
ISBN 978-952-217-273-0 (nid.)
ISBN 978-952-217-274-7  (PDF)
ISSN 1235-9440

 415. Riitta-Liisa Kallinen (2010). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 69 s.
 416. Hannu Pajunen (2011). Siikalatvan turvevarat. Osa 2. 57 s.
 417. Teuvo Herranen (2011). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 144 s.
 418. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2011). Uudessakaarlepyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 106 s.
 419. Jukka Turunen ja Heikki Meriluoto (2011). Pihtiputaalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 87 s.
 420. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2011). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 137 s.
 421. Jukka Räisänen ja Janne Kivilompolo (2011). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 4. 111  s.
 422. Tapio Toivonen ja Asta Harju (2011). Soinissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 106 s.
 423. Timo Suomi ja Ale Grundström (2011). Hyvinkään tutkitut suot ja niiden turvevarat. 83 s.
 424. Ari Luukkanen (2011). Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 66 s.
 425. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2012). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 89 s.
 426. Jukka Leino (2012). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 105 s.
 427. Hannu Pajunen (2012). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 428. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2012). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 136 s.
 429. Teuvo Herranan (2012). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 150 s.
 430. Heikki Meriluoto ja Jukka Turunen (2012). Pihtiputaalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 75 s.
 431. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2012). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 3. 90 s.
 432. Ari Luukkanen (2012). Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 77 s.
 433. Janne Kivilompolo (2012). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 5. 107 s.
 434. Timo Suomi (2012). Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 86 s.
 435. Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus (2012). Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 132 s.
 436. Tapio Toivonen (2013). Korsnäsissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 66 s.
 437. Riitta-Liisa Kallinen (2013). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 73 s.
 438.  Tapio Toivonen (2013). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 160 s.
 439. Hannu Pajunen (2013). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 70 s.
 440. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2013). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 4. 98 s.
 441. Heikki Meriluoto (2013). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 92 s.
 442. Teuvo Herranen (2013). Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 115 s.
 443. Markku Mäkilä, Heikki Säävuori, Oleg Kuznetsov ja Ale Grundström (2013). Suomen soiden ikä ja kehitys. 67 s.
 444.  Ari Luukkanen (2013). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 66 s.
 445. Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus (2013). Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 140 s.

KOPIJYVÄ OY
Kuopio 2013

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Turvetutkimusraportti 445
  2013

www.gtk.fi  

info@gtk.fi

G
T

K
  •  Tu

rvetu
tkim

u
srap

ortti  445 •  L
appajärvellä tu

tkitu
t su

ot ja n
iiden

 tu
rvevarat. O

sa 2. • O
n

erva V
alo, A

sta H
arju

 ja Tu
ija V

äh
äku

opu
s

Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat
Osa 2

Abstract: The peatlands and peat resources of Lappajärvi

Part 2

Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus9 789522 172730



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Turvetutkimusraportti 445

Espoo 2013

Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus

GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

Report of Peat Investigation 445

LAPPAJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT JA NIIDEN TURVEVARAT
Osa 2

Abstract: 
The peatlands and peat resources of Lappajärvi

Osa 2



Valo, O., Harju, A. & Vähäkuopus, T. 2013. Lappajärvellä tutkitut suot 
ja niiden turvevarat. Osa 2. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusra-
portti 445, 127 sivua, 76 kuvaa, 4 taulukkoa ja 4 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Lappajärven turvevaroja 
vuosina 1988, 1990, 1995–1997, 2009 ja 2010. Kaikkiaan on tutkittu 122 
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lämpöarvo on keskimäärin 21,1 MJ/kg.

Tutkituista soista 37 soveltuu turvetuotantoon. Niistä 13 soveltuu aluk-
si parhaiten kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon ja sen jälkeen energia-
turvetuotantoon, ja loput 24 energiaturvetuotantoon. Turvetuotantoon so-
veltuvien alueiden kokonaispinta-ala on 1 727 ha. Tuotantokelpoiset ener-
giaturvevarat ovat 33,1 milj. suo-m3 ja energiasisältö 50 %:n kosteudessa 
14,8 milj. MWh. Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon soveltuvien aluei-
den pinta-ala on 227 ha ja tuotantokelpoinen turvemäärä 2,8 milj. suo-m3. 

Asiasanat (Geosanasto, GTK): turve-esiintymät, suot, turve, polttoturve, 
kasvuturve, ympäristöturve, varat, Lappajärvi

Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus
Geologian tutkimuskeskus
PL 97
67101 Kokkola

Sähköposti:
onerva.valo@gtk.fi, asta.harju@gtk.fi, tuija.vahakuopus@gtk.fi

ISBN 978-952-217-273-0 (nid.)   
ISBN 978-952-217-274-7 (PDF)   
ISSN 1235-9440



Valo, O., Harju, A. & Vähäkuopus, T. 2013. Lappajärvellä tutkitut suot 
ja niiden turvevarat. Osa 2. The peatlands and peat resources of Lappajär-
vi. Part 2. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 445. Geologi-
cal Survey of Finland, Peat Researches, Report of Peat Investigation 445, 
127 pages, 76 figures, 4 tables and 4 appendices.

