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JOHDANTO

Iisalmi kuuluu maakunnallisesti Ylä-Savoon rajanaa-
pureinaan Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Lapin-
lahti, Maaninka ja Pielavesi. Peruskartoilta tehdyn 
mittauksen mukaan Iisalmen alueella on yli 20 ha:n 
suuruisia suokuvioita 48 kpl pinta-alaltaan 2655 ha 
(Virtanen et al. 2003). Näiden soiden lisäksi tutkit-
tiin kaikki Iisalmen yli 20 ha:n suot, joilla katsottiin 
olevan turvetuotannollista merkitystä.   

Geologian tutkimuskeskus on tutkinut Iisalmen 
turvevaroja ensimmäisen kerran vuonna 1990 geolo-
gi Jukka Leinon toimesta Iisalmen karttalehden maa-
peräkartta-aineistoa varten. Tämän jälkeen Iisalmen 
alueella tutkittiin soita vuosina 2004, 2005, 2006 ja 
2008. Tähän kolmanteen Iisalmen turvetutkimusra-
porttiin on koottu 20 kappaletta vuosina 2004, 2005, 
2006 ja 2008 kartoitettuja soita yhteispinta-alaltaan 
729 ha (kuva 1). GTK on raportoinut Iisalmesta kaik-
ki suot, joilla on mahdollista turveteollista merkitystä.

Iisalmen turvetutkimukset ovat osa Geologian tut-
kimuskeskuksen tekemästä valtakunnan turvevarojen 
kokonaiskartoituksesta. Tulokset palvelevat turpeen 
käyttäjiä ja antavat myös tietoja soiden ja turpeen 
soveltuvuudesta esimerkiksi maa- ja metsätalouteen 
sekä suojeluun ja virkistyskäyttöön. 

Tässä julkaisussa on lyhyt kuvaus tutkituista sois-
ta ja arvio hyödyntämismahdollisuuksista sekä tulos-
ten tarkasteluosa. Lisäksi on yhteenveto kaikista Iisal-
men tutkituista soista. Soista on mahdollisuus tilata 
monipuolisia suoselostuksia, yksityiskohtaisia kart-
toja ja turvekerrostumien poikkileikkauskuvia sekä 
tietoja turpeen laadusta ja määrästä. Tuloksia on saa-
tavissa palstoittain, soittain, kunnittain tai vesistöalu-
eittain. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoja labo-
ratorioanalyyseistä. Yksityiskohtaiset tutkimustiedot 
säilytetään GTK:n Itä-Suomen yksikössä Kuopiossa 
sekä GTK:n geotietojärjestelmässä.
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Kuva 1. Iisalmessa vuosina 2004, 2005, 2006 ja 2008 tutkitut suot ja niiden sijoittuminen vesistö- ja valuma- 
alueisiin nähden.
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TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimuksissa sovellettiin GTK:n turvetutki-
musten maasto-oppaassa kuvattuja menetelmiä (Lap-
palainen, Sten & Häikiö 1984). Suot tutkittiin pääosin 
linjatutkimusmenetelmällä, jolloin suon hallitsevan 
osan poikki asetettiin selkälinja ja tälle poikkilinjo-
ja. Tutkimus- ja syvyyspisteet paikannettiin gps- sa-
telliittipaikantimen avulla. Poikkilinjat ovat yleensä 
200 metrin etäisyydellä toisistaan (kuva 2). Tutkimus-
pisteet ovat selkälinjoilla 100 metrin välein. Lisäksi 
soilla on syvyysmittauslinjoja ja syvyyspisteitä, joilta 
mitattiin turvekerrostuman paksuudet 50 metrin vä-
lein ja määritettiin suotyyppi. Tärkeimmät tutkimus-
linjat vaaittiin ja korkeudet kiinnitettiin valtakunnal-
liseen kiintopisteverkkoon.

Turvekerrostumien kairauksissa selvitettiin tur-

velajit lisätekijöineen (6-asteikko), turpeen maatu-
neisuus (10-asteikko), kosteus (5-asteikko), tupas-
villan kuitujen määrä (6-asteikko). Lisäksi tutkittiin 
turpeenalaiset liejukerrostumat ja määritettiin pohja-
maalaji (kuva 3).

Jokaisella tutkimuspisteellä määritettiin suotyyp-
pi ja suon pinnan mättäiden osuus prosentteina suon-
pinnasta sekä mättäiden korkeus. Suon kasvukerrok-
sesta arvioitiin hillan, karpalon ja kihokkien määrät 
(3-asteikko). Lisäksi määritettiin puuston puulajisuh-
teet sekä tiheys- ja kehitysluokka. Yli metrin syvyi-
sillä tutkimuspisteillä selvitettiin myös maatumatto-
man puuaineksen eli liekojen määrä pliktaamalla 10 
kertaa kahden metrin tangolla tutkimuspisteen ym-
päristössä. 

Laboratoriomääritykset

Kenttätutkimustietojen perusteella otettiin sekä tark-
katilavuuksisia että ei-tarkkatilavuuksisia  laborato-
rionäytteitä siten, että ne edustavat mahdollisimman 
hyvin käyttökelpoista turvekerrostumaa (Korpijaak-
ko 1981).

Näytteistä määritettiin GTK:n Geopalvelukeskuk-
sen (GPK) geolaboratoriossa (yhtiöjärjestelyn jäl-
keen Labtium Oy:n) tiloissa Kuopiossa turpeen ve-
sipitoisuus painoprosentteina (+ 105° C:ssa kuivaa-
malla), tuhkapitoisuus prosentteina (+ 815 ± 250 :ssa 
hehkutettuna) kuivapainosta sekä lämpöarvo IKA (C 

5000 DUO) kalorimetrillä (ASTM D 3286-77). Tark-
katilavuuksisista näytteistä määritettiin lisäksi kui-
va-aineen määrä (kg/suo-m3). Samalla analysoitiin, 
osasta näytteistä rikkipitoisuus rikkianalysaattorilla 
(810L) ja hiili- sekä typpipitoisuus hiili-typpi- ana-
lysaattorilla (820L). Osasta näytteitä analysoitiin ryh-
mä alkuaineita (menetelmänä 503P) kuningasvesiuu-
tolla + 90o C:ssa käyttämällä ICP- AES- tekniikkaa. 
Analysoidut alkuaineet olivat: Al, As, B, Ba, Be, Ca, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, 
Sb, Sr, Ti, V, ja Zn.

AINEISTON KÄSITTELY JA TULOSTEET

Tutkimusaineisto on tallennettu GTK:n geotietojär-
jestelmään. 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. Jokaisel-
ta syvyysvyöhykkeeltä lasketaan erikseen turvemää-
rä, ja nämä yhdistämällä saadaan suon kokonaistur-
vemäärä. Maatuneisuudet sekä turvelajien ja turvete-
kijöiden määrät ja suhteet on laskettu turvemäärillä 
painottaen. Lieko-osumat, erikseen 0–1 ja 1–2 metrin 
välisissä syvyyskerroksissa, on muutettu kantopitoi-
suusprosenteiksi vastaavista turvemääristä.

Jokaisesta suosta on tässä raportissa suokohtai-
nen kuvaus. Tarvittaessa laaditaan yksityiskohtai-

nen tutkimusselostus, suokartta ja poikkileikkaus-
kuvia. Suokartassa on tutkimus- ja syvyysmittaus-
pisteet, pistekohtaiset turvepaksuudet sekä turpeen 
keskimääräinen maatuneisuus. Kartassa on lisäksi 
turvekerrostuman paksuutta osoittavat syvyyskäyrät 
(kuva 2). 

Poikkileikkauskuvilla selvennetään turvekerrostu-
man rakennetta. Kuvista käy ilmi turvelajit, turpeen 
maatuneisuus, pohjamaalajit, suotyypit (kuva 3).

Edellä mainittujen perustulostusten lisäksi GTK:n 
turvetutkimusaineistosta on saatavissa karttatulostei-
ta tasokarttoina ja listauksina esimerkiksi suotyypeis-
tä, liekoisuudesta, suon pinnan ja pohjan korkeudes-
ta, liejuista sekä pohjamaalajeista. Yksityiskohtaisia 
tietoja voi tilata GTK:n Itä-Suomen yksiköstä Kuo-
piosta.
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. 
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Kuva 3. Esimerkki maatuneisuus- ja turvelajiprofiileista. 

ARVIOINTIPERUSTEET

Turvekerrostuman koko ja paksuus, turvelajit, tur-
peen maatuneisuus sekä turpeen muut fysikaaliset 
ja tietyt kemialliset ominaisuudet ja kuivatettavuus 
ovat tärkeimpiä tekijöitä arvioitaessa suon soveltu-
vuutta energiaturvetuotantoon. Rahkaturve soveltuu 
energiaturpeeksi, jos sen maatumisaste on vähintään 
H4. Saraturve soveltuu energiakäyttöön heikommin-
kin maatuneena. Jos heikosti maatuneen rahkaval-
taisen pintaturvekerroksen paksuus on yli 0,6 m se 
soveltuu useimmiten käytettäväksi ympäristöturpee-
na. Ympäristöturpeella ymmärretään tässä raportis-
sa kaikkea heikosti maatunutta (H1-4) rahkavaltais-
ta turvetta. Ohut heikosti maatunut pintarahkakerros 
on luokiteltu energiaturpeeksi, koska se kunnostus-
vaiheessa sekoittuu alla olevaan maatuneempaan rah-
katurpeeseen tai saraturpeeseen, ja voidaan siten yh-
distää varsinaiseen energiaturpeeseen. 

Soista, joista on otettu turvenäytteitä laboratorio-
määrityksiä varten, ja jotka soveltuvat energiaturve-

tuotantoon, on ilmoitettu jyrsinturpeen laatuluokka 
energiaturpeen Laatuohjeessa olevan taulukon mu-
kaisesti (liite 2 (2)). Oletuksena on ollut, että turpeen 
kosteus vastaa M50-kosteusarvoa. Palaturpeen laatu-
luokat ovat liitteessä 2 (1). 

Tuotantoon soveltuvan alueen vähimmäissyvyyte-
nä on pidetty 1,5 metriä. Parantuneen tuotantoteknii-
kan ansiosta hyödynnetään nykyisin matalampiakin 
alueita. Tuotantoon soveltuvalle alueelle ei ole ase-
tettu vähimmäiskokoa vaan pienetkin alueet on huo-
mioitu. Käyttökelpoisen energiaturpeen määrää las-
kettaessa on keskisyvyydestä vähennetty 0,3–0,5 m, 
mikä vastaa tuotannon jälkeen suon pohjalle jäävää 
turvekerrosta. Käyttökelpoisen, ympäristöturpeeksi 
tuotettavan rahkavaltaisen turpeen vähimmäispak-
suutena on pidetty 0,6 metriä. 

Soiden käyttömuotoja arvioitaessa on myös otet-
tu huomioon soiden sijainti vesistöjen suhteen sekä 
luonnonsuojelulliset näkökohdat. Soiden omistus-



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 444, 2013

Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3.

13

suhteita ei ole selvitetty. 
Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen 

käytön ja suojelun kansallisen strategian mukaisesti 
määritettiin lisäksi kaikille soille luonnontilaisuusas-
teikon (0–5) mukainen luokka. Luokka 0 on muuttu-
nein ja luokka 5 luonnontilaisin. Luokat ilmentävät 
ojituksen vaikutusta suon vesitalouteen ja suokasvil-
lisuuden muutoksiin (Valtioneuvoston periaatepää-
tös 30.8.2012).   

Turvetuotanto on aina luvanvaraista toimintaa, jo-

ten ennen mahdollista tuotantoa on aina otettava yhte-
ys paikallisiin ympäristöviranomaisiin. Jos tuotettava 
ala on yli 150 ha on aina teetettävä YVA- selvitys. Jos 
tuotantoala on alle 150 ha on ympäristölupa hankitta-
va paikalliselta ELY- keskukselta. Jos tuotantoala on 
alle 10 ha on tehtävä ilmoitus paikalliselle ympäris-
tökeskukselle. Luvan saannin ehtona on usein vielä 
selvitys pintavalutuskentän sijainnista. Vedet pintava-
lutuskentälle voidaan johtaa joko luonnollisesti vir-
taamaa hyväksikäyttäen tai pumppaamalla. 
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Kuva 4. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Huhtisuo-Leppikorvensuolla.

TUTKITUT SUOT

45. Huhtisuo–Leppikorvensuo

Huhtisuo-Leppikorvensuo (kl. 3341 06, x = 7060,5, 
y = 3514,7) sijaitsee linnuntietä 11 km Iisalmen kes-
kustasta koilliseen. Suon ympäristö on savea ja hieno-
ainesmoreenia. Suon koillispäässä on karkean hiedan 
muodostuma. Suon korkeus merenpinnasta on 114–
128 m, ja sen pinta viettää loivasti kohti suon keskus-
taa ja etelälounaaseen.

Vedet laskevat ojia pitkin etelään Leppipuroon, 
joka virtaa edelleen Välijoen kautta länteen Soinjär-
veen (96,5 m mpy). Soinjärvi laskee luoteeseen Soin-
jokeen ja edelleen Koskilammen ja Riikinjoen kaut-
ta länteen Iso-Iihin (85,9 m mpy). Huhtisuo-Leppi-
korvensuo kuuluu Iisalmen reitin valuma-alueeseen 
(4.5), siinä Iso-Iin alueeseen (4.53) ja lähemmin Rii-
kinjoen valuma-alueeseen (4.539). 

Suon pinta-ala on 57 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 34 ha, yli 1,5 m:n aluetta 28 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 22 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 4,8 m ja keskisyvyys 1,6 m. Tutkimus-
pistetiheys on 6,6/10 ha (kuva 4).

Tutkimuspisteistä on turvekankaalla 69 %, rämeel-
lä 24 %, korvessa 6 % ja avosuolla 1 %. Ruohotur-
vekangas on yleisin suotyyppi ja sitä on noin kol-
mannes suotyyppihavainnoista. Eniten ruohoturve-

kangasta on suon koillis- ja keskiosassa. Suon etelä-
osassa on laajalti mustikkaturvekangasta ja luoteis-
osassa puolukkaturvekangasta (kuva 5). Huhtisuo-
Leppikorvensuo kuuluu soiden luonnontilaisuusas-
teikolla luokkaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous ovat 
muuttuneet kauttaaltaan ja kehitys on edennyt pää-
osin turvekangasvaiheeseen.

