravaltaisia 8 %. Pääturvelajeittain jakaan
tuma on: rahkaturve (S) 33 %, sararahkaturve (CS) 
59 % ja rahkasaraturve (SC) 8 %. Puun jäännöksiä 
(L) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 96 % kokonais
turvemäärästä. Koko turvekerrostuman keskimaatu
neisuus on  6,7. Yli 1  m syvällä suoalueella lieko
ja on 0–1 m:n syvyydessä erittäin paljon (5,8 %) ja 
1–2 m:n syvyydessä vähän (1,3 %). Ohutturpeisuu
destaan johtuen suo ei sovellu turvetuotantoon. Suol
ta ei ole näytteitä.
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Kuva 49. Jåfskärretin tutkimus ja syvyyspisteet sekä Kalapääträsketin Naturaalue rajattuna.

38. Jåfskärret

Jåfskärret (kl. 1334 10, x = 7017,6, y = 3268,4) sijait
see Kalapäässä noin 12 km Vöyrin keskustasta koilli
seen (kuva 49). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh
kareiseen moreenimaastoon. Suon kaakkoispuolella 
on lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva Kalapää
träsket. Se on liitetty myös Natura 2000ohjelmaan. 
Kulkuyhteydet ovat hyvät suon itä ja länsipuolelle 
tulevien metsäautoteiden johdosta. Suolla on 18 tut
kimuspistettä ja 12 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 4,9/10 ha ja syvyyspisteitä 3,2/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 33–40 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen n. 5 m/km. Jåfskärret 
on ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 
0. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laske
vat suolta ojia myöten pohjoiseen Kalapääbäckeniin. 
Suo kuuluu Hypbäckenin valumaalueeseen 43.007.

Suon kokonaispintaala on 37 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on vain 8 ha. Yli 1,5 metrin syvyis
tä aluetta ei havaittu. Suurin havaittu turvekerroksen 

paksuus on 1,5  m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (47 
%), savi (23 %), moreeni (17 %) ja hiekka (10 %). 
Liejua on suon pohjalla monin paikoin 10–130 cm.

Jåfskärretin tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
53  %, korvessa 37 % ja rämeellä 10  %. Yleisim
mät suotyypit ovat puolukka ja mustikkaturvekan
gas sekä saniaiskorpi. Suopuusto on pääosin tiheää 
tai harvaa tukkipuuasteen mäntyä ja kuusta.

Jåfskärretin turpeista on rahkavaltaisia 33 % ja sa
ravaltaisia 67 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 7 %, sararahkaturve (CS) 26 %, sara
turve (C) 18 % ja rahkasaraturve (SC) 49 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 47 % ja varpujen jään
nöksiä (N) sisältäviä 11 % kokonaisturvemäärästä. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3. 
Ohutturpeisuudestaan johtuen suo ei sovellu turve
tuotantoon. Suolta ei ole näytteitä.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 442, 2013

Teuvo Herranen

84

39. Peuraminneva

Peuraminneva eli Peuranemossen (kl. 2311 03, 
x = 7016,0, y = 3278,7) sijaitsee noin 26 km Vöyrin 
keskustasta itään (kuva  50). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Soiden
suojelunperusohjelmaan kuuluva ja Natura 2000oh
jelmaan liitetty Nörrmossen on Peuraminnevan länsi
puolella. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Pettersbackasta 
johtaa kylätie suon eteläpuolitse Västerbackaan. Tiel
tä erkanee metsäautotie suon pohjoispuolelle. Suol
la on 47 tutkimuspistettä ja 66 syvyyspistettä. Tutki
muspisteitä on 3,3/10 ha ja syvyyspisteitä 4,6/10 ha. 
Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,9/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 55–61 m, 
ja pinta viettää etelään n. 2 m/km. Peuraminnevalla 
on ojitusta vain pohjois ja länsipäässä. Luonnontilai
suusluokka on 4. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Vedet laskevat suon eteläosasta etelään Vesiluomaan 
ja edelleen Haapojanluomaan ja Lapuanjokeen. Suon 
pohjoisosan vedet valuvat pohjoiseen Sammusluo
maan ja edelleen Kokkinevalle. Suon eteläosa kuuluu 
Haapojanluoman valumaalueeseen 44.027 ja poh
joisosa Röykas träskin alueeseen 43.003.

Suon kokonaispintaala on 142 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 93 ha, yli 1,5 metrin 77 ha ja yli 2 
metrin 64 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 4,2 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Pohjamaalajit ovat moreeni (41 %), hiesu (23 %), 
hieta (20 %) ja savi (16 %). Liejua on suon pohjalla 
monin paikoin vaihtelevia paksuuksia (10–260 cm).

Peuraminnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
89 %, turvekankaalla 4 %, avosuolla 3 %, korvessa 
2 % ja pellolla 2 %. Yleisimmät suotyypit ovat varik
senmarjarahkaräme, kanervarahkaräme, tupasvilla

rahkaräme, keidasräme ja tupasvillaräme (kuva 51). 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 55 % ja 
mättäiden korkeus 27 cm. Suopuusto on pääosin kes
kitiheää tai harvaa vajaatuottoista mäntyä.

Peuraminnevan turpeista on rahkavaltaisia 62 % ja 
saravaltaisia 38 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 35 %, sararahkaturve (CS) 27 %, sara
turve (C) 13 % ja rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 44 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 19 % ja varpujen jään
nöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,6. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 5,3. Suurimmassa osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara ja rahkavaltaista turvetta. Liekoja 
on koko suolla erittäin vähän.

Peuraminnevasta on otettu näytteet kahdelta pis
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,1 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–12,5), vesipi
toisuus märkäpainosta 92,9 % (89,9–95,7) ja kuiva
ainemäärä 72,2 kg/suom3 (54,5–108,0). Kuivan tur
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 19,9 MJ/
kg (17,3–22,0) ja 50 %:n kosteudessa 8,7 MJ/kg (7,4–
9,8). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,16 % kuivapai
nosta (0,07–0,43). Toisen näytepisteen pohjaturve
näytteen tuhkapitoisuus on korkea. Suo on rikkonai
nen ja lähes luonnontilainen, joten sitä ei suositella 
turvetuotantoon, eikä suota ole laskettu mukaan tur
vetuotantoon soveltuviin soihin.
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Kuva 50. Peuraminnevan tutkimus ja syvyyspisteet sekä Nörrmossenin Naturaalueen itäreunan rajaus.
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Kuva 51. Peuraminnevan keskiosan keidasrämettä. Kuva: Toni Varila, GTK.
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40. Saunakorpi

Saunakorpi (kl. 2311 06, x = 7014,0, y = 3280,0) si
jaitsee osittain entisen Ylihärmän, nykyisin Kauha
van puolella noin 27  km Vöyrin keskustasta itään 
(kuva 52). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohka
reiseen kallio ja moreenimaastoon. Peltoja on suon 
itäosassa, keskellä ja eteläpäässä. Suon itäpuolel
la on ViitanevanStorholmannevan alue, joka kuu
luu suurimmaksi osaksi soidensuojelun perusohjel
maan. Soidensuojelualueeseen kuuluu myös länti
sempi Tikkalanneva. Alue on liitetty myös Natu
ra2000ohjelmaan. Kulkuyhteydet ovat hyvät itäpuo
len kylätien ja tilusteiden johdosta. Suolla on 36 tut
kimuspistettä ja 55 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 4,0/10 ha ja syvyyspisteitä 6,1/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 10,1/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 52–57 m. 
Saunakorpi on ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilai
suusluokka on 0. Kuivatus mahdollisuudet ovat koh
talaiset. Vedet laskevat suon läpi johtavaan veto
ojaan, jota pitkin kaakkoon Vesiluomaan ja edelleen 
Haapojanluomaan, jonka valumaalueeseen 44.027 
suo kuuluu.