The Geological Survey of Finland studied peatlands and peat resources 
in the area of Lappajärvi in 1988, 1990, 1995–1997, 2009 and 2010. In all, 
122 peatlands covering a total of 13 134 hectares were studied, including 
all mires potentially suitable for peat production.

This report contains the information of 62 peatlands. The total area of 
studied peatland in this report is 6 489 hectares, which contains 74,5 mil-
lion m3 peat in situ. The mean depth of the peatlands is 1.1 m, including 
the averagely 0.3 m thick poorly humified Sphagnum predominant surfa-
ce peat layer. The mean humification degree (H) of the peat is 5.2 on von 
Post humification scale. The area deeper than 1.5 m covers 2 040 ha and 
contains 63% of the total peat quantity (47.0 million m3).

Seventy per cent of the peat is Sphagnum predominant, and the remai-
ning 30% is Carex predominant. The majority of the mires is drained. The 
most common mire site types are cottongrass pine bog, Sphagnum fuscum 
pine bog and dwarf-shrub pine bog.

The average ash content of peat is 3.6% of dry weight, the water con-
tent 90.2% of wet weight, the dry bulk density 96.0 kg per m3 in situ and 
the sulphur content 0.24% of dry weight. The effective calorific value of 
the dry peat is 21.1 MJ/kg on an average.

37 of the investigated peatlands are suitable for peat production, 13 of 
them for horticultural peat production before fuel peat production. The to-
tal area suitable for peat production is 1 727 ha. The available amount of 
fuel peat is 33.1 million m3 in situ and the energy content is 14.8 milli-
on MWh at 50% moisture content. The area suitable for horticultural and 
environmental peat production is 227 ha and the available amount of the 
peat is 2.8 million m3 in situ.
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt valta-
kunnalliseen turvevarojen kartoitukseen liittyviä tur-
vetutkimuksia Lappajärven kunnassa vuosina 1988, 
1990, 1995–1997, 2009 ja 2010. Suurin osa soista on 
tutkittu vuosina 2009 ja 2010. Turvetutkimusten tar-
koituksena on etsiä kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon sekä energiaturvetuotantoon soveltuvat suoalu-
eet huomioiden myös soiden mahdolliset luontoarvot. 
Lappajärvellä on tutkittu kaikkiaan 122 suota yhteis-
pinta-alaltaan 13 134 ha. Tutkimukset ovat kohdistu-
neet lähinnä yli 20 ha suuruisiin soihin. Kaikki kokon-
sa puolesta turvetuotantoon mahdollisesti soveltuvat 
suot on tutkittu. Tutkimustulokset julkaistaan kahtena 
osaraporttina, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 
2012 (Valo, Harju ja Vähäkuopus 2012). Tähän toi-
seen osaraporttiin on koottu loput 62 suota, joiden 

yhteispinta-ala on 6 348 ha (kuva 1). Raportin lopus-
sa on lisäksi yhteenveto kaikista Lappajärven alueel-
la tutkituista soista.

Tässä tutkimustuloksia esittelevässä raportissa 
on lyhyet selostukset tutkituista soista sekä yhteen-
veto tutkimustuloksista. Jokaisesta tutkitusta suos-
ta esitetään tutkimuspistekartta, jonka mittakaava on 
1:20 000, ellei toisin mainita. Tämä paperitulostee-
na tehty raportti löytyy myös GTK:n internet-sivuil-
ta (www.geo.fi). 

Raportissa esitettyjen soiden yksityiskohtaisem-
mat suoselostukset, jotka sisältävät suokartan, suu-
rimmista soista poikkileikkauskuvat ja laboratorio-
analyysien tulokset, ovat tilattavissa GTK:n Länsi-
Suomen yksiköstä. Esimerkki suokartasta on kuvas-
sa 2 ja suon poikkileikkauksesta kuvassa 3. 

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että suurimmil-
le tutkittaville soille laadittiin karttapohjalle linjaver-
kosto, joka koostuu suon hallitsevan osan poikki ve-
detystä selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan si-
joittuvista poikkilinjoista (Lappalainen, Stén ja Häi-
kiö 1984). Tutkimuspisteet ovat linjoilla 100 m:n vä-
lein. Useimmat tutkimuslinjat vaaittiin suon pinnan 
kaltevuussuhteiden selvittämiseksi. Pienialaiset ja 
rikkonaiset suoalueet tutkittiin hajapistein.