Turve on saravaltaista (83 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 16 % ja ruskosammalvaltaisen 1 %. 
Lähes puolet (49 %) turpeesta on puupitoista rahka-
saraturvetta (LSC). Rahkasaraturvetta (SC) on 20 % 
ja puupitoista sararahkaturvetta 8 %. Puun jääntei-
tä sisältävän turpeen osuus (63 %) on erittäin suuri. 
Tupasvillaturvetta on vain vähän (5 %) kokonaistur-
peen määrästä. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,0 ja tumman turpeen 5,2. Turveker-
rostuman alla on vaihtelevanpaksuisia liejukerrok-
sia. Paksuimmillaan (1,5 m) lieju on suon pohjoises-
sa keskiosassa. Suon pohjalla lieju vaihettuu liejui-
sen hiesun kautta useimmiten hiesuksi. Muita pohjan 
mineraalimaalajeja ovat hiesunsekainen hieta ja savi. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
puolukkaturvekankaalta ja varsinaisen sararämeen 
muuttumalta. Turpeen tuhkapitoisuus on suon poh-
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Kuva 5. Puolukkaturvekangasta Huhtisuo-Leppikorvensuon luoteisosassa. Turpeen syvyys on kuvanottopai-
kalla 2,8 m. Kuva: Kalle Husso, GTK 2013.

joisessa keskiosassa huomattavan korkea, keskimää-
rin 30,3 %. Vastaavien näytteiden rikkipitoisuus on 
normaali, keskimäärin 0,24 %. Suokuution sisältä-
män kuiva-aineen määrä on runsastuhkaisella alu-
eella korkea, keskimäärin 172 kg/m3. Sen alueen tur-
peen vesipitoisuus on alhainen, keskimäärin 84,2 %. 
Käyttökelpoisen alueen turvenäytteiden tuhkapitoi-
suus on normaali, keskimäärin 3,7 % ja rikkipitoi-
suus alhainen (0,17 %). Suokuution sisältämän kui-
va-aineen määrä on näissä näytteissä normaali (94 kg/

m3). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,6 MJ/kg.

Huhtisuo-Leppikorvensuolla on 22 ha:n alueella 
energiatuotantoon soveltuvaa turvetta 0,44 milj. suo-
m3. Suon etelä- ja keskiosan käyttökelpoinen turve si-
joittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puoles-
ta pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A6.0, S0.20 
ja N2.0 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalu-
tuskentäksi soveltuvaa osittain ojitettua suoaluetta on 
suon eteläosassa.
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Kuva 6. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Pitkäsuolla. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. 

46. Pitkäsuo

Pitkäsuo (kl. 3332 02, x = 7025,1, y = 3503,1) sijait-
see 27 km Iisalmen keskustasta etelään. Suon ympä-
ristö on hienoainesmoreenia ja pienialaisia kalliomä-
kiä. Suon länsilaidan kapeahko juonikivi on kalkkiki-
virikasta karsikiveä. Suon korkeus merenpinnasta on 
145 - 147 m, ja sen pinta viettää loivasti luoteeseen. 

Vedet laskevat ojia pitkin pohjoiseen Pahankalan-
puroon, jota pitkin luoteeseen umpeenkasvaneeseen 
Pieni Lampaanjärveen. Pieni Lampaanjärvi laskee 
Välikanavaa pitkin luoteeseen Koskilampeen (129,4 
m mpy) ja edelleen Hiidenjokea pitkin Lampaanjär-
ven Livonlahteen (128,3 m mpy). Pitkäsuo kuuluu 
Rautalammin reitin valuma-alueeseen (14.7), siinä 
Pielaveden alueeseen (14.74) ja lähemmin Lampaan-
järven valuma-alueeseen (14.747). 

Suon pinta-ala on 25 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 17 ha, yli 1,5 m:n aluetta 11 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 8 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 3,5 m ja keskisyvyys 1,5 m. Tutkimus-
pistetiheys on 9,4/10 ha (kuva 6).

Tutkimuspisteistä on 82 % rämeellä, 13 % turve-
kankaalla ja 5 % korvessa. Lähes kaksi kolmasosaa 
suotyyppihavainnoista on varsinaisen sararämeen 
muuttumia. Niitä on laajalti suon keski- ja eteläosas-
sa. Korpirämeen muuttumaa on runsaasti suon poh-
joisosassa. Suon reunoilla on puolukkaturvekangas-
ta. Pitkäsuo kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikol-
la luokkaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous ovat muut-
tuneet kauttaaltaan. 

Turve on saravaltaista (61 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 31 % ja ruskosammalvaltaisen (B) 
8 %. Ruskosammalturpeen poikkeuksellinen runsaus 
saattaa liittyä kalkkikivirikkaan karsikiven läheisyy-
teen. Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (SC) 
33 %, ruskosammalsaraturve (BC) 16 % ja sararah-
katurve (CS) 11 %. Tupasvillaturpeen (ER) osuus ko-
konaisturpeen määrästä on 14 %. Puuturvetta (L) on 
vähän (6 %). Turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,5 ja tummalla turpeella 5,8. Suon pohja on pää-
asiassa hienoainesmoreenia.

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
kahdelta varsinaisen sararämeen muuttumalta. Tur-
peen tuhkapitoisuus (2,5 %) on alhainen, samoin kuin 
rikkipitoisuuskin (0,13 %). Suokuution sisältämän 
kuiva-aineen määrä on hieman alle normaalin, var-
sinkin suon keskiosan näytepisteellä. Kuiva-aineen 
määrä on keskimäärin 92 kg/m3. Kuivan turpeen te-
hollinen lämpöarvo (21,6 MJ/kg) on normaali. Tur-
peen alkuainepitoisuudet ovat alhaisia tai normaale-
ja verrattuna Keski-Pohjanmaan soiden vastaaviin pi-
toisuuksiin (Virtanen 2005).

Pitkäsuolla on 13 ha:n alueella energiatuotantoon 
soveltuvaa turvetta 0,26 milj. suo-m3. Turve sijoit-
tuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta 
pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A4.0, S0.20 ja 
N2.0 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutus-
kentäksi soveltuvaa osittain ojitettua suoaluetta on 
suon pohjoispäässä. 
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Kuva 7. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Pyssymäensuolla. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä vii-
valla. 
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47. Pyssymäensuo

Pyssymäensuo (kl. 3332 02, x = 7026,2, y = 3503,5) 
sijaitsee 26 km Iisalmen keskustasta etelään. Suon 
ympäristö on hienoainesmoreenia. Suon korkeus me-
renpinnasta on 148–150 m, ja sen pinta viettää loi-
vasti luoteeseen. 

Suon kaakkoisosan vedet laskevat ojia pitkin kaak-
koon Pahakalaan (145,3 m mpy), josta edelleen länsi-
luoteeseen Pieni Pahakalaan (145,2 m mpy) ja Paha-
kalanpuroon. Pahakalanpuro laskee luoteeseen um-
peenkasvaneeseen Pieni Lampaanjärveen, josta edel-
leen Välikanavaa pitkin pohjoisluoteeseen Koskilam-
peen (129,4 m mpy). Koskilampi laskee Hiidenjokea 
luoteeseen Lampaanjärven Livonlahteen (128,3 m 
mpy). Suon keski- ja pohjoisosan vedet laskevat ojia 
pitkin suoraan länteen Pieni Lampaanjärveen. Pys-
symäensuo kuuluu Rautalamminreitin valuma-alu-
eeseen (14.7) ja siinä Pielaveden alueeseen (14.74) 
ja vielä lähemmin Lampaanjärven valuma-alueeseen 
(14.747). 

Suon pinta-ala on 14 ha, mistä yli metrin syvyis-
tä aluetta on 5 ha, yli 1,5 m:n aluetta 2 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 1 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 2,8 m ja keskisyvyys 1,0 m. Tutkimus-
pistetiheys on 11,5/10 ha (kuva 7).

Tutkimuspisteistä on rämeellä 68 %, korvessa 
21 % ja turvekankaalla 11 %. Korpirämeen muuttu-
maa on lähes puolet suotyyppihavainnoista. Sitä on 
laajalti suon keski- ja eteläosassa. Suon keskiosas-
sa on myös runsaasti varsinaisen sararämeen muut-
tumaa. Kangaskorven muuttumaa on suon pohjois-

osassa. Pyssymäensuo kuuluu soiden luonnontilai-
suusasteikolla luokkaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous 
ovat muuttuneet kauttaaltaan.

Turve on saravaltaista (61 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 39 %. Yleisimmät turvelajit ovat rah-
kasaraturve (SC) 56 %, sararahkaturve (CS) 19 % ja 
varpusararahkaturve (NCS) 12 %. Varputurvetta (N) 
on 13 % kokonaisturpeen määrästä. Tupasvillaturvet-
ta (Er) on vähän (7 %). Puuturpeen (L) osuus on erit-
täin vähäinen. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1 ja tumman turpeen 5,8. Suon pohja on pääasi-
assa hienoainesmoreenia. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
varsinaisen sararämeen muuttumalta. Turpeen tuh-
kapitoisuus on tasainen läpi kerrostuman ja keski-
määrin 3,1 %. Rikkipitoisuus (S) on alhainen, keski-
määrin 0,14 %. Suokuution sisältämän kuiva-aineen 
määrä on normaali, keskimäärin 99 kg/m3. Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo (21,8 MJ/kg) on myös 
normaali.

Turpeen alkuainepitoisuudet ovat normaaleja tai 
alhaisia verrattuna Keski-Pohjanmaan turpeiden vas-
taaviin pitoisuuksiin (Virtanen 2005).

Pyssymäensuolla on 3 ha:n alueella energiatuotan-
toon soveltuvaa turvetta 0,05 milj. suo-m3. Turve si-
joittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puoles-
ta pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A4.0, S0.15 
ja N2.5 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalu-
tuskentäksi soveltuvaa osittain ojitettua suoaluetta on 
suon kaakkois- ja länsilaidalla. 
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Kuva 8. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Alasentaussuolla. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä vii-
valla. 

48. Alasentaussuo

Alasentaussuo (kl. 3332 02, x = 7028,3, y = 3503,7) 
sijaitsee 24 km Iisalmen keskustasta etelään. Suon 
ympäristö on pääasiassa hienoainesmoreenia. Suon 
pohjoispäässä on hietamuodostuma ja itälaidalla on 
hiesua. Suon lounaispäässä on runsaan 6 ha:n kokoi-
nen Huoripoika (145,3 m mpy). Suon korkeus meren-
pinnasta on 145–150 m, ja sen pinta viettää loivasti 
pohjoiskoilliseen. 

Vedet laskevat ojia pitkin pääasiassa koilliseen 
Lammaspuroon. Lammaspuro laskee pohjoiseen Ala-
senpuroon ja tämä edelleen Kuusenpuron ja Jyrinpu-
ron kautta pohjoisluoteeseen Pitkänjärveen (136,3 m 
mpy). Alasentaussuo kuuluu Iisalmen reitin valuma-
alueeseen (4.5) ja siinä Poroveden alueeseen (4.52) 
ja lähemmin Haukijoen valuma-alueeseen (4.526).

Suon pinta-ala on 19 ha, mistä yli metrin syvyis-
tä aluetta on 5 ha, yli 1,5 m:n aluetta 2 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 1 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 2,6 m ja keskisyvyys 0,8 m. Tutkimus-
pistetiheys on 7,5/10 ha (kuva 8). 

Tutkimuspisteistä on 56 % rämeellä, 40 % turve-
kankaalla ja 4 % korvessa. Yli puolet suotyyppiha-
vainnoista on varsinaisen sararämeen muuttumaa ja 
sitä on laajalti suon keski- ja pohjoisosassa. Puoluk-
katurvekangasta on runsaasti suon etelä- ja itäosas-

sa. Alasentaussuo kuuluu soiden luonnontilaisuusas-
teikolla luokkaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous ovat 
muuttuneet kauttaaltaan.

Turve on saravaltaista (67 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 31 % ja ruskosammalvaltaisen 2 %. 
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (SC) 59 % 
ja sararahkaturve (CS) 22 %. Tupasvillaturpeen (ER) 
osuus on 5 % kokonaisturpeen määrästä. Puuturvet-
ta (L) on erittäin vähän. Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,0 ja tumman turpeen 5,3. Suon 
pohja on pääasiassa hiesunsekaista hietaa.

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
varsinaisen sararämeen muuttumalta. Turpeen tuhka-
pitoisuus on melko alhainen, keskimäärin 3,2 %. Rik-
kipitoisuus on normaali, keskimäärin 0,17 %. Suo-
kuution sisältämän kuiva-aineen määrä on hieman 
yli normaalin, keskimäärin 112 kg/m3. Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on yli normaalin, keski-
määrin 22,6 MJ/kg. 

Turpeen raskasmetallipitoisuudet ovat alhaisia tai 
normaaleja verrattuna Keski-Pohjanmaan turpeiden 
vastaaviin pitoisuuksiin (Virtanen 2005).

Alasentaussuolla on kaksi allasta, mutta ne ovat 
niin pienialaisia, ettei suota voi suositella turvetuo-
tantoon. 
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Kuva 9. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Vanhasuolla. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla.  

49. Vanhasuo

Vanhasuo (kl. 3332 03, x = 7035,1, y = 3501,8) si-
jaitsee 18 km Iisalmen keskustasta lounaaseen. Suon 
ympäristö on hienoainesmoreenia. Suon korkeus me-
renpinnasta on 137–143 m ja sen pinta viettää loivas-
ti kaakkoon. 

Vedet laskevat ojia pitkin kaakkoon Pitkänjärven 
(136,3 m mpy) Paskolahteen. Pitkänjärvi laskee Pit-
käjokea pitkin pohjoiseen Korpisjärveen (134,6 m 
mpy). Vanhasuo kuuluu Iisalmen reitin valuma-alu-
eeseen (4.5) ja siinä Poroveden alueeseen (4.52) ja 
vielä Haukijoen valuma-alueeseen (4.526). 

Suon pinta-ala on 40 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 21 ha, yli 1,5 m:n aluetta 15 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 9 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 4,0 m ja keskisyvyys 1,2 m. Tutkimus-
pistetiheys on 6,2/10 ha (kuva 9).

Tutkimuspisteistä on rämeellä 53 %, turvekankaal-
la 36 %, korpityypin soilla 9 % ja turvepellolla 2 %. 
Yleisin suotyyppi on korpirämeen muuttuma ja sitä 
on laajalti suon keski- ja eteläosassa. Varsinaisen sa-
rarämeen muuttumaa on runsaasti myös suon keski- 
ja eteläosassa (kuva 10). Suon laidoilla on puolukka-
turvekangasta. Vanhasuo kuuluu soiden luonnontilai-
suusasteikolla luokkaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous 
ovat muuttuneet kauttaaltaan.

Turve on saravaltaista (91 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 9 %. Yleisimmät turvelajit ovat rah-

kasaraturve (SC) 52 %, tupasvillarahkasaraturve 
(ERSC) 13 % ja korterahkasaraturve (EQSC) 8 %. 
Tupasvillaturvetta (ER) on 17 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältävää turvetta 8 % kokonaisturvemäärästä. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0 ja 
tumman turpeen 5,3. Suon pohja on pääosin hieno-
ainesmoreenia.

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
varsinaisen sararämeen ja tupasvillarämeen muuttu-
milta. Turpeen tuhkapitoisuus on ilman runsastuh-
kaista pohjakerrosta normaali, keskimäärin 3,3 %. 
Rikkipitoisuus (0,19 %) on myös normaali. Käyttö-
kelpoisen suokuution sisältämän turpeen kuiva-ai-
neen määrä (86 kg/m3) on hieman keskimääräistä al-
haisempi. Samoin on laita kuivan turpeen tehollisen 
lämpöarvon, joka on keskimäärin 20,6 MJ/kg. 

Turvenäytteiden alkuainepitoisuudet ovat alhaisia 
tai normaaleja verrattuna Keski-Pohjanmaan turpei-
den vastaaviin pitoisuuksiin (Virtanen 2005).