Suon kokonaispintaala on 90 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 54 ha, yli 1,5 metrin 33 ha ja yli 2 
metrin 16 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 3,3 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Pohjamaalajit ovat hiesu (98 %) ja moreeni (2 %).

Saunakorven tutkimuspisteistä on turvekankaal
la 55 %, rämeellä 32 % ja pellolla 13 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat puolukkaturvekangas ja muuttunut 
tupasvillaräme. Myös pellon osuus on huomattava. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 22 % ja 
mättäiden korkeus 20 cm. Suopuusto on pääosin kes
kitiheää tukkipuuasteen mäntyä.

Saunakorven turpeista on rahkavaltaisia 35 % ja 
saravaltaisia 65 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 15 %, sararahkaturve (CS) 20 %, sa
raturve 4 % ja rahkasaraturve (SC) 61 %. Tupasvil

laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 41 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,9. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,2. Suon pohjalla on vaihtelevan paksui
nen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta sara tai rah
kavaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n sy
vyydessä vähän (1,8 %) ja 1–2 m:n syvyydessä koh
talaisesti (2,4 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella lie
koja on 0–1 m:n syvyydessä erittäin vähän (0,9 %) ja 
1–2 m:n syvyydessä kohtalaisesti (2,5 %).

Saunakorvesta on otettu näytteet yhdeltä pisteel
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 5,5 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 2,0–21,1), vesipitoisuus 
märkäpainosta 88,9 % (85,4–92,1) ja kuivaainemää
rä 103,7  kg/suom3 (57,0–146,0). Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,8  MJ/kg 
(19,2–21,6) ja 50 %:n kosteudessa 9,2 MJ/kg (8,4–
9,6). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,34 % kuiva
painosta (0,25–0,51). Pohjaturvekerroksen tuhka ja 
rikkipitoisuus on korkea.

Suolla on viisi yli 1,5 metrin syvyistä aluetta (yh
teensä 33 ha), jotka soveltuvat energiaturvetuotan
toon. Käyttökelpoinen turvemäärä on noin 0,59 milj. 
suom3 (pohjalta vähennetty 0,3  m paksu kerros). 
Heikosti maatunut (H1–4) rahkakerros on paikoin hai
tallisen paksu (80–100 cm) suon pohjois ja ete
läpäässä. Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,06 milj. t (103,7 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 1,27 milj. GJ eli 0,35 milj. MWh. Käyttökos
teudessa (50 %) energiasisältö on 1,13 milj. GJ eli 
0,31 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin energiasi
sältö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,53 MWh. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve 
kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.35.
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Kuva 52. Saunakorven tutkimus ja syvyyspisteet sekä osa Tikkalannevan Naturaalueesta.
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41. Leikmosa

Leikmosa (kl. 2311 06, x = 7011,2, y = 3278,9) si
jaitsee Petterinmäen pohjoispuolella noin 21 km Vöy
rin keskustasta itään (kuva  53). Suo rajoittuu pää
osin mäkiseen moreenimaastoon. Pohjoisessa, idäs
sä ja etelässä suo rajoittuu osaksi peltoihin. Keski
osan ohutturpeinen peltoalue jakaa suon pohjoiseen 
Leikmosaan ja eteläiseen Porrasnevaan. Kulkuyhte
ydet ovat hyvät. Petterinmäeltä johtaa Aknuksen ky
lätie suon itä ja pohjoispuolitse Tålamodsiin. Suol
la on 19 tutkimuspistettä ja 25 syvyyspistettä. Tutki
muspisteitä on 4,8/10 ha ja syvyyspisteitä 6,4/10 ha. 
Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,2/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 50–54 m. 
Suon pohjoisosan pinta viettää kaakkoon keskiosan 
peltoalueelle, eteläosan pinta keskiosan peltoalueel
le ja toisaalta eteläpuolen peltoalueelle. Leikmosa on 
ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten suon itälaidalla virtaavaan kana
vaan ja edelleen Matonevan peltoalueelle ja Vesiluo
maan. Tästä vedet laskevat Haapojanluomaan, jonka 
valumaalueeseen 44.027 suo kuuluu.

Suon kokonaispintaala on 39 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 28 ha, yli 1,5 metrin 23 ha ja yli 
2 metrin 17 ha. Suurin havaittu turvekerroksen pak
suus on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan melko 
tasainen. Pohjamaalajit ovat hiesu (84 %), moreeni 
(9 %) ja savi (7 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 
20–70 cm.

Leikmosan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
45 %, rämeellä 32 % ja pellolla 23 %. Suon keski
osassa yleisin suotyyppi on muuttunut isovarpuinen 
räme ja reunoilla puolukkaturvekangas. Pellot ympä
röivät suurta osaa suosta, ja suon keskiosan halkaisee 
peltoalue. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 20 % ja mättäiden korkeus 20 cm. Suopuusto on 
pääosin harvaa tai keskitiheää pinotavara ja tukki
puuasteen mäntyä.

Leikmosan turpeista on rahkavaltaisia 62 % ja sa
ravaltaisia 38 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 36 %, sararahkaturve (CS) 26 %, sa
raturve (C) 13 % ja rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 19 % ja varpujen jään
nöksiä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,8. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 3,8 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,0. Suon pohjoisosassa on paikoin paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka tai saravaltaista turvetta. Liekoja 
on koko suolla erittäin vähän.

Leikmosasta on otettu näytteet yhdeltä pisteel
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,0 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 1,0–8,7), vesipitoisuus 
märkäpainosta 91,0 % (90,0–93,0) ja kuivaainemää
rä 94,7 kg/suom3 (66,4–107,0). Kuivan turpeen te
hollinen lämpöarvo on ollut keskimäärin 20,3 MJ/kg 
(18,6–21,0) ja 50 %:n kosteudessa 8,9 MJ/kg (8,1–
9,3). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,16 % kuiva
painosta (0,11–0,29).

Suon kaksi yli 1,5 metrin syvyistä aluetta (yhteen
sä 23 ha) soveltuvat energiaturvetuotantoon. Käyt
tökelpoinen turvemäärä on noin 0,44  milj. suom3 
(pohjalta vähennetty 0,3 m paksu kerros). Heikos
ti maatunut pintarahkakerros on paikoin haitalli
sen paksu. Energiaturpeen kuivaainemäärä on noin 
0,04 milj. t (94,7 kg/m3) ja kuivan turpeen energia
sisältö 0,85 milj. GJ eli 0,24 milj. MWh (20,5 MJ/
kg). Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
0,74  milj.  GJ eli 0,21  milj.  MWh. Yhden suokuu
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on kes
kimäärin 0,48  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.20.
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Kuva 53. Leikmosan tutkimus ja syvyyspisteet.
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Kuva 54. Vilenkydönsuon tutkimus ja syvyyspisteet.

42. Vilenkydönsuo

Vilenkydönsuo (kl. 2311 06, x = 7012,1, y = 3278,9) 
sijaitsee noin 23  km Vöyrin keskustasta itään 
(kuva 54). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen, kallioi
seen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Pohjoisessa 
ja etelässä suo rajoittuu osaksi peltoihin. Kulkuyhtey
det ovat hyvät. Petterinmäeltä johtaa Aknuksen kylä
tie suon eteläpuolitse Keskiseen. Tieltä erkanee suon 
halki johtava kylätie Västerbackaan. Suolla on 12 tut
kimuspistettä ja 20 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 5,5/10 ha ja syvyyspisteitä 9,1/10 ha. Tutkimus 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 14,6/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 55–58 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen n. 3 m/km. Vilenkydönsuo 
on ojitettu kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 
0. Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten Vilenkydön ja Vesinevan peltojen 
läpi Vesiluomaan ja edelleen Haapojanluomaan, jon
ka valumaalueeseen 44.027 suo kuuluu.