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi (liite 1), 
mättäisyys peittävyysprosentteina tasopinnasta ja 
mättäiden keskimääräinen korkeus. Lisäksi määritet-
tiin puuston puulajisuhteet, tiheysluokka ja kehitys-
luokka. Kairauksin tutkittiin turvekerrostuman raken-
ne 10 cm:n tarkkuudella. Pääturvelajien ja mahdol-

listen lisätekijöiden suhteelliset osuudet määritettiin 
6asteikolla, turpeen maatuneisuus von Postin 10as-
teikolla, kosteus 5asteikolla sekä kuituisuus asteikol-
la 0–6. Lisäksi erotettiin mahdolliset liejukerrostu-
mat ja määritettiin pohjamaalaji. Tutkimustiedot tal-
lennettiin maastossa tietokoneelle paikkatietoineen.

Heikosti maatunut (H1–4) rahkaturve on vuosi-
en 2009-2010 kenttätutkimuksen yhteydessä jaotel-
tu kasvijäännekoostumuksen mukaan kolmeen ryh-
mään (Acutifolia-, Cuspidata- ja Palustria ryhmät).

Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen (lieko-
jen) määrän arvioimiseksi kunkin yli metrin syvyisen 
tutkimuspisteen ympäristö pliktattiin metallisauvalla 
2 m:n syvyyteen asti kymmenessä eri kohdassa.

Laboratoriotutkimukset

Useimmista soista, jotka kenttätutkimusten perus-
teella soveltuvat turvetuotantoon, otettiin suon koos-
ta riippuen 1–6  näytesarjaa laboratoriotutkimuk-
sia varten. Näytteistä määritettiin Kuopiossa Labti-
um Oy:n laboratoriossa vesipitoisuus painoprosent-
teina (+105  °C:ssa kuivaamalla) ja tuhkapitoisuus 
prosentteina (815  ±  25  °C:ssa hehkutettuna) kuiva-
painosta. Lämpöarvot on määritetty laboratoriossa 
IKA (C 5000 DUO) kalorimetrillä (ASTM D 3286-
77). Samoista näytteistä analysoitiin rikkipitoisuus 
prosentteina kuivapainosta Leco SC-132 rikkianaly-
saattorilla. Halkaisijaltaan 5 cm:n laippakairalla ote-
tuista tilavuustarkoista näytteistä määritettiin lisäksi 
kuiva-aineen määrä eli tiheys (kg/suo-m3). Muutamas-

ta suosta on tehty myös laajempi alkuaineanalyysi. 
Soista, joista on otettu turvenäytteitä laboratorio-

määrityksiä varten, ja jotka soveltuvat energiaturve-
tuotantoon, on määritetty Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaisesti laatuluokat tuhkapitoisuudelle (A), 
teholliselle lämpöarvolle (Q) ja rikkipitoisuudelle (S). 
Oletuksena on ollut, että turpeen kosteus on 50  % 
(M50). Useimmat suot sijoittuvat tuhkapitoisuuden 
perusteella luokkiin A2.0 ja A4.0, tehollisen lämpö-
arvon perusteella luokkaan Q8 ja rikkipitoisuuden pe-
rusteella luokkiin S0.15 ja S0.20. Ilmoitetut laatuluo-
kat ovat lähinnä suuntaa-antavia, ja ne ovat riippuvai-
sia mm. toimitetun turpeen kosteudesta ja mineraali-
maan sekoittumisesta turpeeseen tuotantoprosessissa.
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 Kuva 1. Lappajärven turvetutkimusraportin osan 2 suot.

61 Varisneva 
62 Latvaneva 
63 Kytösaarenneva 
64 Runninginneva 
65 Juurikasneva 
66 Aitaneva 
67 Niivilänniitty 
68 Isoneva 
69 Hanhilamminneva 
70 Reimosanneva 
71 Piulanninneva 
72 Korteskytö-
 Luopakanrämäkkö 
73 Saapaskangas 
74 Savisaarenneva 
75 Iso Saapasneva 

76 Mustarämäkkö 
77 Teerineva Ii 
78 Matinneva 
79 Jyytklumpinneva 
80 Käyriäisjärvenneva 
81 Korteskytö 
82 Isosuo 
83 Kyntöneva 
84 Vuortenalusneva 
85 Vesineva 
86 Paskolampi 
87 Saarentausneva 
88 Kokkoneva 
89 Kniivilänniitty 
90 Saarenkytö 
91 Soidinneva 

92 Aukianeva 
93 Kellahonkorpi 
94 Haukiperänneva 
95 Konttiperänneva 
96 Teerineva 
97 Lautaneva 
98 Palokallionneva 
99 Virkavuorenneva 
100 Nykäsenneva 
101 Virkavuorenkankaanneva 
102 Vanhaneva 
103 Lehmäneva 
104 Pakosaunansaari 
105 Saapasneva 
106 Kuusisaarenneva 
107 Pohjassaarenneva 