Vanhasuolla on 15 ha:n alueella energiatuotantoon 
soveltuvaa turvetta 0,25 milj. suo-m3. Turve sijoit-
tuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta 
pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A6.0, S0.25 ja 
N2.5 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutus-
kentäksi soveltuvaa ojitettua suoaluetta on suon kaak-
kois- ja etelälaidan pohjukoissa. 
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Kuva 10. Varsinaisen sararämeen muuttumaa Vanhasuon eteläisessä keskiosassa. Turpeen syvyys on kuvan-
ottopaikalla 3,1 m. Kuva: Kalle Husso, GTK 2013.
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Kuva 11. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Tervakorvessa. 
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50. Tervakorpi

Tervakorpi (kl. 3341 04, x = 7048,6, y = 3518,1) si-
jaitsee 9 km Iisalmen keskustasta itäkaakkoon. Suon 
ympäristö on hienoainesmoreenia ja eteläpäässä on 
hiesunsekaista savea. Suon korkeus merenpinnasta 
on 104–113 m ja sen pinta viettää loivasti kaakkoon. 

Vedet laskevat ojia pitkin itäkaakkoon Kumpuseen 
(94,5 m mpy) ja edelleen Paununpuroa pitkin pohjoi-
seen. Paununpuro laskee luoteeseen Koukunjokeen 
ja edelleen Viitaanjärveen (86,0 m mpy). Tervakorpi 
kuuluu Sonkajärven reitin valuma-alueeseen (4.58) 
ja siinä Kilpijärven-Hernejärven (4.581) alueeseen. 

Suon pinta-ala on 33 ha, mistä yli metrin syvyis-
tä aluetta on 6 ha ja yli 1,5 m:n aluetta 1 ha. Suurin 
havaittu turvepaksuus on 2,1 m ja keskisyvyys vain 
0,6 m. Tutkimuspistetiheys on 6,1/10 ha (kuva 11).

Tutkimuspisteistä on 71 % turvekankaalla, 18 % 
rämeellä ja 11 % korvessa. Lähes puolet suotyyppi-
havainnoista on puolukkaturvekankaalla ja ne sijait-
sevat suon keski- ja itäosassa. Mustikkaturvekangas-
ta on laajalti suon etelä- ja länsiosassa. Suon keski-
osassa on lisäksi varsinaisen sararämeen muuttumaa. 
Tervakorpi kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla 
luokkaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous ovat muuttu-
neet kauttaaltaan.

Turve on saravaltaista (66 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 34 %. Yleisimmät turvelajit ovat rah-

kasaraturve (SC) 53 %, varpupitoinen sararahkaturve 
(NCS) 14 % ja sararahkaturve (CS) 10 %. Varputur-
vetta (N) on runsaasti (24 %) ja puuturvetta (L) niu-
kalti (8 %). Tupasvillaturvetta (ER) ei ole lainkaan. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8 ja 
tumman turpeen 5,6. Suon pohja on pääasiassa hie-
taa ja hiesua tai hienoainesmoreenia.  

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
varsinaisen sararämeen muuttumalta. Käyttökelpoi-
sen turpeen tuhkapitoisuus on normaali (4,0 %) sa-
moin kuin rikkipitoisuuskin (0,19 %). Suokuution si-
sältämän kuiva-aineen määrä (120 kg/m3) on keski-
määräistä hieman korkeampi. Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 21,6 MJ/kg.

Turpeen alkuainepitoisuudet ovat keskimääräisiä 
tai alhaisia verrattuna aiemmin tutkittujen Iisalmen 
soiden turpeiden alkuainepitoisuuksiin (Luukkanen 
2006 ja 2008).

Tervakorvessa on 5 ha:n alueella energiantuotan-
toon soveltuvaa turvetta 0,06 milj. suo-m3. Turve si-
joittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puoles-
ta pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A8.0, S0.25 ja 
N2.0 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutus-
kentäksi soveltuvaa matalahkoa ojitettua suoaluetta 
on suon eteläosassa. 
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51. Kuukonkorpi

Kuukonkorpi (kl. 3332 03, x = 7031,4, y = 3505,1) 
sijaitsee 21 km Iisalmen keskustasta etelään. Suon 
ympäristö on hienoainesmoreenia. Suon itäpuolella 
olevaan vedenottamoon on matkaa noin 300 m. Suon 
korkeus merenpinnasta on 179–187 m, ja sen pinta 
viettää kohti keskustaa sekä loivasti etelään.  

Suo sijaitsee vedenjakajalla. Suon koillisnurkka-
uksen vedet laskevat ojia pitkin pohjoiskoilliseen Pa-
hannimiseen (154,9 m mpy) ja sieltä edelleen Suojo-
kea ja Koivujokea pitkin itään Onkiveden Koivusel-
kään (84,7 m mpy). Valtaosa suovesistä laskee suon 
eteläosasta lähtevää Puolojanpuroa pitkin etelään Up-
salanpuroon ja edelleen lounaaseen Alasenpuroon. 
Alasenpuro virtaa pohjoiseen Kuusenpuroon ja Jy-
rinpuroon. Jyrinpuro laskee pohjoiseen Pitkänjärveen 
(136,3 m mpy). Kuukonkorven koillisnurkkaus kuu-
luu Onkiveden alueeseen (4.51) ja siinä Koivujoen 
valuma-alueeseen (4.514). Pääosa suosta kuuluu Po-
roveden alueeseen (4.52) ja siinä Haukijoen valuma-
alueeseen (4.526).

Suon pinta-ala on 36 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 21 ha, yli 1,5 m:n aluetta 10 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 5 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 3,1 m ja keskisyvyys 1,2 m. Tutkimus-
pistetiheys on 10,2/10 ha (kuva 12).

Tutkimuspisteistä on 40 % korvessa, 37 % turve-
kankaalla ja 23 % rämeellä. Ruoho- ja heinäkorven 
muuttuma on yleinen suotyyppi ja sitä on laajalti suon 
eteläosassa ja reunamilla. Puolukkaturvekangas on 
yhtä yleinen ja sitä on runsaasti suon pohjois- ja keski-
osassa. Suon keskiosassa on myös ruohoturvekangas-
ta ja korpirämeen muuttumaa. Kuukonkorpi kuuluu 
soiden luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 0. Kas-
villisuus ja vesitalous ovat muuttuneet kauttaaltaan.

Turve on saravaltaista (90 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 10 %. Yleisimmät turvelajit ovat rah-
kasaraturve (SC) 44 % ja puupitoinen rahkasaratur-
ve (LSC) 22 %. Puuturvetta (L) on melko runsaasti 
(27 %). Varputurpeen (N) osuus on 9 % ja tupasvil-
laturvetta (ER) on erittäin vähän. Turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 4,9 ja tumman turpeen 5,1. 
Suon pohja on pääasiassa hiekkamoreenia. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
puolukkaturvekankaalta. Turpeen tuhkapitoisuus on 
normaali, keskimäärin 3,6 %. Käyttökelpoisen tur-
peen rikkipitoisuus on myös normaali, keskimäärin 
0,25 % turpeen kuivapainosta. Suokuution sisältämän 
kuiva-aineen määrä on melko korkea (124 kg/m3). 
Turpeen vesipitoisuus (87,8 %) on myös normaalia 
alhaisempi. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on 
normaali (21,9 MJ/kg).

Kuukonkorven alkuainepitoisuuksista pohjatur-
peen kuparin (Cu) pitoisuus 77,3 mg/kg ja nikkelin 
(Ni) pitoisuus 19,1 mg/kg ovat lievästi koholla ver-
rattuna Iisalmen tai Keski-Pohjanmaan turpeiden kes-
kimääräisiin pitoisuuksiin (Luukkanen 2006 ja 2008, 
Virtanen 2005).

Kuukonkorvessa on 13 ha:n alueella energiantuo-
tantoon soveltuvaa turvetta 0,21 milj. suo-m3. Ve-
denottamon läheinen sijainti on otettava huomioon 
turvetuotantoa suunniteltaessa. Vedenottamo sijait-
see moreenirinteessä ja noin 10 metriä korkeammal-
la kuin suon itäreunan pinnan korkeus. Turve sijoittuu 
tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta pää-
osin jyrsinturpeen laatuluokkaan A6.0, S0.25 ja N2.5 
(Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutuskentäk-
si soveltuvaa ojitettua suoaluetta on suon eteläosassa. 
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Kuva 12. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Kuukonkorvessa. Valuma-alueiden rajat on merkitty sinisel-
lä viivalla.
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Kuva 13. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Haukilammessa. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä vii-
valla.
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52. Haukilampi

Haukilampi (kl. 3332 02, x = 7024,1, y = 3504,1) si-
jaitsee 28 km Iisalmen keskustasta etelälounaaseen. 
Suon ympäristö on hienoainesmoreenia. Noin kahden 
hehtaarin kokoinen Haukilampi (148,0 m mpy) sijait-
see suon pohjoisosassa. Suon korkeus merenpinnasta 
on 146–150 m ja sen pinta viettää loivasti lounaaseen. 

Vedet laskevat ojia pitkin suon kaakkoispuolella si-
jaitsevaan Leppäjärveen (143,8 m mpy). Leppäjärvi 
laskee Leppäpuroa pitkin itään Linnanlampeen (98,1 
m mpy) ja Onkiveden leppälahteen (84,7 m mpy). 
Haukilampi kuuluu Onkiveden alueeseen (4.51) ja 
siinä Onkiveden lähialueeseen (4.511). 

Suon pinta-ala on 27 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 17 ha, yli 1,5 m:n aluetta 12 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 7 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 3,5 m ja keskisyvyys 1,5 m. Tutkimus-
pistetiheys on 7,2/10 ha (kuva 13).

Tutkimuspisteistä on 59 % rämeellä ja 41 % turve-
kankaalla. Varsinaisen sararämeen muuttuma on ylei-
sin suotyyppi ja sitä on laajalti suon keski- ja etelä-
osassa. Tupasvillarämeen muuttumaa on laajalti var-
sinaisen sararämemuuttuman ympärillä. Suon etelä- 
ja pohjoislaidalla on soistuvaa turvekangasta. Hauki-
lampi kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla luok-
kaan 1. Kasvillisuus ja vesitalous ovat muuttuneet 
kauttaaltaan mutta Haukilammen lähiympäristö on 
ojituksesta vapaa.

Turve on saravaltaista (73 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 25 % ja ruskosammalvaltaisen 2 %. 
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (SC) 48 %, 
puupitoinen rahkasaraturve (LSC) 10 % ja tupas-
villavarpurahkaturve (ErNS) 9 %. Tupasvillaturvetta 
(Er) on runsaasti (25 %). Varputurpeen (N) määrä on 
13 % ja puuturpeen (L) 11 % kokonaisturpeen mää-
rästä. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,8 ja tumman turpeen 5,3. Suon pohja on pääasias-
sa moreenia.

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
tupasvillarämeen muuttumalta. Turpeen tuhkapitoi-
suus on melko alhainen, keskimäärin 3,3 %. Rikkipi-
toisuus on myös alhainen, keskimäärin 0,19 %. Suo-
kuution sisältämän kuiva-aineen määrä on normaa-
li, keskimäärin 99 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on melko korkea (22,9 MJ/kg).

Raskasmetalleista pintaturpeen sinkin (Zn) pitoi-
suus 91,5 mg/kg on selvästi korkeampi kuin Iisalmen 
turpeiden vastaava sinkkipitoisuus keskimäärin (23,7 
mg/kg) (Luukkanen 2006 ja 2008). 

Haukilammella on 6 ha:n alueella energiatuotan-
toon soveltuvaa turvetta 0,10 milj. suo-m3. Turve si-
joittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puoles-
ta pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A6.0, S0.20 ja 
N2.5 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutus-
kentäksi soveltuvaa ojitettua suoaluetta on suon kaak-
koisnurkkauksessa.
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Kuva 14. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Onkijärvessä. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla.
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53. Onkijärvi

Onkijärvi (kl. 3332 02, x = 7029,2, y = 3503,5) sijait-
see 24 km Iisalmen keskustasta etelään. Suon ympä-
ristö on pääasiassa hienoainesmoreenia. Suon koil-
lis-, kaakkois- ja etelälaidalla on hietamuodostumia. 
Suon pohjoislaidalla on hiesua ja lounaislaidalla hiek-
kaa. Suon korkeus merenpinnasta on 142–146 m, ja 
sen pinta on lähes tasainen viettäen kuitenkin loivas-
ti luoteeseen. 

Vedet laskevat suon poikki virtaavaa Alasenpuroa 
pitkin luoteeseen Kuusenpuroon. Kuusenpuro las-
kee pohjoiseen Jyrinpuroon ja edelleen Pitkäjärveen 
(136,3 m mpy). Onkijärvi kuuluu Poroveden alueeseen 
(4.52) ja siinä Haukijoen valuma-alueeseen (4.526). 

Suon pinta-ala on 25 ha. Koko suo on alle metrin 
syvyinen. Suurin havaittu turvepaksuus on 0,6 m ja 
keskisyvyys 0,3 m. Tutkimuspistetiheys on 11,3/10 
ha (kuva 14). 

Tutkimuspisteistä on yli puolet (56 %) korpityy-
pin soilla. Turvekankaiden osuus on 40 % ja avosoi-
den 4 %. Yleisin suotyyppi on koivulettokorpi ja sitä 
on laajalti suon keskiosassa. Ruohoturvekangasta on 
runsaasti suon pohjoisosassa. Onkijärven koivulet-
tokorvessa kasvaa runsaasti vaateliaita putkilokasvi-
lajeja, mm. punakämmekkää, harajuurta (kuva 15), 
rätvänää, kurjenjalkaa ja kaarlenvaltikkaa (kuva 16). 
Onkijärvi kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla 
luokkaan 3. Yli puolet suosta on ojittamatta. Reuna-
ojitus ei kauttaaltaan estä luonnollista vaihettumista 
ympäröivään kangasmetsään. Merkittävää kuivahta-
mista ei ole havaittavissa suon ojittamattomilla alueil-
la. Suokasvillisuudessa ei ole merkittäviä muutoksia 
ojittamattomalla alueella. Suoveden pinta on alentu-
nut ojien tuntumassa. 

Turve on saravaltaista (56 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 44 %. Yleisimmät turvelajit ovat rah-
kasaraturve (SC) 34 %, sararahkaturve (CS) 24 % ja 
ruskosammalsaraturve (BC) 7 %. Ruskosammalrah-
katurvetta (BS) on myös poikkeuksellisen runsaasti 
(5 %). Tupasvillaturvetta (Er) ja puuturvetta (L) ei ole 
lainkaan. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 3,2 ja tumman turpeen 3,4. Ohuen turvekerroksen 
alla on paksu, paksuimmillaan lähes 4,5 m järvimuta 
kerros, jonka alla on vaihtelevanpaksuinen liejuker-
ros. Pohjan mineraalimaalajina on useimmiten hie-
noainesmoreeni.  

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otet-
tu kahdelta koivulettokorven näytepisteeltä. Näytteet 
koostuvat turpeesta, järvimudasta, detritusliejusta ja 
saviliejusta. Pintaturvenäytteiden pH:t (5,0 ja 5,8) ovat 
tyypillisiä ravinteikkaan suotyypin pintaturpeille. Tur-
peiden tuhka- ja rikkipitoisuudet ovat korkeita.