Suon kokonaispintaala on 22 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 14 ha, yli 1,5 metrin 9 ha ja yli 2 
metrin 5 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,7  m. Suon pohja on topografialtaan vaihtele
va. Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (62 %), hieta 
(22 %) ja moreeni (13 %). Liejua on yli 2 m:n syvyi
sellä alueella suon pohjalla 90–110 cm.

Vilenkydönsuon tutkimuspisteistä on rämeellä 
57  %, turvekankaalla 37  % ja pellolla 6 %. Suon 
keskiosassa yleisin suotyyppi on isovarpuinen räme
muuttuma, ja reunoilla yleisimmät ovat mustikka ja 
puolukkaturvekangas. Keskimääräinen pinnan rah

kamättäisyys on 12 % ja mättäiden korkeus 15 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tai harvaa pinota
vara ja tukkipuuasteen mäntyä.

Vilenkydönsuon turpeet ovat rahkavaltaisia. Pää
turvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 76 % ja 
sararahkaturve (CS) 24 %. Tupasvillaa (ER) lisäte
kijänä sisältäviä turpeita on 41 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 43 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen pohja
kerroksen 6,5. Suolla on ohut heikosti (H1–4) maatu
nut pintarahkakerros. Pohjalla on paksu kerros koh
talaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n sy
vyydessä paljon (3,9 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erit
täin vähän (0,4 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella lie
koja on 0–1 m:n syvyydessä kohtalaisesti (2,6 %) ja 
1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän (0,4 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (9 ha) soveltuu 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen turvemää
rä on noin 0,16  milj. suom3 (pohjalta vähennetty 
0,3 m paksu kerros). Energiaturpeen kuivaainemää
rä on noin 0,01 milj. t (87,2 kg/m3) ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,30 milj. GJ eli 0,08 milj. MWh. Käyt
tökosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,26 milj. GJ 
eli 0,07 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin energia
sisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,44 MWh. 
Suolta ei ole näytteitä.
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Kuva 55. Isomaansuon tutkimus ja syvyyspisteet.

43. Isomaansuo

Isomaansuo (kl. 2311 06, x = 7012,1, y = 3280,8) si
jaitsee noin 23 km Vöyrin keskustasta itään (kuva 55). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja lohkareiseen mo
reenimaastoon. Lännessä ja idässä suo rajoittuu 
osaksi peltoihin. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Petters
backasta johtaa Aknuksen kylätie suon länsipuolitse 
Keskiseen. Tieltä erkanee peltoteitä suon länsipuo
lelle. Suolla on 9 tutkimuspistettä ja 15 syvyyspis
tettä. Tutkimuspisteitä on 4,2/10 ha ja syvyyspistei
tä 7,1/10 ha. Tutkimus ja syvyyspisteitä on yhteen
sä 11,3/10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 52–54 m, 
ja pinta viettää länteen. Isomaansuo on suurelta 
osin luonnontilainen. Luonnontilaisuusluokka on 3. 
Kuivatus mahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat 
suolta Vesiluomaan ja edelleen Haapojanluomaan, 
jonka valumaalueeseen 44.027 suo kuuluu.

Suon kokonaispintaala on 21 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 12 ha, yli 1,5 metrin 6 ha ja yli 2 
metrin 2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,6 m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (67 %) ja hiesu 
(21 %). Liejua on havaittu suon pohjalla yhdellä pis
teellä 120 cm.

Isomaansuon tutkimuspisteistä on rämeellä 75 %, 
turvekankaalla 21 % ja pellolla 4 %. Tupasvillaräme 
on vallitseva suotyyppi. Keskimääräinen pinnan rah

kamättäisyys on 18 % ja mättäiden korkeus 20 cm. 
Suon mäntyvaltainen sekapuusto on pääosin keski
tiheää pinotavaraa ja riukua.

Isomaansuon turpeista on rahkavaltaisia 69 % ja 
saravaltaisia 31 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 28 %, sararahkaturve (CS) 41 %, sa
raturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Tupas
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 49 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 44 % ja varpujen jään
nöksiä (N) sisältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,4. Heikosti maatuneen rahka valtaisen pintakerrok
sen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen poh
jakerroksen 6,4. Suolla on ohuehko heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rah
ka tai saravaltaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on kohtalaisesti 
(0–1 m:n syvyydessä keskimäärin 2,8 % ja 1–2 m:n 
syvyydessä 2,1 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella lie
koja on 0–1 m:n syvyydessä paljon (3,5 %) ja 1–2 m:n 
syvyydessä vähän (1,7 %).

Suo on suurelta osin luonnontilainen, joten sitä 
ei suositella turvetuotantoon, eikä suota ole lasket
tu mukaan turvetuotantoon soveltuviin soihin. Suol
ta ei ole näytteitä.
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TULOSTEN TARKASTELUA

Soiden levinneisyys ja soistuminen

Koko kunnan alue on muinaista meren pohjaa. Sois
tuminen Vöyrillä on alkanut alueen kohottua meren
pinnan yläpuolelle. Maalahdella on tehty kahdel
la suolla turpeesta radiohiiliajoituksia soiden syn
tyajankohdan ja turpeen kasvunopeuden selvittämi
seksi. Långträskmossenin (noin 57 km Vöyristä lou
naaseen) pohjaturpeesta tehdyn radiohiiliajoituksen 
perusteella suo on syntynyt noin 660 vuotta sitten. 
Suon pinta näytepisteellä on 11,3 m merenpinnasta 
ja turvekerroksen paksuus 1,96 m. Siten keskimää
räinen turpeen kasvunopeus on ollut 2,97 mm vuo
dessa. Vastaavasti Helne Vitmossenin (noin 37 km 
Vöyristä lounaaseen) pohjaturpeesta tehdyn ajoituk
sen mukaan tämä suo on syntynyt noin 1550 vuotta 
sitten. Suon pinta näytepisteellä on 17,4 m merenpin
nasta ja turvekerroksen paksuus 2,32 m. Keskimää
räinen turpeen kasvunopeus on ollut 1,50 mm vuo
dessa (Toivonen 1999).

Tutkittu kokonaissuoala Vöyrillä (kuntaliitoksisa 
yhdistyneet Vöyri, Maksamaa ja Oravainen) on 5 929 
ha, joten käytännössä kaikki yli 20 ha:n suot on tut
kittu. Tähän raporttiin on koottu kaikki kuntaliitok
sia edeltäneiden Vöyrin ja Maksamaan suot (43 kpl), 

joiden yhteenlaskettu pintaala on 4 071 ha. Oravai
nen on raportoitu jo aiemmin. Suot sijoittuvat pääosin 
kunnan keskustan itäpuolelle, ja ne on ryhmitelty ve
sistöalueittain. Kaikki tulosten tarkastelussa esiinty
vät luvut ja keskiarvot koskevat näitä soita.

Raportissa esitettyjen Vöyrin soiden yleisin pohja
maalaji on hiesu, jota on 38 % (pintaalalla painotet
tu keskiarvo). Moreenia on 22 %, savea 20 %, hietaa 
17 % ja hiekkaa 3 %. Suon pohjalla olevia liejuker
rostumia havaittiin noin 13 %:lla tutkituista pisteis
tä. Usealta suolta on havaittu turvekerrostuman alta 
sulfidiliejua, savea ja hiesua. Hissamossin uudiso
jituksessa on paljastunut sulfaattimaata, kun sulfidi
pitoinen maaaines on kaivettu ylös ojapenkkoihin.