Pintaturpeen alkuaineista bariumin (Ba) pitoisuus 
272 mg/kg, kalsiumin (Ca) pitoisuus 8780 mg/kg ja 
titaanin (Ti) pitoisuus 958 mg/kg ovat korkeita ver-
rattuna Keski-Pohjanmaan turpeiden vastaaviin pi-
toisuuksiin (Virtanen 2005). Pintaturpeiden alkuai-
nepitoisuudet ovat useimmiten korkeampia kuin jär-
vimudalla, lukuun ottamatta useimpien raskasmetal-
leiden pitoisuuksia. Järvimutanäytteiden tuhkapitoi-
suudet ovat korkeita. 

Onkijärven turpeella ei ole tuotantokäyttöä. Jär-
vimudan määrä Onkijärvensuolla on noin 0,54 milj. 
suo-m3. 

Putkilokasveista punakämmekkä on Oulun läänin 
eteläpuolella rauhoitettu. 
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Kuva 15. Harajuuri (Corallorhiza trifida) on monivuotinen kämmekkäkasvi, jonka juurakko on korallimai-
nen. Vaalean keltaiset kukat (alle 10 kpl) sijaitsevat harsussa tähkässä. Harajuuri on melko yleinen ravinteis-
ten märkien korpien laji, ja Onkijärvellä sitä kasvoi suon itälaidalla koivulettokorvessa. Vieressä myös mesi-
marjan kukka ja lehtiä. Kuva: Ari Luukkanen, GTK 16.6.2005.
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Kuva 16. Kaarlenvaltikka (Pedicularis sceptrum-carolinum) on naamakukkaiskasveihin kuuluva pohjoinen 
kasvilaji. Kuvassa näkyvät vain kasvin pariliuskaiset ruusukelehdet. Korkea kukkavana (30–80 cm) nousee 
vasta heinäkuussa. Eteläisessä Suomessa harvinaistunut kaarlenvaltikka kasvaa mm. letoilla ja lähteiköissä. 
Kuva: Ari Luukkanen, GTK 16.6.2005.
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Kuva 17. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Alasessa. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. 
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54. Alanen

Alanen (kl. 3332 02, x = 7028,3, y = 3504,2) sijait-
see 24 km Iisalmen keskustasta etelään. Suon ympä-
ristö on pääasiassa hienoainesmoreenia. Suon kaak-
koispuolella on hienoa hietaa ja luoteispuolella hie-
taa. Suon korkeus merenpinnasta on 144–146 m ja sen 
pinta viettää loivasti pohjoisluoteeseen.

Vedet laskevat suon halki virtaavaa Lammaspu-
roa pitkin pohjoisluoteeseen Alasenpuroon ja Onki-
järven-suon kautta pohjoiseen Pitkäjärveen (136,3 m 
mpy). Alanen kuuluu Poroveden alueeseen (4.52) ja 
siinä Haukijoen valuma-alueeseen (4.526). 

Suon pinta-ala on 22 ha. Koko suo on alle metrin 
syvyinen. Suurin havaittu turvepaksuus on 1,3 m ja 
keskisyvyys 0,2 m. Tutkimuspistetiheys on 4,2/10 ha 
(kuva 17).

Tutkimuspisteistä on 45 % turvekankaalla, 33 % 
korvessa ja 22 % avosuolla. Suon keskiosa on koivu-
lettokorpea (kuva 18) ja ruohoista saranevaa. Reuna-

osat ovat ruohoturvekangasta. Alanen kuuluu soiden 
luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 3. Valtaosa suos-
ta on ojittamatonta. Reunaojitus ei kauttaaltaan estä 
luonnollista vaihettumista kangasmetsään. Suoveden 
pinta on alentunut ojien tuntumassa. Suokasvillisuu-
dessa ei ole muutoksia ojitusaluetta lukuun ottamatta. 

Turve on rahkavaltaista (65 %). Saravaltaisen (C) 
turpeen osuus on 35 %. Yleisimmät turvelajit ovat sa-
rarahkaturve (CS) 44 %, korterahkasaraturve (EQSC) 
22 % ja korterahkaturve (EQS) 21 %. Tupasvillatur-
vetta (ER) on erittäin vähän (3 %) ja puuturvetta (L) 
ei ole lainkaan. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
(H4,1) on alhainen. Tumman turpeen keskimaatunei-
suus on 4,6. Suon pohja on pääasiassa savea ja hiesua 
sekä reuna-alueilla moreenia.

Alanen on lähes umpeenkasvanut lampi, jolla ei ole 
turveteollista hyötykäyttöä.
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Kuva 18. Tutkimustyöntekijä Esa Marttila puhdistaa garmin-suuntalaitettaan järvimudan tahrimissa suoja-
vaatteissaan Alasen koivulettokorvessa. Kuva: Ari Luukkanen, GTK. 
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55. Nylynsuo

Nylynsuo (kl. 3323 11, x = 7059,2, y = 3491,7) si-
jaitsee 20 km Iisalmen keskustasta luoteeseen. Suon 
ympäristö on moreenia. Moreenipohjaisia ovat myös 
suon pohjoisessa keskiosassa olevat pellot. Suon luo-
teispuolinen pelto on hiesupohjainen. Suon korkeus 
merenpinnasta on 118–130 m ja sen pinta viettää loi-
vasti luoteeseen. 

Suon pohjois- ja keskiosan vedet laskevat ojia pit-
kin luoteeseen Luupujokeen. Etelä- ja länsiosan ve-
det laskevat ojia pitkin länsilounaaseen Luupujokeen. 
Luupujoki virtaa etelään Kiurujokeen. Nylynsuo kuu-
luu Luupujoen valuma-alueeseen (4.51) ja siinä Luu-
pujoen alaosan alueeseen (4.571). 

Suon pinta-ala on 60 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 18 ha, yli 1,5 m:n aluetta 9 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 5 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 3,1 m ja keskisyvyys 0,9 m. Tutkimus-
pistetiheys on 3,5/10 ha (kuva 19). 

Tutkimuspisteistä on 41 % turvekankaalla, 38 % 
rämeellä, 18 % pellolla ja 3 % korvessa. Varsinaisen 
sararämeen muuttuma on yleisin suotyyppi ja sitä on 
laajalti suon länsi- ja lounaisosassa. Turvepeltoja on 
runsaasti suon keskiosassa. Ruohoturvekangasta on 
suon itä- ja koillisosassa. Suon etelä- ja pohjoisosas-
sa on puolukka- ja mustikkaturvekangasta. Nylyn-
suo kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla luok-
kaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous ovat muuttuneet 
kauttaaltaan.

Turve on saravaltaista (63 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 37 %. Yleisimmät turvelajit ovat rah-
kasaraturve (SC) 30 %, sararahkaturve (CS) 24 % ja 

raaterahkasaraturve (MNSC) 16 %. Varputurvetta (N) 
on 11 %, puuturvetta (L) 7 % ja tupasvillaturvetta (ER) 
5 % kokonaisturpeen määrästä. Turpeen maatunei-
suus on melko alhainen. Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,3 ja tumman turpeen 4,7. Suon 
pohja on pääosin hiesua tai hiedansekaista hiesua.

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
turvepellolta ja varsinaisen sararämeen muuttumal-
ta. Turpeen tuhkapitoisuus on korkea, varsinkin pel-
tonäytteen kohdalla, keskimäärin 20,7 %. Varsinai-
sen sararämeen muuttumalla tuhkapitoisuus, ilman 
runsastuhkaista pinta- ja pohjanäytettä on keskimää-
rin 4,4 %. Rikkipitoisuus on täällä myös normaali, 
keskimäärin 0,16 %. Käyttökelpoisen suokuution si-
sältämän kuiva-aineen määrä on melko alhainen (74 
kg/m3). Samalla näytteiden vesipitoisuus on korkea, 
keskimäärin 92 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on lähes keskimääräistä luokkaa (20,5 MJ/kg). 

Pintaturpeen alkuaineista titaanin (Ti) pitoisuus 
650 mg/kg on lievästi koholla. Pohjaturpeen mangaa-
nin (Mn) pitoisuus 550 mg/kg on myös lievästi ko-
honnut (Virtanen 2005).

Nylynsuolla on kahdessa eri altaassa 10 ha:n alu-
eella energiatuotantoon soveltuvaa turvetta 0,16 milj. 
suo-m3. Käyttökelpoinen turve sijoittuu tutkituilta 
ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta pääosin jyrsin-
turpeen laatuluokkaan A8.0, S0.20 ja N2.5 (Energia-
turpeen laatuohje 2006). Pintavalutuskentäksi sovel-
tuvaa harvakseltaan ojitettua suoaluetta on suon län-
silaidalla. 
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Kuva 19. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Nylynsuolla. Valuma-alueiden rajat on merkitty sinisellä vii-
valla. 
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Kuva 20. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Pyöreäsuolla. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. 

56. Pyöreäsuo

Pyöreäsuo (kl. 3332 03, x = 7033,8, y = 3506.7) si-
jaitsee 17 km Iisalmen keskustasta etelään. Suon ym-
päristö on hienoainesmoreenia. Suon korkeus meren-
pinnasta on 148–158 m, ja sen pinta viettää kaakkoon. 

Vedet laskevat ojia pitkin suon koillislaitaa pitkin 
virtaavaa Kivipuroa pitkin kaakkoon Suojokeen. Suo-
joki virtaa itään Koivujokeen, joka laskee edelleen 
itään Onkiveden Koivuselkään (84,7 m mpy). Pyö-
reäsuo kuuluu Onkiveden alueeseen (4.51) ja siinä 
Koivujoen valuma-alueeseen (4.514). 

Suon pinta-ala on 15 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 6 ha ja yli 1,5 m:n aluetta 1 ha. Suurin ha-
vaittu turvepaksuus on 1,6 m ja keskisyvyys 0,8 m. 
Tutkimuspistetiheys on 8,1/10 ha (kuva 20).

Tutkimuspisteistä on 78 % turvekankaalla ja 22 % 
rämeellä. Puolukkaturvekangas on yleisin suotyyppi 
ja sitä on laajalti suon länsi- ja keskiosassa. Mustikka-
turvekangasta on runsaasti suon reunaosissa. Ruoho-
turvekangasta on suon länsi- ja itälaidalla. Pyöreäsuo 
kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 0. 
Kasvillisuus ja vesitalous ovat muuttuneet kauttaal-
taan ja suotyypit ovat kehittyneet valtaosin turvekan-
gasvaiheeseen.

Turve on rahkavaltaista (54 %). Saravaltaisen (C) 
turpeen osuus on 46 % kokonaisturpeen määräs-
tä. Yleisimmät turvelajit on tupasvillasararahkatur-
ve (ERCS) 33 %, tupasvillarahkasaraturve (ERSC) 
22 %, rahkasaraturve (SC) 18 % ja myös sararahkatur-
ve (CS) 18 %. Tupasvillaturvetta (ER) on erittäin run-
saasti (58 %) kokonaisturpeen määrästä. Puuturpeen 
(L) määrä (6 %) on vähäinen. Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,8 ja tumman turpeen 5,3. Suon 
pohja on pääasiassa hiekkamoreenia. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
tupasvillarämeen muuttumalta. Turpeen tuhkapitoi-
suus on alhainen, keskimäärin 2,3 % ja rikkipitoisuus 
keskimäärin 0,17 %. Suokuution sisältämän kuiva-ai-
neen määrä on keskimäärin 87 kg/m3. Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,1 MJ/kg. 

Pyöreäsuolla on 3 ha:n alueella energiatuotantoon 
soveltuvaa turvetta 0,03 milj. suo-m3. Turve sijoittuu 
tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta pää-
osin jyrsinturpeen laatuluokkaan A4.0 ja S0.20 (Ener-
giaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutuskentäksi so-
veltuvaa ojitettua suoaluetta on suon kaakkoislaidalla.
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Kuva 21. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Suurisuolla. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla.
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57. Suurisuo

Suurisuo (kl. 3341 07, x = 7045,4, y = 3526,2) sijait-
see 18 km Iisalmen keskustasta itään. Suon ympäristö 
on pääasiassa moreenia. Länsilaidalla suolla on yhte-
ys savikkoalueeseen. Vajaan puolen hehtaarin kokoi-
nen Laurinlampi (99,5 ha) sijaitsee suon pohjoisosas-
sa. Suon korkeus merenpinnasta on 98–102 m, ja sen 
pinta viettää loivasti länteen kohti savikoita. 

Vedet laskevat ojia pitkin länteen Varpasjokeen. 
Varpasjoki laskee pohjoiseen Hernejärven Niuvan-
selälle (91,2 m mpy). Suurisuo kuuluu Sonkajärven 
reitin valuma-alueeseen (4.58) ja siinä Varpasjoen va-
luma-alueeseen (4.589). 

Suon pinta-ala on 54 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 32 ha, yli 1,5 m:n aluetta 25 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 16 ha. Suurin havaittu tur-
vesyvyys on 4,0 m ja keskisyvyys 1,4 m. Tutkimus-
pistetiheys on 5,9/10 ha (kuva 21).

Tutkimuspisteistä on turvekankaalla 57 %, rämeellä 
36 % ja korvessa 7 %. Varsinaisen sararämeen muuttu-
ma on yleisin suotyyppi ja sitä on laajalti suon keski-
osassa (kuva 22). Puolukkaturvekangasta on runsaasti 
suon pohjoisessa keskiosassa (kuva 23). Suon pohjois-
päässä on runsaasti mustikkaturvekangasta ja luoteis-
osassa ruohoturvekangasta. Suurisuo kuuluu soiden 
luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 0. Kasvillisuus ja 
vesitalous ovat muuttuneet kauttaaltaan ja suotyypit 
ovat kehittyneet valtaosin turvekangasvaiheeseen

Turve on saravaltaista (74 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 25 % ja ruskosammalvaltaisen 1 %. 
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (CS) 20 %, 

rahkasaraturve (SC) 18 %, kortepitoinen ruskosam-
malsaraturve (EQBC) 16 % ja kortepitoinen rahka-
saraturve (EQSC) 15 %. Puuturvetta (L) on vähän 
(3 %) ja tupasvillaturvetta (ER) vain alle prosentin 
kokonaisturpeen määrästä. Turpeen maatuneisuus on 
alhainen. Keskimaatuneisuus on 4,2 ja tumman tur-
peen vastaavasti 4,6. Turpeen alla on paksuimmillaan 
noin metrin kerros liejua ja tämän alla saman verran 
savensekaista liejua. Pohjan mineraalimaalajina vaih-
televat savi ja hiesu. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
puolukkaturvekankaalta ja mustikkaturvekankaalta. 
Turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 7,0 % ja il-
man runsastuhkaisia pinta- ja pohjakerroksia 5,6 %. 
Turpeen rikkipitoisuus on keskimäärin 0,19 %. Suo-
kuution sisältämän käyttökelpoisen kuiva-aineen 
määrä on keskimäärin 90 kg/m3. Kuivan turpeen te-
hollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,3 MJ/kg.  

Turpeen alkuainepitoisuudet ovat alhaisia tai nor-
maaleja verrattuna Keski-Pohjanmaan turpeiden vas-
taaviin pitoisuuksiin (Virtanen ja Herranen 1986). 

Suurisuolla on kahdessa altaassa 21 ha:n alueel-
la energiantuotantoon soveltuvaa turvetta 0,35 milj. 
suo-m3. Laurinlampi ja syvänteiden liejukerrostu-
mat hankaloittavat suon kuivatusta. Käyttökelpoinen 
turve sijoittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa 
puolesta pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A10.0, 
S0.20 ja N2.5 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pin-
tavalutuskentäksi soveltuvaa ojitettua suoaluetta on 
suon länsilaidalla. 
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Kuva 23. Puolukkaturvekangasta Suurisuon pohjoisessa keskiosassa. Kuvanottopaikalla turpeen paksuus on 
2,7 m. Kuva: Ari Luukkanen, GTK 2006.

Kuva 22. Varsinaisen sararämeen muuttumaa Suurisuon keskiosassa. Suo-oja on täysin umpeenkasvanut. Ku-
vanottopaikalla turpeen syvyys on 3,1 m. Kuva: Ari Luukkanen, GTK 2006.
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58. Rasvasuo

Rasvasuo (kl. 3323 11, x = 7050,7, y = 3493,6) sijait-
see 16 km Iisalmen keskustasta länteen. Suon ympä-
ristö on moreenia. Noin 3,5 ha:n kokoinen Paaslampi 
(111,7 m mpy) sijaitsee suon eteläisessä keskiosassa. 
Suo sijaitsee vedenjakajalla. Suon korkeus merenpin-
nasta on 107–117 m, ja sen pinta viettää sekä pohjoi-
seen että kaakkoon.

Suon pohjoisosan vedet laskevat ojia ja kanavaa pit-
kin pohjoiseen Lylynsuolle ja sieltä edelleen pohjoi-
seen Kiurujokeen. Keski- ja eteläosan vedet laskevat 
ojia pitkin suon itäosassa sijaitsevaan Paaslampeen ja 
sieltä edelleen kanavaa pitkin itäkoilliseen Haapajär-
ven Paaslahteen (85,9 m mpy). Rasvasuo kuuluu Po-
roveden alueeseen (4.52). Suon pohjoisosa kuuluu lä-
hemmin Kiuruveden alueeseen (4.523) ja keski- sekä 
eteläosa Haapajärven alueeseen (4.522). 

Suon pinta-ala on 70 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 35 ha, yli 1,5 m:n aluetta 25 ha ja yli kah-

den metrin syvyistä aluetta 16 ha. Suurin havaittu tur-
vesyvyys on 3,7 m ja keskisyvyys 1,2 m. Tutkimus-
pistetiheys on 7,9/10 ha (kuva 24). 

Tutkimuspisteistä on rämeellä 40 %, turvekankaal-
la 39 %, turvepellolla 10 %, korvessa 6 % ja avosuol-
la 5 %. Varsinaisen sararämeen muuttuma (kuva 25) 
on yleisin suotyyppi ja sitä on laajalti suon keski- ja 
pohjoisosassa. Puolukkaturvekangasta on runsaasti 
suon etelä- ja itäosassa. Suon kaakkois- ja pohjois-
osassa on turvepeltoa. Rasvasuo kuuluu soiden luon-
nontilaisuusasteikolla luokkaan 1. Suoveden pinta 
on alentunut lähes kauttaaltaan. Paaslammen etelä-
laidalla on ojittamatonta aluetta. Kasvillisuusmuu-
tokset ovat selviä.

Turve on saravaltaista (89 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 11 %. Yleisimmät turvelajit ovat 
rahkasaraturve (SC) 58 % ja puupitoinen rahkasara-
turve (LSC) 11 %. Puuturvetta (L) on kohtalaisesti 

Kuva 24. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Rasvasuolla. Valuma-alueiden rajat on merkitty sinisellä vii-
valla.
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Kuva 25. Rasvasuon keskinen pohjoisosa on varsinaisen sararämeen muuttumaa. Elokuun loppupuolella 
(18.8.) tupasluikan (Trichophorum cespitosum) varret alkavat jo saada syksyisen väriloisteen. Turpeen pak-
suus on kuvanottopaikalla 3,0 metriä. Kuva: Kalle Husso, GTK 2006.

(17 %). Tupasvillaturpeen (ER) osuus on 6 % koko-
naisturpeen määrästä. Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 4,4 ja tumman turpeen vastaavasti 4,6. 
Suon pohja on syvillä alueilla hiesua ja matalilla tur-
vealueilla moreenia. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
varsinaisen sararämeen ja korpirämeen muuttumalta, 
puolukkaturvekankaalta sekä keskiravinteiselta rim-
pinevan muuttumalta. Turpeen tuhkapitoisuus on kes-
kimäärin 4,6 % ja rikkipitoisuus 0,20 %. Suokuuti-
on sisältämän kuiva-aineen määrä on keskimäärin 86 
kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on kes-
kimäärin 20,9 MJ/kg. 

Turpeen alkuainepitoisuudet ovat alhaisia tai nor-
maaleja verrattuna Keski-Pohjanmaan turpeiden vas-
taaviin pitoisuuksiin (Virtanen ja Herranen 1986).

Rasvasuolla on kahdessa altaassa 20 ha:n alueel-
la energiantuotantoon soveltuvaa turvetta 0,42 milj. 
suo-m3. Turve sijoittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan 
laatunsa puolesta pääosin jyrsinturpeen laatuluok-
kaan A8.0, S0.30 ja N2.0 (Energiaturpeen laatuohje 
2006). Pintavalutuskentäksi soveltuvaa ojitettua suo-
aluetta on suon etelä- ja pohjoispäässä.
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Kuva 26. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Mätässuolla. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla.
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59. Mätässuo

Mätässuo (kl. 3323 11, x = 7051,4, y = 3492,4) sijait-
see 17 km Iisalmen keskustasta länteen. Suon ympä-
ristö on moreenia. Suon korkeus merenpinnasta on 
103–110 m, ja sen pinta viettää loivasti länsilounaa-
seen ja luoteeseen. 

Vedet laskevat ojia pitkin luoteeseen Kiuruveden 
Etelälahteen (88,4 m mpy). Mätässuo kuuluu Poro-
veden alueeseen (4.52) ja siinä Kiuruveden aluee-
seen (4.523). 

Suon pinta-ala on 46 ha, mistä yli metrin syvyis-
tä aluetta on 11 ha ja yli 1,5 m:n aluetta 2 ha. Suurin 
havaittu turvesyvyys on 1,7 m ja keskisyvyys 0,7 m. 
Tutkimuspistetiheys on 5,8/10 ha (kuva 26).

Tutkimuspisteistä on 69 % turvekankaalla, 29 % 
rämeellä ja 2 % korvessa. Puolukkaturvekangas on 
yleisin suotyyppi ja sitä on laajalti suon etelä- ja kes-
kiosassa. Mustikkaturvekangasta on runsaasti suon 
lounaisosassa. Varsinaisen sararämeen muuttumaa on 
laajalti suon keski- ja pohjoisosassa. Mätässuo kuuluu 
soiden luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 0. Kas-
villisuus ja vesitalous ovat muuttuneet kauttaaltaan 
ja suotyypit ovat kehittyneet valtaosin turvekangas-
vaiheeseen.

Turve on saravaltaista (62 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 38 %. Yleisimmät turvelajit ovat rah-

kasaraturve (SC) 42 %, sararahkaturve (CS) 23 % ja 
varpurahkasaraturve (NSC) 10 %. Varputurvetta (N) 
on melko runsaasti (22 %). Tupasvillaturpeen (ER) 
määrä (11 %) on keskimääräinen mutta puuturvetta 
(L) on vähän (4 %). Turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 4,3 ja tumman turpeen 4,5. Suon pohja on 
pääasiassa hiesua. Matalilla reuna-alueilla pohjan mi-
neraalimaalajina on hienoainesmoreeni.

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
varsinaisen sararämeen muuttumalta. Turpeen tuh-
kapitoisuus on alhainen, keskimäärin 2,6 %. Rikki-
pitoisuus (S) on myös alhainen, keskimäärin 0,14 %. 
Suokuution sisältämän kuiva-aineen määrä on koh-
talaisen korkea, keskimäärin 116 kg/m3. Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo (21,8 MJ/kg) on normaali. 

Turpeen raskasmetallipitoisuudet ovat alhaisia tai 
normaaleja verrattuna Iisalmen keskimääräisiin pitoi-
suuksiin (Luukkanen 2006 ja 2008).

Mätässuolla on 4 ha:n alueella energiatuotantoon 
soveltuvaa turvetta 0,05 milj. suo-m3. Turve sijoittuu 
tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta pää-
osin jyrsinturpeen laatuluokkaan A4.0, S0.20 ja N2.0 
(Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutuskentäk-
si soveltuvaa ojitettua mutta matalaa suoaluetta on 
suon pohjoispäässä.
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Kuva 27. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Muurainsuolla. Valuma-alueiden rajat on merkitty sinisellä 
viivalla.
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60. Muurainsuo

Muurainsuo (kl. 3323 11, x = 7057,9, y = 3493,2) si-
jaitsee 17 km Iisalmen keskustasta länsiluoteeseen. 
Suon ympäristö, mukaan lukien luoteispuoliset pel-
toalueet on hienoainesmoreenia. Suon korkeus me-
renpinnasta on 128–138 m, ja sen pinta viettää pää-
asiassa etelään. 

Vedet laskevat ojia pitkin etelään Ruoppipuroon 
ja sieltä edelleen Tervalammin (100,5 m mpy) kautta 
lounaaseen Ukonpuroon ja Kiurujokeen. Muurainsuo 
kuuluu Poroveden alueeseen (4.52) ja siinä Kiuruve-
den alueeseen (4.523).

Suon pinta-ala on 32 ha, mistä yli metrin syvyis-
tä aluetta on 7 ha, yli 1,5 m:n aluetta 5 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 2 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 3,6 m ja keskisyvyys 0,9 m. Tutkimus-
pistetiheys on 5,7 kpl/10 ha (kuva 27).

Tutkimuspisteistä on 64 % turvekankaalla, 28 % 
rämeellä ja 8 % korvessa. Noin puolet suotyyppiha-
vainnoista on puolukkaturvekankaalla. Muurainsuo 
kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 
0. Kasvillisuus ja vesitalous ovat muuttuneet kaut-
taaltaan ja suotyypit ovat kehittyneet valtaosin tur-
vekangasvaiheeseen.

Turve on saravaltaista (56 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 44 %. Yleisimmät turvelajit ovat 
rahkasaraturve (SC) 28 %, puupitoinen sararahkatur-
ve (LCS) 12 % ja puupitoinen rahkasaraturve (LSC) 
11 %. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9 
ja tummalla turpeella se on 5,6. Suon pohja on pää-
asiassa hienoainesmoreenia. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
tupasvillarämeen muuttumalta. Turpeen tuhkapitoi-
suus on normaali, keskimäärin 4,5 %. Rikkipitoisuus 
(0,16 %) on hieman alle keskimääräisen. Suokuution 
sisältämän kuiva-aineen määrä (88 kg/m3) on hieman 
alle normaalin. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
(20,9 MJ/kg) on normaali.

Muurainsuon turpeen alkuainepitoisuudet ovat al-
haisia tai normaaleja verrattuna Iisalmen turpeiden 
keskimääräisiin pitoisuuksiin (Luukkanen 2006).

Muurainsuolla on 5 ha:n alueella energiatuotan-
toon soveltuvaa turvetta 0,08 milj. suo-m3. Turve si-
joittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puoles-
ta pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A8.0, S0.20 
ja N 2.5 (Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalu-
tuskentäksi soveltuvaa ojitettua matalahkoa suoalu-
etta on suon eteläpäässä. 
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61. Pukkikangas

Pukkikangas (kl. 3323 10, x = 7040,4, y = 3496,6) si-
jaitsee 17 km Iisalmen keskustasta lounaaseen. Suon 
ympäristö on hienoainesmoreenia. Suon korkeus me-
renpinnasta on 145–151 m, ja sen pinta viettää pää-
osin luoteeseen. Lounaisnurkassa vietto on etelälou-
naaseen. 

Suo sijaitsee vedenjakajalla. Lounaisnurkkaus 
suosta kuuluu Kymijoen vesistöön (14) ja loppuosa 
Vuoksen vesistöön (4). Suon lounaisnurkkauksen ve-
det laskevat lounaaseen Kenkäjärveen (147,6 m mpy), 
josta sekä Kenkäpuroa että Kenkäkanavaa pitkin ete-
lään Lampaanjärven Pohjoislahteen (128,3 m mpy). 
Valtaosa suosta laskee ojia pitkin luoteeseen Kouru-
puroon, mitä pitkin edelleen pohjoisluoteeseen Kiu-
ruveden Etelälahteen (88,4 m mpy). Suon lounais-
osa kuuluu Kymijoen vesistöön (14), siinä Rauta-
lammin reitin valuma-alueeseen (14.7) ja Pielaveden 
alueeseen (14.74) sekä edelleen Lampaanjärven valu-
ma-alueeseen (14.747). Loppuosa suosta kuuluu siis 
Vuoksen vesistöön (4), siinä Iisalmen reitin vesistö-
alueeseen (4.5) ja Poroveden alueeseen (4.52) sekä lä-
hemmin Kourupuron valuma-alueeseen (4.527). 

Suon pinta-ala on 85 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 58 ha, yli 1,5 m:n aluetta 42 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 29 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 3,8 m ja keskisyvyys 1,6 m. Tutkimus-
pistetiheys on 8,7/10 ha (kuva 28).

Tutkimuspisteistä on 75 % turvekankaalla ja 25 % 
rämeellä. Puolukkaturvekangas (kuva 29) on yleisin 
suotyyppi ja sitä on laajalti suon etelä- ja keskiosas-
sa. Suon pohjoisosassa on varsinaisen sararämeen, 
tupasvillarämeen ja rahkarämeen (kuva 30) muut-
tumaa. Suon reunaosissa on mustikkaturvekangasta. 
Pukkikangas kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikol-
la luokkaan 0. Kasvillisuus ja vesitalous ovat muut-
tuneet kauttaaltaan ja suotyypit ovat kehittyneet val-
taosin turvekangasvaiheeseen.

Turve on saravaltaista (76 %). Rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 23 % ja ruskosammalvaltaisen 1 %. 
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (SC) 41 % 
ja sararahkaturve (CS) 10 %. Varputurpeen (N) osuus 
on 12 %, puuturpeen (L) 9 % ja tupasvillaturpeen 
(ER) 8 % kokonaisturpeen määrästä. Turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5,2 ja tumman turpeen 
5,6. Suon luoteisosan syvänteen pohjalla on paksuim-
millaan 2,5 m järvimutaa, joka vaihettuu liejunsekai-
seksi saveksi. Järvimudan määrä on noin 56 000 m3. 
Muualla suon pohjamaalaji on pääasiassa moreenia. 

Tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet on otettu 
puolukkaturvekankaalta ja varsinaisen sararämeen 
muuttumalta (taulukko 2). Käyttökelpoisen kerrostu-
man turpeen tuhkapitoisuus on normaali, keskimää-
rin 4,3 %. Samoin on rikkipitoisuuden (S) laita. Se 
on keskimäärin 0,21 %. Suokuution sisältämän tur-
peen kuiva-aineen määrä on kunnan keskimääräistä 
arvoa (96 kg/m3) alhaisempi, keskimäärin 79 kg/m3. 
Varsinkin suon luoteisosassa turve on märkää. Siel-
lä suokuutiossa on kuiva-ainetta keskimäärin vain 60 
kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on nor-
maali, keskimäärin 21,2 MJ/kg.