Yleisin Vöyrin soiden soistumistapa on meren alta 
maankohoamisen tuloksena paljastuneen maan pri
määrinen soistuminen. Alueella on myös lampien ja 
järvien umpeenkasvun tuloksena syntyneitä soistu
mia.

Vöyri on kumpumoreenialuetta. Siksi useimmat 
tutkitut suot ovat kuvioltaan rikkonaisia, ja mineraa
limaasaarekkeita on runsaasti.

Suoyhdistymät ja suotyypit

Suoyhdistymällä tarkoitetaan soiden kasviyhdyskun
tien samankaltaisuutta, joka on syntynyt eri soiden 
samanlaisen hydrologian ja kasvien ravinteiden saan
nin seurauksena.

Vöyri on suoyhdistymiltään vaihettumisvyöhyk
keessä. Suot kuuluvat pääosin viettokeitaiden ala
ryhmään Pohjanmaan vietto ja rahkakeitaat ja osak
si Pohjanmaan aapasoiden alaryhmään Suomenselän 
aapasuot (Vasander 1998).

Suoyhdistymätyypit muodostavat alueella vaih
televan, mosaiikkimaisen kuvioituksen, sillä suot 
kehittyvät paikallisten hydrologisten olosuhteiden 
määrääminä. Tutkimusalueella suoyhdistymät vai
hettuvat toisikseen leveässä vyöhykkeessä, eikä eri 
suoyhdistymien välillä ole mitään selvää rajaa. Use
at Vöyrin suot ovat osittain minerotrofista aapasuota, 
osittain ombrotrofista keidassuota.

Suomenselän aapasoille tyypillisiä piirteitä ovat 
kuivahkot välipintakasvustot, jotka ovat pääosin 
Sphagnum papillosum nevoja ja usein niihin liittyy 
Carex lasiocarpa välipintajänteitä. Näiden nevojen 
rimpisyys ja jänteisyys ovat heikosti kehittyneitä. 
Suon reunoilla esiintyy yleensä tupasvilla, pallosa
ra ja nevarämeitä (Ruuhijärvi 1988).

Pohjanmaan kermikeitaille on tyypillistä, että ne 

ovat usein viettäviä eli eksentrisiä, jolloin kuljuissa 
vallitsevat tavallisesti Scheuchzeria  Sphagnum bal
ticum  kasvustot ja kermeillä yleisiä ovat Sphagnum 
fuscum ja Empetrun nigrum. Erityisen tyypillisiä täl
le suoyhdistymätyypille ovat Sphagnum fuscum kei
dassuot (Ruuhijärvi 1988). Vöyrissä suot ovat ojitus
toiminnan seurauksena osittain rahkoittuneet, mikä 
on lisännyt niukkaravinteisten rahkanevojen ja rä
meiden määrää kunnassa.

Tähän raporttiin tutkituista soista yleisimpiä suo
tyyppejä ovat ennen turvetuotannon aloittamista ol
leet erilaiset rämeet, joita on ollut 54 % pintaalasta. 
Rämetyypeistä yleisimpiä ovat olleet erilaiset rahka
rämeet, isovarpuinen räme ja tupasvillaräme. Avosoi
ta eli nevoja on ollut 8 % pintaalasta. Ojitettuna ole
vaa suota on ollut 6 % tutkitusta suopintaalasta ja 
muuttuneena 34 %. Luonnontilaisen suon osuus on 
ollut 24 %. Turvekankaiden, turvepeltojen ja turve
tuotantoalueiden osuus on ollut yhteensä 36 %. Kor
pien osuus on ollut 2 %. Puolukka ja mustikkatur
vekangas ovat olleet yleisimmät turvekangastyypit. 
Ojituksen vaikutuksen alaista suota on ollut havain
noista kaikkiaan 76 %.
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Turvekerrostumat

Vöyrin suot ovat yleensä paksuturpeisia, sillä tähän ra
porttiin tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,6 m, kun 
koko Suomen tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,4 
m (Virtanen ym. 2003). Tuotantokelpoisen suon sy
vyyden alarajana yleisesti pidettyä yli 1, 5 metrin sy
vyistä aluetta on 51 % tutkitusta alasta.

Taulukossa 1 on luokiteltu tutkittujen soiden tur
vemäärät pääturvelajin ja maatuneisuuden mukaan. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen (S) pintaturpeen 
(H14) osuus on 41 % koko turvemäärästä. Yli 1,5 m 
syvällä alueella sen osuus on 47 %. Koko turvemää
rästä 78 % on ennen turvetuotannon aloittamista ol
lut yli 1,5 m syvällä alueella.

Taulukko 1. Tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue
Pintaala

ha
Pintarahka milj. suom3

S H1–3                  S H4

Muu turve S H5–10
C H1–10 milj. suom3

Yhteensä milj.
suom3

Kokonaissuoala 4 071 13,90 12,59 37,39 63,88

Yli 1 m syvä alue 2 622 13,14 11,83 31,39 56,36

Yli 1,5 m syvä alue 2 072 12,41 11,13 26,22 49,76

Yli 2 m syvä alue 1 486 10,72 10,04 19,03 39,79

Tutkittujen soiden turpeista rahkavaltaisia on 81 % 
ja saravaltaisia 19 %. Tutkituista turpeista on tupas
villapitoisia 25 %, puuainespitoisia 24 % ja varpupi
toisia 7 %. Usein ravinteikkaita saraturpeita tavataan 
soiden pohjalla, ja tupasvillaa sisältävät rahkaturpeet 
muodostavat suon pintakerroksen. Tällainen kerros
järjestys on merkkinä turpeen paksuuskasvun kiihty
misestä ja suon pinnan kuivumisesta joko luonnolli
sesti suon kehityksen tai ojitustoiminnan seuraukse
na. Soiden kuivuminen ja rahkoittuminen on aiheut
tanut soiden pintakerroksissa myös turpeen pH:n las

kua. Turpeen keskimaatuneisuus on 4,9 (von Postin 
kymmenasteikko). Heikosti (H14) maatuneen rahka
valtaisen pintaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 
3,3 ja pohjaturvekerroksen 6,0.

Vöyrin soiden energiaturvemäärällä painotettu tur
peen kuivaainepitoisuus on keskimäärin 81,2 kg/ 
suom3, tuhkapitoisuus keskimäärin 3,3 %., vesipitoi
suus 91,4 % märkäpainosta ja tehollinen lämpöarvo 
20,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,13 % 
turpeen kuivapainosta.

Soiden käyttömahdollisuudet turvetuotantoon

Alueen suurin energiaturpeen käyttäjä on Alholmens 
Kraftin Pietarsaaren biovoimalaitos Merkittäviä tur
peen käyttäjiä lähialueella ovat myös Kokkolan bio
polttoaineita käyttävä yhteistuotantolaitos ja Vaski
luodon Voiman Seinäjoen voimalaitos.

Tiedot Vöyrin ja siihen kuntaliitoksessa liitetyn 
Maksamaan tuotantoon soveltuvista soista, niiden 
käyttökelpoisista turvevaroista ja energiasisällöstä 
on koottu taulukkoon 2. Tutkituista soista turvetuo
tannossa ovat Isoneva (35) ja Porrasneva (36) Pette
rinmäen länsipuolella ja tien n:o 725 pohjoispuolella. 
Näiden lisäksi turvetuotantoa on pitkään ollut Leik
kinevalla eli Lekmossenilla Koivusaarenmäen poh
joispuolella.