Turpeen alkuainepitoisuudet ovat normaaleja tai al-
haisia. Ainoastaan puolukkaturvekankaalla pintatur-
peen (CS) sinkin (Zn) pitoisuus 47,2 mg/kg on lieväs-
ti koholla verrattuna Iisalmen turpeiden keskimääräi-
siin pitoisuuksiin (Luukkanen 2006 ja 2008). 

Pukkikankaalla on 46 ha:n alueella energiatuotan-
toon soveltuvaa turvetta 0,92 milj. suo-m3. Järvimu-
dan runsas määrä hankaloittaa kuivatusta ja tuotan-
toa kosteina kesinä. Turve sijoittuu tutkituilta omi-
naisuuksiltaan laatunsa puolesta pääosin jyrsintur-
peen laatuluokkaan A8.0, S0.25 ja N2.5 (Energiatur-
peen laatuohje 2006). Pintavalutuskentäksi soveltu-
vaa ojitettua aluetta on Pukkikankaan pohjoispuoli-
silla Alasoilla. 
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Kuva 29. Puolukkaturvekangasta Pukkikankaan koillisosassa. Turpeen syvyys on kuvanottopaikalla 3,7 m. 
Kuva: Kalle Husso, GTK 2013.

Kuva 28. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Pukkikankaalla. Valuma-alueiden rajat on merkitty sinisel-
lä viivalla.
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Kuva 30. Rahkarämeen muuttumaa Pukkikankaan luoteisosassa. Turpeen syvyys on kuvanottopaikalla 3,1 
m.  Kuva: Kalle Husso, GTK 2013.
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Kuva 31. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Siltanotkossa. Valuma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. 

62. Siltanotko

Siltanotko (kl. 3341 06, x = 7062,8, y = 3515,8) si-
jaitsee 13 km Iisalmen keskustasta koilliseen. Suon 
ympäristö on pääasiassa hienoainesmoreenia. Suon 
kaakkoislaidalla on laaja-alainen hietamuodostuma 
ja lounaislaidalla pienialainen hiekkamuodostuma. 
Suon korkeus merenpinnasta on 162–172 m, ja sen 
pinta viettää loivasti kaakkoon.

Vedet laskevat ojia pitkin sekä kaakkoon Uuraan-
puroon että etelälounaaseen Kortesuolle. Uuraanpu-
roon virtaavat vedet jatkavat edelleen eteläkaakkoon 
Jokisenpuroon ja Pajusenpuroon. Pajusenpuro laskee 
etelään Vääräjärven Pieni-Väärään (100,4 m mpy), 
josta edelleen Vääränjoen kautta luoteeseen Välijo-
keen. Kortesuolle laskevat vedet virtaavat sieltä edel-
leen etelälounaaseen Siltanotkonpuroon ja Huhti-
suon kautta Leppipuroon. Leppipuro laskee lounaa-
seen Välijokeen. Välijoki laskee länsiluoteeseen Soin-
järveen (96,5 m mpy) ja edelleen Soinjoen ja Riikin-
joen kautta länteen Iso-Iihin (85,9 m mpy). Siltanot-
ko kuuluu Iso-Iin alueeseen (4.53) ja siinä Riikinjoen 
valuma-alueeseen (4.539). 

Suon pinta-ala on 36 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 23 ha, yli 1,5 m:n aluetta 19 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 15 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 5,9 m ja keskisyvyys 2,0 m. Tutkimus-
pistetiheys on 8,6 kpl/10 ha (kuva 31).

Tutkimuspisteistä on 71 % turvekankaalla, 18 % 
rämeellä ja 11 % korvessa. Yli puolet tutkimuspiste-
havainnoista on puolukkaturvekankaalla (kuva 32). 
Suon etelälaidalla on ruohoturvekangasta ja varsi-
naisen sararämeen muuttumaa sekä pienialainen var-
sinaisen lettokorven muuttuma (kuva 33). Siltanotko 
kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 0. 
Kasvillisuus ja vesitalous ovat muuttuneet kauttaal-
taan ja suotyypit ovat kehittyneet valtaosin turvekan-
gasvaiheeseen

Turve on saravaltaista (54 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 33 % ja ruskosammalvaltaisen (B) 
13 %. Ruskosammalvaltaisen turpeen osuus on huo-
mattavan suuri. Yleisimmät turvelajit ovat rahkasara-
turve (SC) 27 %, ruskosammalsaraturve (BC) 12 % ja 
puupitoinen rahkasaraturve (LSC) 11 %. Puuturvet-
ta (L) on kohtalaisen runsaasti (22 %). Tupasvillatur-
peen (ER) osuus on 15 % kokonaisturpeen määrästä. 
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2 ja tum-
man turpeen 4,5. Suon pohjalla on ohuehko kerros 
liejua, jonka alla on pääasiassa hiekkaa tai moreenia.

Tilavuustarkat laboratorionäytteet on otettu puo-
lukkaturvekankaalta ja varsinaisen lettokorven muut-
tumalta. Käyttökelpoisen turpeen tuhkapitoisuus on, 
ilman runsastuhkaista pohjakerrosta keskimäärin 
2,4 %. Kaikkien näytteiden tuhkapitoisuuden keski-
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arvo on 6,9 %. Rikkipitoisuus on vastaavasti 0,18 % ja 
kaikkien näytteiden osalta 0,26 %. Tuotantokelpoisen 
suokuution sisältämän kuiva-aineen määrä on keski-
määrin 109 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg. 

Siltanotkon varsinaisen lettokorven muuttumalla, 
suon eteläosassa monet alkuainepitoisuudet ovat kes-
kimääräisiä kuntakohtaisia pitoisuuksia selvästi kor-
keampia. Pintaturpeen (0–10 cm, CB-turve) stron-
tiumin (Sr) pitoisuus 129 mg/kg ja kaliumin (K) pi-
toisuus 6610 mg/kg ovat keskimääräisiä (strontiu-
milla 30,3 mg/kg ja kaliumilla 767 mg/kg) huomat-
tavasti korkeampia. Heti pintaturpeen alla (10–60 
cm, CB- turve) useat pitoisuudet ovat poikkeuksel-
lisen korkeita. Bariumin (Ba) pitoisuus 448 mg/kg, 
kalsiumin (Ca) pitoisuus 16600 mg/kg, molybdee-
nin (Mo) pitoisuus 8,0 mg/kg ja strontiumin (Sr) pi-
toisuus 208 mg/kg ovat sekä pintaturpeen että poh-

jaturpeen keskimääräisiä pitoisuuksia selvästi kor-
keampia. Pohjaturpeen (LCB-turve) alumiinin (Al) 
pitoisuus 14800 mg/kg, arseenin (As) pitoisuus 19,4 
mg/kg, bariumin (Ba) pitoisuus 343 mg/kg, kromin 
(Cr) pitoisuus 42,3 mg/kg, molybdeenin (Mo) pitoi-
suus 8,0 mg/kg, strontiumin (Sr) pitoisuus 113 mg/kg 
ja titaanin (Ti) pitoisuus 491 mg/kg olivat myös sel-
västi Keski-Pohjanmaan ja Iisalmen turpeiden vastaa-
via pitoisuuksia korkeampia (Virtanen 2005, Luuk-
kanen 2006 ja 2008).

Siltanotkossa on kahdessa altaassa 19 ha:n alueel-
la energiantuotantoon soveltuvaa turvetta 0,51 milj. 
suo-m3. Turve sijoittuu tutkituilta ominaisuuksiltaan 
laatunsa puolesta pääosin jyrsinturpeen laatuluok-
kaan A10+, S0.50+ ja N2.5 (Energiaturpeen laatuoh-
je 2006). Pintavalutuskentäksi soveltuvaa ojitettua 
turvekenttää on suon kaakkois- ja lounaisnurkkauk-
sessa. 

Kuva 32. Puolukkaturvekangasta Siltasuon pohjoisosassa. Turpeen paksuus on kuvanottopaikalla 5,6 m. Kuva: 
Kalle Husso, GTK 2013.
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Kuva 33. Varsinaisen lettokorven muuttuman läheisyydessä oleva lähde sijaitsee suon etelälaidalla. Kuva: 
Aimo Pesiö, GTK 2012. 
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63. Pikkulammensuo

Pikkulammensuo (kl. 3341 06, x = 7062,9, y = 3515,1) 
sijaitsee 13 km Iisalmen keskustasta koilliseen. Suon 
ympäristö on hienoainesmoreenia. Etelä- ja lounais-
laidalla on pienialaisia hiekkamuodostumia. Suon 
keskellä on alle hehtaarin kokoinen umpeenkasvanut 
Pikkulampi. Suon korkeus merenpinnasta on 177–
184 m ja sen pinta viettää loivasti kaakkoon. 

Vedet laskevat ojia pitkin kaakkoon Siltanotkoon ja 
sieltä etelään Siltanotkonpuroon ja Leppipuroon. Lep-
pipuro laskee lounaaseen Välijokeen. Välijoki laskee 
länsilounaaseen Soinjärveen (96,5 m mpy) ja edelleen 
Soinjoen ja Riikinjoen kautta länteen Iso-Iihin (85,9 
m mpy). Pikkulammensuo kuuluu Iso-Iin alueeseen 
(4.53) ja siinä Riikinjoen valuma-alueeseen (4.539). 

Suon pinta-ala on 19 ha, mistä yli metrin syvyistä 
aluetta on 11 ha, yli 1,5 m:n aluetta 9 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 7 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 5,5 m ja keskisyvyys 1,6 m. Tutkimus-
pistetiheys on 7,4/10 ha (kuva 34).

Tutkimuspisteistä on puolet (50 %) turvekankaal-
la 47 % rämeellä ja 3 % avosuolla. Lähes puolet suo-
tyyppihavainnoista on puolukkaturvekankaalta. Suon 
pohjois- ja eteläosassa on laajalti puolukkaturvekan-
gasta. Tupasvillarämeen, varsinaisen sararämeen ja 
rahkarämeen (kuva 35) muuttumaa on runsaasti suon 
keskiosassa. Suon eteläisessä keskiosassa on lähes 
umpeenkasvanut Pikkulampi (kuva 36). Suon lou-
naisnurkkauksessa on kangasrämeen muuttumaa.  
Pikkulammensuo kuuluu soiden luonnontilaisuusas-
teikolla luokkaan 0. Kasvillisuuden muutos on eden-
nyt pitkälle. Suoveden pinta on alentunut. Pikkulam-
pi on umpeenkasvanut.

Turve on saravaltaista (55 %). Rahkavaltaisen (S) 

turpeen osuus on 45 %. Yleisimmät turvelajit ovat 
rahkasaraturve (SC) 34 %, tupasvillasararahkaturve 
(ERCS) 18 % ja puupitoinen rahkasaraturve (LSC) 
14 %. Tupasvillaturvetta (ER) on runsaasti (31 %). 
Puuturpeen (L) osuus on 14 % kokonaisturpeen mää-
rästä. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3 ja 
tumman turpeen 5,2. Suon pohja on pääasiassa hiek-
kaa ja hietaa sekä hienoainesmoreenia.

Tilavuustarkat laboratorionäytteet on otettu puoluk-
katurvekankaalta ja rahkarämeen muuttumalta. Tur-
peen tuhkapitoisuus on rahkarämeellä alhainen, kes-
kimäärin 1,8 %. Puolukkaturvekankaalla se on myös 
alhainen (2,9 %). Rikkipitoisuus on puolukkaturve-
kankaalla 0,19 %. Suokuution sisältämän kuiva-aineen 
määrä on rahkarämeellä keskimäärin 81 kg/m3 ja puo-
lukkaturvekankaalla 93 kg/m3. Vesipitoisuudessa ei ole 
suuria eroja, rahkarämeellä keskimäärin 91,6 % ja puo-
lukkaturvekankaalla 90,8 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on puolukkaturvekankaalla 21,5 MJ/kg.

Pikkulammensuon alkuainepitoisuudet ovat puo-
lukkaturvekankaalla alhaisia tai normaaleja verrattu-
na Iisalmen turpeiden vastaaviin pitoisuuksiin (Luuk-
kanen 2006 ja 2008).

Pikkulammensuolla on 4 ha:n alueella lähes maa-
tumatonta rahkavaltaista turvetta noin 56  000 suo-
m3, joka soveltuu parhaiten ympäristöturpeeksi. Li-
säksi suolla on 10 ha:n alueella energiantuotantoon 
soveltuvaa turvetta 0,25 milj. suo-m3. Turve sijoittuu 
tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta pää-
osin jyrsinturpeen laatuluokkaan A4.0, S0.20 ja N2.5 
(Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutuskentäk-
si soveltuvaa harvakseltaan ojitettua turvekenttää on 
suon kaakkoispohjukassa.
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Kuva 36. Varsinaista saranevaa Pikkulammen ympäristössä. Turpeen syvyys on kuvanottopaikalla 3,9 m. 
Kuva: Kalle Husso, GTK 2013.

Kuva 35. Rahkarämeen muuttumaa Pikkulammensuon keskiosassa. Turpeen syvyys on kuvanottopaikalla 4,7 
m.  Kuva: Kalle Husso, GTK 2013.
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Kuva 37. Tutkimus- ja syvyyspisteiden sijainti Miilusuolla.
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64. Miilusuo

Miilusuo (kl. 3341 06, x = 7061,6, y = 3512,0) si-
jaitsee 10 km Iisalmen keskustasta pohjoiseen. Suon 
ympäristö on hienoainesmoreenia. Suon etelälaidal-
la on hiekkaa ja pohjoislaidalla savea. Lounaislai-
dalla on karkean maa-aineksenottoalue. Suon korke-
us merenpinnasta on 113–124 m, ja sen pinta viettää 
pohjoiseen.

Vedet laskevat ojia pitkin luoteeseen Rahkapuroon. 
Rahkapuro laskee Soinjokeen, joka taas virtaa länsi-
luoteeseen ja vaihettuu Riikinjoeksi, ja päätyy Iso-Ii-
hin (85,9 m mpy). Miilusuo kuuluu Iso-Iin alueeseen 
(4.53) ja siinä Riikinjoen valuma-alueeseen (4.539).

Suon pinta-ala on 14 ha, mistä yli metrin syvyis-
tä aluetta on 9 ha, yli 1,5 m:n aluetta 7 ha ja yli kah-
den metrin syvyistä aluetta 6 ha. Suurin havaittu tur-
vepaksuus on 5,0 m ja keskisyvyys 1,9 m. Tutkimus-
pistetiheys on 8,1/10 ha (kuva 37). 

Tutkimuspisteistä on 72 % rämeellä, 25 % turve-
kankaalla ja 3 % korvessa. Varsinainen sararäme on 
selvästi yleisin suotyyppi (kuva 38). Puolet siitä on 
muuttuma-asteella. Luonnontilaisen varsinaisen sa-
rarämeen osuus on 19 % tutkimuspistehavainnoista. 
Suon pohjoispäässä on puolukkaturvekangasta. Mii-
lusuo kuuluu soiden luonnontilaisuusasteikolla luok-
kaan 3. Runsas puolet suosta on ojittamatonta. Oji-
tetulla alueella varpuisuus on lisääntynyt. Ojittamat-
tomalla alueella suokasvillisuudessa ei ole tapahtu-
nut muutosta.

Turve on saravaltaista (79 %). Rahkavaltaisen (S) 
turpeen osuus on 17 % ja ruskosammalvaltaisen (B) 
4 %. Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (SC) 
50 %, puupitoinen rahkasaraturve (LSC) 17 % ja tu-

pasvillasararahkaturve (ERCS) 6 %. Puuturpeen (L) 
osuus on 19 % ja tupasvillaturpeen (ER) 14 % koko-
naisturpeen määrästä. Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus (H3,9) on alhainen. Tummalla turpeella se 
on myös alhainen (H4,2). Suon pohjalla on ohuelti 
liejunsekaista savea, saven tai hiesun päällä. Hiesu 
on yleisin pohjamaalaji. 

Tilavuustarkat laboratorionäytteet on otettu luon-
nontilaiselta varsinaiselta sararämeeltä. Turpeen tuh-
kapitoisuus on ilman runsastuhkaista pohjakerrosta 
keskimäärin 5,7 % ja rikkipitoisuus 0,17 %. Turpeen 
vesipitoisuus (92,3 %) on korkea ja suokuution sisäl-
tämän kuiva-aineen määrä (75 kg/m3) suhteellisen al-
hainen. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on kes-
kimäärin 20,8 MJ/kg.

Useat Miilusuon alkuainepitoisuudet ovat korkei-
ta. Pohjaturpeen alumiinin (Al) pitoisuus 31200 mg/
kg, arseenin (As) pitoisuus 11 mg/kg, bariumin (Ba) 
pitoisuus 375 mg/kg, kromin (Cr) pitoisuus 47,5 mg/
kg, magnesiumin (Mg) pitoisuus 4540 mg/kg, stron-
tiumin (Sr) pitoisuus 75,6 mg/kg ja titaanin (Ti) pi-
toisuus 820 mg/kg ovat kaikki selvästi Iisalmen alu-
een turvenäytteiden pitoisuuksia korkeammat (Luuk-
kanen 2006 ja 2008). 

Miilusuolla on 7 ha:n alueella energiatuotantoon 
soveltuvaa turvetta 0,17 milj. suo-m3. Turve sijoit-
tuu tutkituilta ominaisuuksiltaan laatunsa puolesta 
pääosin jyrsinturpeen laatuluokkaan A10.0 ja S0.20 
(Energiaturpeen laatuohje 2006). Pintavalutuskentäk-
si soveltuvaa ojitettua turvekenttää on suon luoteis-
laidalla. 
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Kuva 38. Varsinaista sararämettä Miilusuon eteläosassa. Turpeen syvyys on kuvanottopaikalla 3,7 m.  Kuva: 
Kalle Husso, GTK 2013.
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TULOSTEN TARKASTELUA  

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon      

Tutkittujen soiden energiaturpeeksi soveltuvassa 
osassa on kuiva-ainetta keskimäärin 95 kg/m3. Ener-
giaturpeeksi soveltuvan kerroksen tuhkapitoisuus on 
keskimäärin 3,7 % eli noin 3,9 kg/suo-m3 ja rikkipi-
toisuus 0,18 % kuivapainosta. Kuivan turpeen teholli-
nen lämpöarvo on energiaturpeeksi soveltuvassa ker-
roksessa keskimäärin 21,4 MJ/kg. Polttoturpeen laa-
tuohjeen (liite 2) mukaan turpeen rikkipitoisuus tulee 
ilmoittaa, mikäli pitoisuus on enemmän kuin 0,3 % 
kuivapainosta.

Turvetuotantoon soveltuvat suot on lueteltu tau-
lukossa 1. Taulukkoon on sisällytetty sekä heikosti 
maatunut rahkavaltainen turve että energiaturpeek-
si soveltuva turve. Energiaturvetuotantoon soveltuu 
17 suota. Tuotantoon soveltuvan alueen pinta-ala on 
222 ha, mikä on noin 30 % tutkitusta suoalasta. Suu-

rimmat tuotantoon soveltuvat suot ovat Pukkikangas 
(46 ha), Huhtisuo-Leppikorvensuo (22 ha) ja Suuri-
suo (21 ha). 

Energiaturpeeksi soveltuvan turpeen määrä on tut-
kituilla soilla yhteensä noin 4,3 milj. suo-m3, eli kes-
kimäärin noin 19 400 m3/ ha. Kuivan turpeen energia-
sisältö on noin 8,2 milj. GJ eli noin 2,3 milj. MWh. 
Jyrsinturpeen käyttökosteudessa (50 %) vastaavat lu-
vut ovat noin 7,4milj. GJ eli noin 2,0 milj. MWh. 
Jyrsinturpeen käyttökosteudessa olevan suokuution 
energiasisältö on keskimäärin 0,47 MWh.

Pikkulammensuolla on heikosti maatunutta rahka-
valtaista turvetta, joka soveltuu parhaiten ympäristö-
turpeeksi. Tuotantoon soveltuva ala on 4 hehtaaria, 
ja lähes maatumatonta rahkavaltaista turvetta siinä 
on noin 56 000 suo-m3 (taulukko 1). 

Taulukko 1. Turvetuotantoon soveltuva suoala, ympäristöturpeen ja energiaturpeen määrät sekä energiasisältö.

Iisalmessa tuotettu turve menee pääosin Kuopi-
on Energialaitokselle Kuopioon, Lapinlahden mei-

jerille ja Savon Voimalle Iisalmeen sekä Savon Sellu 
Oy:lle Kuopioon. 

Soidensuojelu

Yksikään raportissa tutkittu suo ei kuulu soidensuo-
jelu- tai Natura-2006 -ohjelmaan. 

  

Suon	  nimi Tuotantokelpoinen	  ala Tuotantokelpoinen Energiaturpeen Huomautuksia

turvemäärä energiasisältö

(ha) (milj.	  suo-‐m3) (milj.	  GJ/milj.	  MWh)

Ympäristö Energia Ympäristö Energia Kuiva	  turve 50	  %	  kost.

turve turve turve turve GJ/MWh GJ/MWh

46.	  HuhJsuo-‐Leppikorvensuo 22 0,44 0,81 0,22 0,79 0,22 pohjoisosa	  runsastuhkainen

47.	  Pitkäsuo 13 0,26 0,51 0,14 0,46 0,13

48.	  Pyssymäensuo 3 0,05 0,11 0,03 0,10 0,03

50.	  Vanhasuo 15 0,25 0,44 0,12 0,39 0,11

51.	  Tervakorpi 5 0,06 0,15 0,04 0,14 0,04 matala

52.	  Kuukonkorpi 13 0,21 0,57 0,16 0,50 0,14 vedenoVamo	  itälaidalla

53.	  Haukilampi 6 0,10 0,23 0,06 0,20 0,05 osiVaisia	  kuivatusvaikeuksia

56.	  Nylynsuo 10 0,16 0,24 0,07 0,21 0,05

57.	  Pyöreäsuo 3 0,03 0,05 0,01 0,05 0,01

58.	  Suurisuo 21 0,35 0,64 0,18 0,56 0,15 osiVaisia	  kuivatusvaikeuksia,	  liejua

59.	  Rasvasuo 20 0,42 0,75 0,21 0,66 0,18 osiVaisia	  kuivatusvaikeuksia

60.	  Mätässuo 4 0,05 0,12 0,03 0,11 0,03

61.	  Muurainsuo 5 0,08 0,15 0,04 0,13 0,04

62.	  Pukkikangas 46 0,92 1,54 0,43 1,37 0,38 paksusJ	  järvimutaa

63.	  Siltanotko 19 0,51 1,20 0,33 1,07 0,30

64.	  Pikkulammensuo 4 10 0,056 0,25 0,46 0,13 0,40 0,11 liejua	  välikerroksena	  ja	  pohjalla

65.	  Miilusuo	   7 0,17 0,26 0,07 0,23 0,06 liejusavea	  pohjalla

Yhteensä 4 222 0,056 4,31 8,23 2,27 7,37 2,03
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YHTEENVETO IISALMEN SOISTA

Suot ja soistuminen

Iisalmen kaupungin maapinta-alasta on noin 4 % geo-
logisen suon peitossa (Lappalainen ym. 1980). Iisal-
men alueella on tutkittu soita vuosina 1990, 2004, 
2005, 2006 ja 2008 soita yhteensä 64 kpl yhteispin-
ta-alaltaan 3055 ha. 

Iisalmen suot kuuluvat sekä Kymijoen (14.) 6 suota 
että Vuoksen (4.) 62 suota vesistöihin. Valtaosa sois-
ta (61 kpl) sijaitsee Iisalmen reitin valuma-alueella. 
Iisalmen reittiä lähemmin tarkasteltuna huomataan, 
että Poroveden alueeseen (4.52) kuuluu 38 suota, On-
kiveden alueeseen (4.51) 9 suota, Iso-Iin alueeseen 7 
suota, Sonkajärven reitin valuma-alueeseen (4.58) 5 
suota ja Luupujoen valuma-alueeseen (4.57) 2 suota. 
Kymijoen vesistössä sijaitsevat suot kuuluvat Piela-
veden alueeseen (14.74). Muutamat suot sijaitsevat 
vedenjakajalla ja kuuluvat kahteen eri valuma-aluee-
seen (kuva 1 ja Ekholm 1993).    

Ylä-Savon maaperä ja maaston muodot ovat peräi-
sin jääkaudelta. Noin puolet maa-alasta on moreeni-
kerrostumien peitossa. Suurin osa moreenikerrostu-
mista on ohutta, alle 5 metrin paksuista pohjamoree-
nia. Savikerrostumia on viidennes maa-alasta (Kuk-
konen & Sahala 1982).

Uusimpien tutkimusten mukaan mannerjäätikkö 
suli alueelta noin 11 000 vuotta sitten. Alue peittyi 
aluksi kokonaan Itämeren muinaisen vaiheen, Yoldia-
meren alle. Muinaisen Yoldiarannan korkeus on nyt 
noin 180 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Maan-
kohoamisen seurauksena meri mataloitui, ja vähitel-
len koko alue vapautui vedestä. Korkeimmat mäet pal-

jastuivat saariksi (Saarnisto & Saarinen 2001). Sois-
tuminen on alkanut alueella noin 10 200 vuotta sit-
ten, jolloin Iisalmen koillispuolella Sonkajärven Kal-
liosuon pohjaturpeet (calibroitu ikä 10 210 ± 30 BP) 
saivat alkunsa. Iisalmen eteläpuolella sijaitsevan Au-
masuon pohjaturpeet saivat alkunsa vasta 2400 vuotta 
myöhemmin (calibroitu ikä 7810 ± 50 BP). Voimak-
kaammin turvetta alkoi muodostua noin 8000 vuotta 
sitten rahkasammalten (Sphagnum) yleistyttyä (Mä-
kilä et al. 2013).

Alueen yleisimmät soistumistavat ovat metsämaan 
soistuminen ja vesistön umpeenkasvu. Soistumisen 
katsotaan olleen metsämaan soistumista silloin, kun 
suon pohjalla on runsaasti puupitoista turvetta. Vesis-
tön umpeenkasvu voi olla joko pinnanmyöteistä tai 
pohjanmyöteistä. Vesistön umpeenkasvussa soiden 
pohjalle, turvekerroksen ja mineraalimaan väliin syn-
tyy vaihtelevanpaksuisia lieju- tai mutakerrostumia. 

Iisalmen soiden tutkimuspisteistä on moreenipoh-
jaisia 47 %, hiekka- ja hietapohjaisia 25 % sekä hie-
noainespohjaisia (savi ja hiesu) 28 %. Turpeenalais-
ta liejua löytyi keskimäärin joka viidennen tutkimus-
pisteen pohjalta. Viiden suon pohjalla on merkittävä 
liejukerrostuma ja kuuden suon pohjalla paksu järvi-
mutakerrostuma.

Iisalmen suot ovat pienialaisia. Pinta-alaltaan suu-
rimmat suot ovat Suolamminsuo (275 ha) ja Alasuot 
(236 ha) (Luukkanen 2006). Keskimääräinen suoko-
ko on 48 ha.

Suoyhdistymät ja suotyypit

Suoyhdistymällä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jon-
ka yhtenäisen suon puitteissa sen eri suotyypit luon-
teenomaisine kasviyhdyskuntineen muodostavat. Sa-
manlaisten ilmasto-olojen sekä samanlaisen hydrolo-
gian ja kasvien ravinteiden saannin seurauksena kas-
viyhdyskunnat kehittyvät kasvillisuudeltaan ja raken-
teeltaan siinä määrin samankaltaisiksi, että ne voidaan 
lukea samaan suoyhdistymätyyppiin. Pääyhdistymä-
tyyppejä ovat keidassuot ja aapasuot (Kalliola 1973).

Iisalmen suot sijaitsevat Sisä-Suomen vietto- ja 
rahkakeitaiden sekä Suomenselän ja Pohjois-Karja-
lan aapasoiden vaihettumisvyöhykkeellä (Ruuhijär-

vi 1960 ja Eurola 1962). Kunnan pohjoisosan suot 
sijaitsevat Pohjanmaan aapasoiden alueella. Suoyh-
distymätyypit kehittyvät kuitenkin paikallisten olo-
suhteiden määrääminä ja niiden vaihettuminen ta-
pahtuu asteittain.

Iisalmen tutkituista suotyypeistä on turvekankai-
ta 47 %, rämeitä 39 %, korpia 11 % ja avosoita 2 % 
(pinta-alalla painotettuna). Turvepeltojen osuus on 
1 %. Pienialaisten puronvarsisoiden runsaudesta joh-
tuen korpityypin soiden osuus on suurempi kuin koko 
maassa (6 %) keskimäärin (Virtanen et al. 2003).   
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Turvekerrostumat

Iisalmessa tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,2 m. 
Pohjois-Savon soiden keskisyvyys on 1,3 m (Lappa-
lainen ja Toivonen 1985). Keskisyvyys on kaksi met-
riä tai enemmän vain yhdessä suossa. Keskisyvyydel-
tään syvin suo on Siltanotko (2,0 m) (Liite 1).

Yli metrin syvyistä aluetta on 1398 ha (46 % tutki-
tusta suoalasta), yli 1,5 metrin aluetta 912 ha (30 %) 
ja yli kahden metrin aluetta 560 ha (18 %).

Tutkittujen soiden turpeista on saravaltaista 78 % ja 
rahkavaltaista 21 %. Ruskosammalvaltaisen turpeen 

osuus on 1 %. Rahkan ja saran seuralaisena turpeessa 
on mm. tupasvillaa sekä puun ja varpujen jäännöksiä. 
Tupasvillaa ja suoleväkköä sisältävät happamet rah-
katurpeet ovat suon pintakerroksessa, kun taas ravin-
teikkaammat ja emäksisemmät kortetta ja raatetta si-
sältävät saraturpeet löytyvät useimmiten suon keski- 
ja pohjakerroksista. Kortetta ja järviruokoa sisältävät 
ruskosammalvaltaiset turpeet muodostavat siellä tääl-
lä suon pohjakerroksen.

Turpeiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia

Iisalmen soiden tuhkapitoisuus on keskimäärin 4,6 % 
ja rikkipitoisuus 0,19 %. Suokuution sisältämän kui-
va-aineen määrä on keskimäärin 96 kg/m3. Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,1 
MJ/kg.

Iisalmen turvenäytteistä on määritetty useita eri al-
kuaineita. Pintaturpeiden rikkipitoisuus (S) on kes-
kimäärin 0,18 % ja maksimissaan 0,37 % (kuva 39). 
Korkeimmat rikkipitoisuudet ovat kunnan eteläosas-
sa, Onkijärven koivulettokorven hieman emäksisessä 
(pH 5,8) SC- turpeessa (3670 mg/kg) ja saman suon 
EQCS- turpeessa (3130 mg/kg). 