Tämän raportin 43 suosta energiaturvetuotantoon 
soveltuvia alueita löytyi 28 suolta yhteensä 1 895 ha 

(kuva 56) sekä kasvu ja ympäristöturpeen tuotantoon 
soveltuvia alueita 22 suolta yhteensä 1376 ha. Raport
tiin tutkitusta suoalasta (4 071 ha) noin 47 % soveltuu 
turvetuotantoon. Teolliseen turvetuotantoon soveltuu 
raportin soista 24 kpl. Suurimpia turvetuotantoon so
veltuvia alueita on Kaurajärvmossenilla (24) 249 ha, 
Teinimossenilla (20) 217 ha, Isonevalla (35) 202 ha, 
Vörsmossenilla (11) 187 ha, Kalommossenilla (22) 
177 ha, Härtull Rödselmossenilla (16) 109 ha ja Kil
janemossenilla (32) 104 ha.

Useimmista tuotantoon soveltuvista soista voidaan 
tuottaa sekä kasvu että energiaturvetta. Pienet suot 
voidaan ottaa teolliseen turvetuotantoon vain jonkin 
toisen suon lisäalueena. Kooltaan pienimmät sovel
tuvat vain kotitarve tai pienimuotoiseen turvetuotan
toon. Osa soista soveltuu vain joko kasvu tai ener
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Kuva 56. Tutkitut ja turvetuotantoon soveltuvat suot Vöyrissä.
Figur 56. De undersökta och till torvproduktion användbara myrarna i Vörå.
Fig. 56. The studied and to peat production suitable peatlands in Vöyri.
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Taulukko 2. Turvetuotantoon soveltuvat suot Vöyrissä.

Nro Suon nimi

Energiaturve Kasvu ja ympäristöturve

Tuotanto
kelp. pinta

ala ha

Tuotanto
kelp. 

turvemäärä 
milj. suom3

Energiasis.
50 %:n

kosteudessa 
milj. MWh

Tuotanto
kelp. pinta

ala ha

Tuotanto
kelp. 

turvemäärä 
milj. suom3

 4 Kärkinemossen   53  0,18 0,08   52  0,95

 5 Långmossen*    5  0,04 0,02    4  0,05

 6 Lasormossen    9  0,09 0,04    9  0,06

 7 Vörsmossen   82  1,15  0,50   33  0,31

 8 Vitmossen   35  0,26 0,09   30  0,36

 9 Korkinemossen   16  0,06 0,03   11  0,25

10 Vörsträskmossen   20  0,19 0,09   14  0,15

11 Vörsmossen  187  1,54 0,69  160  2,20

15 Sisaliskmossen   71  1,13 0,45    6  0,13

16 Härtull Rödselmossen  109  1,86 0,70   20  0,41

17 Stora Nörrsundsmossen   40  0,62 0,30    5  0,07

18 Rödseltörenkärret   13  0,20 0,07

19 Bengsinkydönsuo   10  0,10 0,04    7  0,06

20 Teinimossen  217  1,32 0,47  205  3,78

21 Nymarksmossen   20  0,25 0,12    7  0,06

22 Kalommossen  177  1,30 0,54  175  2,08

23 Aspholmsbackensmossen   26  0,20 0,09   23  0,22

24 Kaurajärvmossen  249  2,55 0,95  240  2,88

27 Bråckonkärrmossen*    8  0,01 0,004    8  0,13

28 Påmossen   56  0,94 0,41    

29 Vitmossen   24  0,12 0,04   22  0,25

31 Åbergsmossen   18  0,33 0,15

32 Kiljanemossen  104  0,78 0,31   80  1,24

35 Isoneva  202  1,14 0,41  190  3,26

36 Porrasneva   79  0,49 0,21   75  1,12

40 Saunakorpi   33  0,59 0,31    

41 Leikmosa   23  0,44 0,21

42 Vilenkydönsuo*    9  0,16 0,07    

  Yhteensä 1895 18,04 7,36 1376 20,02

* = laskelmissa on käytetty laskennallisia arvoja eri turvelaaduille laboratorionäytteiden puuttuessa
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Taulukko 3. Vöyrin tutkittujen soiden pintaala, heikosti maatuneen pintaturvekerroksen paksuus, keskisy
vyys, keskimaatuneisuus ja kokonaisturvemäärä.

Nro Suon nimi

Kartta
lehti

Pintaala
ha

Pinta
kerros
H1–4 
S m

Keski
syvyys

m

Keski
maatu
neisuus

Turve
määrä
milj. 

suom3

1 STORMOSSEN 133406 22 0,3 0,7 4,3 0,14
2 FULVIKSMOSSEN 133405 11 0,3 0,5 3,6 0,06
3 KULMAJÄRVI MOSSEN 133306 50 0,3 0,7 4,7 0,36
4 KÄRKINEMOSSEN 133306 68 1,5 2,2 3,8 1,50
5 LÅNGMOSSEN 133407 80 0,1 0,6 5,1 0,49
6 LASORMOSSEN 133309 74 0,2 0,9 5,6 0,69
7 VÖRSMOSSEN 133309 44 0,5 2,3 5,4 1,00
8 VITMOSSEN 133309 71 0,6 1,5 5,1 1,08
9 KORKINEMOSSEN 133309 25 1,2 1,7 4,0 0,43
10 VÖRSTRÄSKMOSSEN 133309 58 0,3 1,0 5,4 0,56
11 VÖRSMOSSEN 133309 301 0,8 1,7 4,4 5,04
12 MARTOISRÅDDANMOSSEN 133312 28 0,1 0,8 6,5 0,23
13 HÄSTBACKVIKENSMOSSEN 133312 23 0,0 0,7 6,5 0,17
14 KIVILOMMOSSEN 133312 51 0,1 0,7 7,0 0,34
15 SISALISKMOSSEN 133312 135 0,1 1,5 5,7 1,98
16 HÄRTULL RÖDSELMOSSEN 133309 164 0,4 1,9 5,5 3,06
17 STORA NÖRRSUNDSMOSSEN 133311 79 0,2 1,5 5,5 1,17
18 RÖDSELTÖRENKÄRRET 133311 34 0,4 1,2 6,2 0,40
19 BENGSINKYDÖNSUO 133311 29 0,3 1,1 6,0 0,31
20 TEINIMOSSEN 133312 368 1,3 1,9 4,2 7,07
21 NYMARKSMOSSEN 133312 65 0,1 1,0 5,3 0,67
22 KALOMMOSSEN 133312 291 0,8 1,6 4,9 4,75
23 ASPHOLMSBACKENSMOSSEN 133312 92 0,3 1,0 5,8 0,68
24 KAURAJÄRVMOSSEN 133312 359 0,9 2,0 4,8 7,12
25 HISSAMOSS 133407 36 0,4 1,0 4,1 0,35
26 LILLMOSSEN 133410 22 0,1 1,0 5,4 0,22
27 BRÅCKONKÄRRMOSSEN 133407 14 1,1 1,6 4,3 0,21
28 PÅMOSSEN 133407 98 0,1 1,5 6,2 1,52
29 VITMOSSEN 133407 67 0,5 1,2 4,4 0,83
30 ÖVRE SKIFTMOSSEN 133410 24 0,1 0,7 6,0 0,16
31 ÅBERGSMOSSEN 133410 62 0,2 1,2 5,5 0,76
32 KILJANEMOSSEN 133410 224 0,7 1,5 4,6 3,30
33 NÖRRMOSSEN 231103 147 1,2 2,1 4,4 3,14
34 TARANMUORINNEVA 231106 29 0,2 1,8 5,6 0,51
35 ISONEVA 231103 286 1,2 2,0 4,5 5,59
36 PORRASNEVA 231103 143 0,9 1,6 4,6 2,30
37 TRONTTILAMOSSEN 133410 43 0,0 0,6 6,7 0,26
38 JÅFSKÄRRET 133410 37 0,1 0,7 6,3 0,25
39 PEURAMINNEVA 231103 142 0,6 1,8 4,6 2,58
40 SAUNAKORPI 231106 90 0,2 1,3 5,9 1,17
41 LEIKMOSA 231106 39 0,1 1,4 5,8 0,62
42 VILENKYDÖNSUO 231106 22 0,1 1,3 6,0 0,28
43 ISOMAANSUO 231106 21 0,3 1,2 5,4 0,25

  YHTEENSÄ/KESKIMÄÄRIN 4071 0,7 1,6 4,9 63,88
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giaturpeen tuotantoon. Muutamien soiden pohjatur
vekerrostumassa on tavattu korkeita tuhka ja rikki
pitoisuuksia, mikä alentaa tuotettavan turpeen laatua. 
Myös pintarahka on paikoin haitallisen paksu ener
giaturvetuotantoon.