Pohjaturpeiden vastaava keskipitoisuus on 0,26 % 
ja maksimipitoisuus 0,97 % (kuva 40). Korkein poh-
jaturpeen rikkipitoisuus on kunnan eteläosassa, Kuu-
konkorven puolukkaturvekankaan niukkatuhkaisessa 
(6,5 %) SC- turpeessa (9660 mg/kg). Alhaisin poh-
jaturpeen rikkipitoisuus on Tervasuon puolukkatur-
vekankaan runsastuhkaisessa (58,4 %) LEQSC- tur-
peessa (572 mg/kg). 

Pintaturpeiden typpipitoisuus (N) on keskimää-
rin 1,55 % (kuva 41) ja pohjaturpeiden 1,95 %. Kor-

kein pintaturpeen typpipitoisuus on Suurisuon hei-
kosti maatuneessa (H3) SC- turpeessa (2,85 %) ja al-
haisin Huoripojansuon turvepellon runsastuhkaisessa 
(75,8 %) SC- turpeessa (0,30 %). 

Turpeen ravinteisuus, samoin kuin typpipitoisuus-
kin, kasvavat yleensä syvemmälle turpeeseen mentä-
essä. Pintaturpeiden ravinteisuutta kuvastava kalsi-
umpitoisuus (Ca) vaihtelee huomattavasti mm. tur-
velajin ja pH:n mukaan. Keskimääräinen Ca-pitoi-
suus on pintaturpeilla 2782 mg/kg.  Iisalmen turpei-
den Ca-pitoisuuden vaihteluväli on 723–11 100 mg/
kg. Pohjaturpeiden kalsium-pitoisuus on keskimää-
rin 5259 mg/kg.

 Yleisesti ottaen Iisalmen soiden metallipitoisuu-
det eivät poikkea muualla Suomessa todetuista pi-
toisuuksista. Suomessa ei ole raskasmetallien pitoi-
suusrajaa energiaturpeelle. Kasvualustana käytetylle 
kasvuturpeelle on määritelty seuraavat enimmäispi-
toisuudet: Kadmium (Cd) 0,5 mg/l, Arseeni (As) 10 
mg/l, Nikkeli (Ni) 60 mg/l, Lyijy (Pb) 60 mg/l, Ku-
pari (Cu) 100 mg/l ja Sinkki (Zn) 150 mg/l (Turvete-
ollisuusliitto ry 2000).  

Soiden käyttömahdollisuudet turvetuotannossa

Iisalmessa tutkitun 64 suon turvemäärä on yhteensä 
noin 36,35 milj. suo-m3. Energiatuotantoon soveltu-
vaa turvetta on 54 suolla yhteensä 922 ha:n alueel-

la noin 17 milj. suo-m3. Tuotantokelpoisen turpeen 
energiasisältö on 50 %:n käyttökosteudelle laskettu-
na noin 8,0 milj. MWh.  
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Kuva 39. Iisalmen tutkittujen soiden pintaturpeiden (0- 30 cm) rikkipitoisuus (mg/kg = ppm).
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Kuva 40. Iisalmen tutkittujen soiden pohjaturpeiden (noin 0,3- 0,5 metrin etäisyydellä pohjan liejusta tai mi-
neraalimaasta) rikkipitoisuus (mg/kg = ppm).
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Kuva 41. Iisalmen tutkittujen soiden pintaturpeiden (0 – 30 cm) typpipitoisuus (%).
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Vuosina 2004, 2005, 2006 ja 2008 Iisalmen soita ovat 
allekirjoittaneen lisäksi tutkineet silloiset geologian 
ylioppilaat Anne Vaarasuo ja Kaisa-Maria Remes, sil-
loinen työnjohtaja Reijo Rantapelkonen ja tutkimus-
avustaja Kalle Husso. Työnjohtaja Reijo Rantapelko-
nen vastasi suolinjoituksesta yhdessä tutkimustyön-
tekijä Esa Marttilan, Paavo Lipon, Seppo Karjalaisen 
ja Kari Savolaisen kanssa.   

Turpeiden laboratorioanalyysit on tehty sekä 

GTK:n Geopalvelukeskuksen geolaboratoriossa että 
Labtium Oy:n tiloissa Kuopiossa. Analyysien teki-
jöinä olivat laborantit Arja Salpakari ja Anne Back-
man. Suokarttojen piirtämisestä ja kuvankäsittelystä 
on vastannut tutkimusavustaja Ritva Jokisaari. Geo-
logi Tuija Vähäkuopus on tarkastanut raportin.  

Myös kaikille muille tämän raportin eri työvai-
heisiin osallistuneille tekijä esittää parhaimmat kii-
toksensa.
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NORDTEST METHOD NT ENVIR 009  Liite 2 (1)    

Taulukko . Laatuluokat palaturpeelle.

 Päätaulukko  
 Alkuperä Turve 
 Kauppanimike Palaturve 

Mitat (mm)a  
Muoto Halkaisija (D) / pituus (L)  

P40 ≤ 40 mm ja L ≤ 5 x halkaisija 
P60 ≤ 60 mm ja L ≤ 5 x halkaisija 

sylinteri 

LL

DD

 

P80 ≤ 80 mm ja L ≤ 5 x halkaisija 

kuutio 

L3
L2

L1

 

P30 L1 ≤ 30 mm, L2 ≤ 40 mm L3 ≤ 200 mm

kaari (lainepalaturve) 

 

L1

L3

L2  

P70 L1 ≤ 250 mm, L2 ≤ 70 mm L3 ≤ 250 mm 

Ylisuuret kappaleet (% painosta), ylisuurien kappaleiden enimmäispaino yksittäisessä kuormassa 
OP0.5 
OP1.0 

≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 

 

Ylisuuret kappaleet, yksittäisen kappaleen suurin mitta ja ulottuvuuksien summa (mm)
MD300 
MD500 
MD700 

300 mm ja ulottuvuuksien summa 450 mm 
500 mm ja ulottuvuuksien summa 700 mm 
700 mm ja  ulottuvuuksien summa 900 mm 

Kosteus (p-% saapumistilassa) 
M30 
M38 
M47 
M55 

20 ≤ M ≤ 30 % 
25 ≤ M ≤ 38 % 
30 ≤ M ≤ 47 % 
40 ≤ M ≤ 55 % 

 

Tuhka (p-% kuiva-aineesta)  
A2.0 
A4.0 
A6.0 
A8.0 
A10.0 
A10.0+ 

≤ 2,0 % 
≤ 4,0 % 
≤ 6,0 % 
≤ 8,0 % 
≤ 10 % 
> 10,0 %, todellinen arvo ilmoitettava 

 

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kg (= MWh/t))b, c 
Q14.0 
Q12.0 
Q10.0 
Q8.0 

≥ 14,0 (≥ 3,9 MWh/t) 
≥ 12,0 (≥ 3,3 MWh/t) 
≥ 10,0 (≥ 2,8 MWh/t) 
≥   8,0 (≥ 2,2 MWh/t) 

vastaa M30-kosteusarvoa  
vastaa M38-kosteusarvoa  
vastaa M47-kosteusarvoa 
vastaa M55-kosteusarvoa  

tai energiatiheys saapumistilassa (E) (MWh/irto-m3) 
E1.30 
E1.15 
E1.00 
E0.80 

≥ 1,30 MWh/irto-m3 
≥ 1,15 MWh/irto-m3 
≥ 1,00 MWh/irto-m3 
≥ 0,80 MWh/irto-m3 

vastaa M30-kosteusarvoa 
vastaa M38-kosteusarvoa 
vastaa M47-kosteusarvoa 
vastaa M55-kosteusarvoa 

Hienoaineksen määrä (p-%, < 20 mm P40–P80-luokissa ja < 5 mm P30-luokassa) tuotannon jälkeen  
F5.0 
F10.0 
F15.0 
F15.0+ 

≤ 5,0 % 
≤ 10,0 % 
≤ 15,0 % 
> 15,0 %, todellinen arvo ilmoitettava 

 

Rikki (p-% kuiva-aineesta) 

V
e

lv
o

it
ta

v
a

t 

S0.15 
S0.20 
S0.25 
S0.30 
S0.35 
S0.40 
S0.45 
S0.50 
S0.50+ 

≤ 0,15 % 
≤ 0,20 % 
≤ 0,25 % 
≤ 0,30 % 
≤ 0,35 % 
≤ 0,40 % 
≤ 0,45 % 
≤ 0,50 % 
> 0,50 %, todellinen arvo ilmoitettava 

 

Typpi (p-% kuiva-aineesta) 
N1.0 
N1.5 
N2.0 
N2.5 
N3.0 
N3.0+ 

≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 2,0 % 
≤ 2,5 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 %, todellinen arvo ilmoitettava 

 

Irtotiheys saapumistilassa (kg/irto-m3) Suositeltavaa ilmoittaa, jos palaturvetta myydään tilavuuden mukaan jossain 
seuraavista laatuluokista: (BD280, BD300), enintään BD550. 

Kloori, Cl (p-% kuiva-aineesta) Klooripitoisuus on suositeltavaa ilmoittaa jonain seuraavista laatuluokista: 
Cl 0.03, Cl 0.05 tai Cl 0.07, Cl 0.10 tai Cl 0.10+ (jos Cl > 0,10 %, todellinen arvo 
ilmoitettava). 

O
pa

st
av

at
 

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen (hapettava ilmakehä), 
muodonmuutoslämpötila (DT) oC 

DT on suositeltavaa ilmoittaa, mikäli lämpötila on <1100 oC. 
HUOM: Kaikki mitatut lämpötilat ja käytetyt testausmenetelmät (ISO tai CEN) on 
suositeltavaa ilmoittaa. 

a Lainepalaturpeen piirros esittää tuotantovaihetta. Toimituksessa  
turvepala katkeaa 2–4 osaan. 

b Valitaan joko tehollinen lämpöarvo saapumistilassa tai energiatiheys. 
c Tehollisen lämpöarvon (kuiva-aineesta) vähimmäisvaatimus ≥ 18 MJ/kg. 
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Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3.

NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 

Taulukko . Laatuluokat jyrsinturpeelle.

Päätaulukko 
Alkuperä Turve 
Kauppanimike Jyrsinturve 
Ylisuuret kappaleet a

Ylisuuret kappaleet (OP), paino (p-%), ylisuurien kappaleiden enimmäispaino yksittäisessä kuormassa 
OP0.5 ≤ 0,5 % 
OP1.0 ≤ 1,0 % 
Ylisuuret kappaleet, yksittäisen kappaleen suurin mitta ja ulottuvuuksien summa (mm) 
MD400 400 mm ja ulottuvuuksien summa 600 mm 
MD750 750 mm ja ulottuvuuksien summa 1000 mm 
MD1000 1000 mm ja ulottuvuuksien summa 1500 mm 
Kosteus (p-% saapumistilassa) (liite E) 
M45 40 ≤ M ≤ 45 % yksittäisessä kuormassa enintään 50 %, vähintään 38 % 
M50 40 ≤ M ≤ 50 % yksittäisessä kuormassa enintään 55 %, vähintään 38 % 
M55 45 ≤ M ≤ 55 % yksittäisessä kuormassa enintään 60 %, vähintään 38 % 
M60 50 ≤ M ≤ 60 % yksittäisessä kuormassa enintään 65 %, vähintään 38 % 
Tuhka (p-% kuiva-aineesta)  
A2.0 ≤ 2,0 % 
A4.0 ≤ 4,0 % 
A6.0 ≤ 6,0 % 
A8.0 ≤ 8,0 % 
A10.0 ≤ 10,0% 
A10.0+ > 10,0 %, todellinen arvo ilmoitettava  
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kgb = MWh/t) 
Q10.0 ≥ 10 MJ/kg (≥ 2,8 MWh/t) vastaa M45-kosteusarvoa 
Q8.0 ≥ 8 MJ/kg (≥ 2,2 MWh/t) vastaa M50-kosteusarvoa  
Q6.0 ≥ 6 MJ/kg (≥ 1,7 MWh/t) vastaa M55-kosteusarvoa  
Q5.0 ≥ 5 MJ/kg (≥ 1,4 MWh/t) vastaa M60-kosteusarvoa 
Q5.0- < 5,0 MJ/kg (< 1,4 MWh/t) kosteuspitoisuus ≥ 60 p-% 
tai energiatiheys (E) (MWh/irto-m3)c

E0.8 ≥ 0,8 MWh/irto-m3 vastaa M45-kosteusarvoa 
E0.7 ≥ 0,7 MWh/irto-m3 vastaa M50-kosteusarvoa 
E0.5 ≥ 0,5 MWh/irto-m3 vastaa M55-kosteusarvoa 
E0.4 ≥ 0,4 MWh/irto-m3 vastaa M60-kosteusarvoa 
Rikki (p-% kuiva-aineesta) 
S0.15 ≤ 0,15 % 
S0.20 ≤ 0,20 % 
S0.25 ≤ 0,25 % 
S0.30 ≤ 0,30 % 
S0.35 ≤ 0,35 % 
S0.40 ≤ 0,40 % 
S0.45 ≤ 0,45 % 
S0.50 ≤ 0,50 % 
S0.50+ > 0,50 %, todellinen arvo ilmoitettava  
Tuhkan sulamiskäyttäytyminen (hapettava ilmakehä), muodonmuutoslämpötila (DT) oC

V
e

lv
o

it
ta

v
a

t 

DT on suositeltavaa ilmoittaa, jos lämpötila on <1100 oC. 
HUOM: Kaikki mitatut lämpötilat ja käytetyt testausmenetelmät (ISO tai CEN) on suositeltavaa ilmoittaa. 
Typpi (p-% kuiva-aineesta) 
N1.0 
N1.5 
N2.0 
N2.5 
N3.0 
N3.0+ 

≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 2,0 % 
≤ 2,5 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 %, todellinen arvo ilmoitettava 

 :atsikoulutaal atsivaarues nianoj aattiomli aavatletisous no suusiotipiroolK )atseenia-aviuk %-p( lC ,iroolK
Cl 0.03, Cl 0.05 tai Cl 0.07, Cl 0.10 tai Cl 0.10+ (jos Cl > 0,10 %, todellinen arvo 
ilmoitettava). 

O
pa

st
av

at

Irtotiheys saapumistilassa (kg/irto-m3  naakum neduuvalit näädyym attevrutnisryj iläkim ,aattiomli aavatletisouS )
seuraavissa laatuluokissa: vähintään BD200, BD220, BD240, BD 350, enintään 
BD470. 

a Mittojen numeeriset arvot viittaavat kappaleisiin, jotka läpäisevät 
mainitun kokoisen pyöreäreikäisen seulan (ISO-mitat). Todellisten 
kappaleiden mitat voivat poiketa näistä arvoista, erityisesti pituuden 
osalta. 

b Katso myös liite D, jyrsinturpeen laadunvalintakaavio. 
c Tehollista lämpöarvoa suositellaan käytettäväksi mieluummin kuin energia-
tiheyttä.  
d Tehollisen lämpöarvon (kuiva-aineesta) vähimmäisvaatimus ≥ 18 MJ/kg. 

  Liite 2 (2)
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