Vöyrin tutkittujen soiden yhteenlaskettu tuotan
tokelpoinen ala on noin 1 895 ha ja käyttökelpoinen 
energiaturvemäärä noin 18 milj. suom3 eli n. 1,5 milj. 
tonnia. Soiden energiasisältö on vastaavasti noin 26 
milj. GJ eli 7 TWh (50 %:n käyttökosteudessa).

Kasvu ja ympäristöturpeen raakaaineeksi sopiva 
turve on soiden vaaleaa, heikosti maatunutta rahka
valtaista pintaturvetta. Raportin soissa on kasvutur
vetta kaikkiaan noin 1 376 hehtaarin alueella yhteen
sä n. 20 milj. suom3 eli keskimäärin 1,5 metrin ker
ros tuotantokelpoisella alueella. Useimmiten Vöyris
sä on kerros kasvuturpeen raakaainetta energiakäyt
töön sopivan turpeen päällä. Vöyrin kasvuturpeet ovat 
vaaleita rahkaturvelajeja.

Soidensuojelu 

Vöyrin soista vain Nörrmossen (33) kuuluu kokonaan 
soidensuojelun perusohjelmaan ja Natura 2000 oh
jelmaan. Martoisråddanmossenin (12) etelä ja itä
osasta suuri osa kuuluu Kalomskogenin luonnonsuo
jelulailla rauhoitettavaan valtionmaan luonnonsuo
jelualueeseen Natura 2000ohjelmassa. Alueella on 

liitooravan reviiri. Siellä kasvaa myös uhanalainen 
haapariippusammal Neckera pennata ja harvinainen 
haavanarinakääpä Phellinus populicola. Myös Peu
raminneva (39) ja Isomaansuo (43) ovat lähes luon
nontilaisia, ja ne tulisi jättää turvetuotannon ulko
puolelle.

YHTEENVETO

Tähän raporttiin on koottu Vöyrin ja siihen kunta
liitoksessa yhdistetyn Maksamaan tutkitut suot (43 
kpl), joiden yhteenlaskettu pintaala on 4 071 ha. Suot 
on tutkittu vuosina 1984 ja 2011. Raportin soista on 
tutkimusajankohtana ollut 20 suota kokonaan ojitet
tuja, pintaalaltaan 1 020 ha, mikä on 25 % tutkitus
ta alasta. Suotyypeistä 54 % on ollut rämeitä, 35 % 
turvekankaita, 8 % nevoja, 2 % korpia ja 1 % pelto
ja. Tutkimuspisteistä 24 % on ollut luonnontilaisilla 
soilla. Ojitusvaiheessa olevien suotyyppien osuus on 
ollut 6 % ja muuttumavaiheessa olevien 34 %. Tutki
tut suot ovat yleensä paksuturpeisia. Turpeen keski
paksuus on 1,6 m. Tutkitusta suoalasta yli 1,5 met
rin syvyistä on 51 % (2 072 ha). Suurin mitattu tur
vepaksuus on 4,9 m Nörrmossenilla (33).

Tähän raporttiin tutkittujen soiden turpeista rah
kavaltaisia on 81 % ja saravaltaisia 19 %. Tutkituista 
turpeista on tupasvillapitoisia 25 %, puuainespitoisia 
24 % ja varpupitoisia 7 %. Tutkituilta soilta on otettu 
turvenäytteitä laboratoriomäärityksiä varten energia
turvetuotantoon soveltuvista turpeista.

Tutkittujen soiden pH on keskimäärin 4,4 ja tur
vekerrostumien turvemäärällä painotettu tuhkapitoi
suus keskimäärin 3,3 %. Turpeen kuivaainepitoisuus 
on vastaavasti keskimäärin 81,2 kg/suom3 ja tehol
linen lämpöarvo 20,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on kes
kimäärin 0,13 % turpeen kuivapainosta. Vaalean tur
peen (S H1–4) keskimääräinen kuivatilavuuspaino on 
65,0 kg/suom3 (vaihteluväli 26,9–122,0 kg/suom3) 
ja tumman turpeen (S H5–10 ja C1–10) 91,6 kg/suom3 
(vaihteluväli 46,0–168,0 kg/suom3). Tämän raportin 
43 suosta energiaturvetuotantoon soveltuvia alueita 
löytyi 28 suolta yhteensä 1 895 ha ja kasvuturvetuo
tantoon soveltuvia alueita 22 suolta yhteensä 1376 
ha. Raporttiin tutkitusta suoalasta (4 071 ha) noin 47 
% soveltuu turvetuotantoon. Tähän raporttiin tutkit
tujen soiden yhteenlaskettu turvemäärä on noin 63,9 
milj. suom3, josta yli 1,5 metrin syvyisellä alueella 
noin 49,8 milj. suom3.
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Tabell 4. De undersökta myrarnas torvmängd på olika djuparealer.

Djupareal
Areal

ha

Svagt humifierad vitmoss 
(S) milj. myrm3

H1–3                  H4

Annan torv S H5–10
C H1–10 milj. myrm3

Summa milj.
myrm3

Totalareal 4 071 13,90 12,59 37,39 63,88

Över 1 m djup 2 622 13,14 11,83 31,39 56,36

Över 1,5 m djup 2 072 12,41 11,13 26,22 49,76

Över 2 m djup 1 486 10,72 10,04 19,03 39,79

SAMMANDRAG OM DE UNDERSÖKTA MYRARNA I VÖRÅ

Geologiska forskningscentralen har i Vörå kommun 
utfört torvundersökningar på 64 myrar med en sam
manlagd areal på 5 929 ha, vilket är 8 % av kommu
nens landareal. I praktiken har alla geologiska my
rar undersökts, som till sin storlek är över 20 ha. Till 
denna rapport samlades 43 myrar från Vörå och Max
mo (fig. 56). De undersökta myrarna är listade i bi
laga 1. Rapport om torvundersökningarna i Oravais 
har publicerats tidigare.

Av myrarna i denna rapport var 20 helt utdikade, 
vilket är 25 % av myrarealen. 24 % av myrarealen är 
i naturtillstånd. Myrar helt i naturligt tillstånd finns 
inte. De vanligaste myrtyperna är olika tallmyrar, 
som har utgjort 54 % av alla myrtyper före torvpro
duktion. Öppna myrar har utgjort 8 % och grankärr 
bara 2 %. Torvmoar har utgjort 34 %, åkrar och torv
produktionsarealer 1 %.

Myrarna har nära kusten tunna torvlager, men blir 
djupare mot de centrala och östra delarna av kommu
nen. Myrarnas medeldjup är 1,6 m, varav det svagt 
(H14) humifierade vitmossdominerade ytlagrets an
del är 0,7 m. Av den undersökte arealen är 51 % (2 072 
ha) över 1,5 m djup. Största uppmätta torvtjocklek 
(4,9 m) är på Nörrmossen (33).

Av den undersökta torven är 81 % vitmossdo
minerad och 19 % starrdominerad. 25 % av torven 
innehåller rester av tuvull, 24 % rester av träd och 
7 % rester av ris. Vanligen näringsrik starrtorv finns 
på botten av myrarna och vitmosstorv, som innehåller 
rester av tuvull bildar ytlagret. En dylik lagerföljd är 
ett tecken på accelererande tillväxt av torv och upp
torkning av myrens yta antingen p.g.a. naturlig ut
veckling eller utdikning.

Upptorkning av myrar och bildning av vitmossa 
har också orsakat sänkning av pH i torvens ytlager. 
Torvlagrens medelhumifiering är 4,9 på von Posts 
10gradiga skala, den svagt humifierade (H14) vit
mossens 3,3, och den höghumifierade (H5–10) tor
vens 6,0.

Den vanligaste jordarten under myrarna i Vörå är 
mjäla (38 %). Morän finns i 22 % av undersöknings

punkterna, lera i 20 %, mo i 17 % och sand i 3 %. I 
många myrar finns det under torvlagret sulfidgyttja, 
lera och mjäla. På Hissamoss har dikning avslöjat 
sur sulfatjord, när den sulfidhaltiga jordarten har di
kats upp till dikesbankar.

Av myrarna lämpliga för energiproduktion har 
torvprover tagits för laboratorieanalyser. Myrarnas 
askhalt är i medeltal 3,3 % av torrvikten, pH 4,4, torr
densiteten 81,2 kg/myrm3, den torra torvens effekti
va värmevärde 20,3 MJ/kg och svavelhalten 0,13 % 
av torrvikten.

Ytterst få myrar i Vörå är i torvproduktion. Norr 
om Koivusaarenmäki har Lekmossen varit länge i 
torvproduktion och västerut från Pettersbacka och 
norr om vägen 725 är Stormossen (35) och Porras
neva (36) i torvproduktion. På 28 myrar finns områ
den lämpliga för torvproduktion med en sammanlagd 
areal på 1 895 ha. Där finns 18,04 milj. myrm3 en
ergitorv och 20,02 milj. myrm3 växt och miljötorv, 
som också kan användas som energitorv. Av den un
dersökta arealen (4 071 ha) är ca. 47 % lämplig för 
torvproduktion. Den sammanlagda torvmängden i de 
undersökta myrarna är ca. 64 milj. myrm3, av vilket 
är ca. 50 milj. myrm3 på över 1,5 m djup.

Av de undersökta myrarna hör endast Nörrmos
sen (33) som helhet till basprogrammet för myrskydd 
och också till Natura 2000programmet. Stora delar 
av Martoisråddanmossens (12) södra och östra del 
är enligt naturskyddslagen fredade som naturskydds
område av staten. I området finns ett flygekorrsre
vir. Där växer också utrotningshotad aspfjädermos
sa, Neckera pennata, och den sällsynta stor aspticka, 
Phellinus populicola. Peuranemossen (39) och Iso
maansuo (43) är också nästan i naturtillstånd, och de 
borde lämnas utanför torvproduktion.

Myrarnas totalareal, arealer på olika djup och de
ras torvmängd enligt dominerande torv och humifie
ringsgrad ges i tabell 4. Andelen av det svagt (H14) 
humifierade vitmossdominerade (S) ytlagret är 41 % 
av hela torvmängden. Av hela torvmängden är 78 % 
på över 1,5 m djup.
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KIITOKSET

Vöyrin soiden turvetutkimuksista ovat vastanneet 
geologit Jouko Kokko ja Tapio Toivonen. Tutkimuk-
sia ovat maastossa tehneet edellä mainittujen lisäksi 
geologit Asta Harju, Teuvo Herranen, Tuija Vähäkuo-
pus ja Samu Valpola, tutkija Onerva Valo, tutkimus-
assistentti Joni Palola, työnjohtaja Sauli Hakala sekä 
harjoittelijat Päivi Kaleva ja Toni Varila. Pistekartat 
on tehnyt Onerva Valo, indeksikartat ja profiilit Tuija 
Vähäkuopus sekä esimerkkisuokartan tutkimusavus-
taja Heikki Kujala. Ruotsinkieliset osat on tarkasta-
nut geologi Peter Edén ja englanninkieliset osat geo-
logi Jukka Turunen. Raportin tekijän lisäksi valokuvia 

raporttiin ovat antaneet Asta Harju Joni Palola, Samu 
Valpola ja Toni Varila. Laboratorio näytteet analysoi-
vat laboratoriomestari Seija Parviainen sekä laboran-
tit Anne Backman ja Arja Salpakari Kuopiossa GTK:n 
turve laboratoriossa, ja viime vuosina näytteet on ana-
lysoitu Labtiumin Kuopion laboratoriossa. Raportin 
taittoversion kokosi tutkimusavustaja Pirkko Surak-
ka. Raportin on tarkas tanut geologi Tapio Muurinen 
ja taittanut Anne Räisänen/Kopijyvä Oy. Tekijä esit-
tää parhaat kiitoksensa kaikille raportin eri vaiheisiin 
osallistuneille.
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VÖYRISSÄ TUTKITUT SUOT

Suon nimi Kl.
Aspholmsbackensmossen 133312

Bengsinkydönsuo 133311

Bråckonkärrmossen 133407

Fulviksmossen 133405

Hissamoss 133407

Härtull Rödselmossen 133309

Hästbackviksmossen 133312

Isomaansuo 231106

Isoneva 231103

Jåfskärret 133410

Kalommossen 133312

Kaurajärvmossen 133312

Kiljanemossen 133410

Kivilommossen 133312

Korkinemossen 133309

Kulmajärvi mossen 133306

Kärkinemossen 133306

Lasormossen 133309

Leikmosa 231106

Lillmossen 133410

Långmossen 133407

Martoisråddanmossen 133312

Nymarksmossen 133312

Nörrmossen 231103

Peuraminneva 231103

Porrasneva 231103

Påmossen 133407

Rödseltörenkärret 133311

Saunakorpi 231106

Sisaliskmossen 133309

Stora Nörrsundsmossen 133311

Stormossen 133406

Taranmuorinneva 231106

Teinimossen 133312

Tronttilamossen  133410

Vilenkydönsuo 231106

Vitmossen 133309

Vitmossen 133407

Vörsmossen 133309

Vörsmossen 133309

Vörsträskmossen 133309

Åbergsmossen 133410

Övre Skiftmossen 133410
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LIITE 2(1)

Turveprofiileissa ja listauksissa käytettävät suotyyppilyhenteet ovat seuraavat:                                                  

Letot

WAL Warnstorfiiletto 
CAL Campyliumletto
RIL rimpiletto (vanh.)
SRIL Scorpidiumrimpiletto
DRIL Revolvensrimpiletto
CRIL Calliergon richardsoniirimpiletto 
KOL Koivuletto
LUL Luhtaletto
LASU Lähdesuo

Nevat

LUN Luhtaneva
RHSN Ruohoinen saraneva
VSN Varsinainen saraneva
ORIN Oligotrofinen rimpineva
MRIN Mesotrofinen rimpineva
OLKN Oligotrofinen lyhytkortinen neva
MLKN Minerotrofinen lyhytkortinen neva
OKN Oligotrofinen kalvakkaneva
MKN Mesotrofinen kalvakkaneva
SIN Silmäkeneva
RN Rahkaneva (vanh.)
KARN Kanervarahkaneva
VARN Variksenmarjarahkaneva
TURN Tupasvillarahkaneva
MURN Muurainrahkaneva
TIHP Tihkupinnat
KUN Kuljuneva

Muuttumat

SOTK Soistuva turvekangaas
KSMU Karhunsammalmuuttuma
RHTK Ruohoturvekangas
MTK Mustikkaturvekangas
PTK Puolukkaturvekangas
VATK Varputurvekangas
JATK Jäkäläturvekangas
KH Kytöheitto
PE Pelto (turvepohjainen)
TA Tuotantoalue
YHJA Yhdyskuntajätealue

    

Rämeet

RHSR Ruohoinen sararäme
VSR Varsinainen sararäme
LKNR Lyhytkorsinevaräme
TR Tupasvillaräme
PSR Pallosararäme
KR Korpiräme
KGR Kangasräme
IR Isovarpuinen räme
VKR Vaivaiskoivuräme
RR Rahkaräme (vanh.)
KARR Kanervarahkaräme
VARR Variksenmarjarahkaräme
TURR Tupasvillarahkaräme
MURR Muurainrahkaräme
KER Keidasräme
KANR Kalvakkanevaräme
RINR Rimpinevaräme
LR Lettoräme

Korvet

VK Varsinainen korpi (vanh.)
VLK Varsinainen lettokorpi
KOLK Koivulettokorpi
LHK Lehtokorpi
RHK Ruoho ja heinäkorpi
KGK Kangaskorpi
VTEK Varsinainen tervaleppäkorpi
RTEK Ruohoinen tervaleppäkorpi
MSK Mustikkakorpi
MRK Muurainkorpi
MKK Metsäkortekorpi
KUK Kurjenpolvikorpi
SAK Saniaiskorpi
NK Nevakorpi
PAVI Pajuviita
RAK Rääseikkö

Ojitusaste

LU  Luonnontilainen
OJ Ojikko
MU Muuttuma
TK Turvekangas
UK Uusiokäyttö
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Turveprofiileissa ja listauksissa käytettävät turvelaji, lisätekijä, välikerros, saostuma ja pohjamaalajily
henteet ovat seuraavat:

Turvelajit
  Väri turveprofiilissa
A Acutifoliaryhmän rahkasammal Tumman harmaa
P Palustriaryhmän rahkasammal Tumman harmaa
Q Cuspidataryhmän rahkasammal Tumman harmaa
S rahkaturve (Sphagnum) Vihreä
CS sararahka (CarexSphagnum) Vihreä
BS ruskosammalrahka (BryalesSphagnum) Vihreä
C saraturve (Carex) Oranssi
SC rahkasara (SphagnumCarex) Oranssi
BC ruskosammalsara (BryalesCarex) Oranssi Oranssi
B ruskosammalturve (Bryales) Violetti
SB rahkaruskosammal (SphagnumBryales) Violetti
CB sararuskosammal (CarexBryales) Violetti

Turpeen lisätekijät Pohjamaalajit

ER tupasvilla (Eriophorum) SA savi
L puuaines (Lignidi) HS hiesu
N varpuaines (Nanolignidi) HT hieta
EQ korte (Equisetum) HK hiekka
PR järviruoko (Phragmites) SR sora
SH leväkkö (Scheuchzeria) MR moreeni
TR tupasluikka (Trichophorum) KI kivikko
MN raate (Menyanthes) LO lohkareikko
ML siniheinä (Molinia)
SP järvikaisla (Scirpus)

Liejut  Kemialliset saostumat

JAMU järvimuta SISS  rautakarbonaatti (sideriitti)
HDLJ hieno detrituslieju LISS  suomalmi (limoniitti)
KDLJ karkea detrituslieju RASS  keltamulta (rautaokra)
SALJ savilieju VISS sinimaa (ferrofosfaatti, vivianiitti)
HSLJ hiesulieju ALSS aluna
SFLJ sulfidilieju DOSS doppleriitti

Turpeen maatuneisuus kuvataan profiileissa seuraavasti:

Maatuneisuus
  Väri turveprofiilissa
H13  Heikosti maatuneet pintaturpeet Tumman vihreä
H4 Väliturpeet Keltainen
H56 Kohtalaisen hyvin maatuneet turpeet Punainen
H7 Hyvin maatuneet turpeet Vaalean ruskea
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LIITE 4
HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tapio Toivonen

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

1-laatuluokka eli viljelyturve
Heikosti maatunutta (H1–3) turvetta, jossa on vähintään 90 % rah kasammalien jään nöksiä. Näistä yli 80 % 
täytyy kuulua Acutifo liaryhmään. Acutifoliaturvetekijää on oltava koko turvemääräs tä yli 72 %. Turveinven
toinnissa heikosti maatunut rahkaturve jaetaan kolmeen ryhmään (A, Q, P). Lisätekijöinä saa paikallisesti 
olla tupasvillan, tupas luikan ja varpujen jään nöksiä. Tupasvillaturvetekijän määrä ei saisi ylittää 6 % eikä 
varputurve tekijän määrä 3 %. Muutamia ohuita maa tuneem pia rahka valtaisia lins sejä saa olla.
Laa tuluok kaan 1 kuuluvaa turvetta on pääasias sa keidassuo alu een soissa, joiden val litsevia suotyyppe jä ovat 
rah kaneva, rahkarä me, kei das rä me sekä näiden ojik ko ja muuttuma muodot. Mättäi syys on runsasta. Mikä
li suolla on sarapi toisia alueita, on ne rajat tava käyttö kelpoisen alueen ulkopuo lelle. Vaihtoka pasiteettimää
rityk sissä näyttei den kes kiarvon tulee olla yli 100 mek/100 g.
Mikäli turve koostuu lähes puhtaasta H1–3 maatuneesta Acutifo liaturvetekijästä, eikä siinä ole juuri lainkaan 
havaittavissa varpujen jäännöksiä, ja turvekerros on vähintään 1 m paksu, voidaan puhua EKSTRAlaatuluo
kan viljelyturpeesta. Tällaiset turvealueet ovat harvinaisia.
1laatuluokkaan sijoittuva suo ja turve soveltuu viljelyturpeen, vaalean kasvuturpeen sekä kuivike ja imey
tysturpeen raakaaineeksi.

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

2a-laatuluokka: Maatumisaste on H1–3.

2b-laatuluokka: Maatumisaste on keskimäärin H4.

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

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), selväs
ti Cuspidatavaltainen rahkaturve. Tyypillisiä suo tyyppejä, joiden alueella on 3laatuluo 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 perusteel
la kahteen alaluokkaan:

3a-laatuluokka: Maatumisaste on H1–3.

3b-laatuluokka: Maatumisaste on keskimäärin H4.

3laatuluokkaan sijoittuvaa suota tai turvetta ei yleensä suositella kasvu, kuivike tai imeytysturvetuotantoon, 
mutta tähän ryhmään sijoittuvia turpeita on käytetty jonkin verran kuivike ja imeytysturpeena.
Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3luokkaan. Raja 1 ja 2luo kan välillä on helppo. Se on suoraan lu
ettavissa lannoitelaissa. 2 ja 3luokan välistä rajaa ei ole missään määritelty, mutta käytännössä paksun hei
kosti maatuneen, selvästi Cuspidatavaltaisen pintaturpeen omaavat suot ovat jääneet hyödyntämättä. Edellä 
kuvatun luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi kunta tai kuntainliit tokohtaisessa tarkastelussa asettaa 
heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen sisältämien turvetekijöi den osuuksi en perusteella parem
muus järjes tykseen, jolloin on entistä helpompi valita kiinnostavimmat suot lähemmän tarkastelun kohteeksi.
Yksinkertaistettuna 1laatuluokkaan sijoittuva turve on hyvää kasvu, kuivike ja imeytysturpeen raakaainet
ta, 2laatuluokkaan kuuluva turve keskinkertaista ja 3laatuluokkaan kuuluva huonoa raakaainetta.

     



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 442, 2013

Teuvo Herranen

108

LIITE 5

Turvemaiden kansallista strategiaa valmistelleen työryhmän laatima soiden luonnontilaisuusasteikko:
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