108 Kivenaho 
109 Limmosanneva 
110 Västäränki 
111 Kuhevilonneva 
112 Jousharjunneva 
113 Kotikangas 
114 Alaneva 
115 Askisaarenneva 
116 Silmäneva 
117 Kalliokangas 
118 Pihlajalampi 
119 Kuolemansaari 
120 Koteijinkankaanneva 
121 Itäkankaanneva 
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa turpeen kes-
kimaatuneisuuden ja alapuolella olevat luvut heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen paksuuden ja koko turvekerroksen paksuuden desimetreinä. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2012 aineistoa.
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Kuva 3. Esimerkki turvelaji- ja maatuneisuusprofiilista. 
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AINEISTON KÄSITTELY 

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien ja tur-
vetekijöiden osuudet on laskettu GTK:ssa laaditul-
la vuonna 2009 käyttöön otetulla laskentaohjelmal-
la ns. vyöhykelaskutapaa käyttäen, joka perustuu v. 
1983 kehitettyyn laskentamenetelmään (Hänninen, 
Toivonen ja Grundström 1983). Siinä jokainen suo-
kartalle piirretyn kahden vierekkäisen syvyyskäyrän 
tai syvyyskäyrän ja suon reunan välinen alue on oma 
syvyysvyöhykkeensä (0,3–1  m, 1–1,5  m, 1,5–2  m 
jne). Jokaiselta syvyysvyöhykkeeltä lasketaan erik-
seen turvemäärä, jotka yhdistämällä saadaan suon 
kokonaisturvemäärä selville.

Jokaisesta suosta on määritetty luonnontilaluok-
ka (liite 4), joka perustuu Kansallisen suo- ja turve-
maastrategiatyöryhmän loppuraporttiin (2012). Luo-
kituksessa on käytetty hyväksi GTK:n tietoaineiston 

lisäksi uusimpia ilmakuvia ja peruskartta-aineistoa.
 Maatuneisuudet sekä turvelajien ja turvetekijöiden 

määrät ja suhteet on laskettu turvemäärillä painottaen. 
Pliktauksien lieko-osumat on laskettu erikseen 0–1 ja 
1–2 m:n välisissä syvyyskerroksissa kantopitoisuus-
prosentteina turvemäärästä. Kun liekoisuusprosentti 
on alle 1 %, liekoja on ilmoitettu olevan erittäin vä-
hän. Liekoisuusprosentissa 1–2 % liekoja on vähän, 
2–3  %:ssa kohtalaisesti, 3–4  %:ssa runsaasti ja yli 
4 %:ssa erittäin runsaasti.

Tuotantokelpoisen turpeen energiasisältö on las-
kettu sekä täysin kuivalle turpeelle että jyrsinturpeen 
käyttökosteudessa (50 %) olevalle turpeelle. Jos suol-
ta ei ole otettu tilavuustarkkoja laboratorionäytteitä, 
on energiasisällön arvioimisessa käytetty Mäkilän 
(1994) esittämää laskentamenetelmää.

ARVIOINTIPERUSTEET

Turvekerrostuman koko ja paksuus, turvelaji, turpeen 
maatuneisuus ja muut fysikaaliset ja kemialliset omi-
naisuudet ovat tärkeimpiä tekijöitä arvioitaessa suon 
soveltuvuutta turvetuotantoon. Käyttösuosituksissa 
otetaan huomioon myös luonnonsuojelulliset arvot. 

Jos turvetuotantoalue on yli 10 hehtaaria, turve-
tuotannolle on oltava ympäristölupa, jonka myön-
tää nykyisin aluehallintovirasto (Ympäristöministe-
riö 2013). Luvassa lupaviranomainen ottaa kantaa 
hankkeen toteutukseen, vesienkäsittelyyn ja ympä-
ristövaikutuksiin. Ympäristöluvassa määrätään mm. 
sallituista päästöistä, suoja-alueista ja puhdistuslait-
teista, sekä velvoitetarkkailusta ja mahdollisista kor-

vausvelvoitteista. Alle 10 ha:n alueesta on tehtävä il-
moitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Mikäli turvetuotantoalue on yli 150 ha, alueelle pitää 
tehdä YVA-lain mukaiset selvitykset ennen tuotan-
non aloittamista. Uusille turvetuotantoon otettaville 
alueille tehdään luontoselvitys, jossa selvitetään mm. 
suon kasvillisuus, linnusto, pöly ja meluvaikutukset, 
maiseman muutokset, sekä vaikutukset terveyteen ja 
yleiseen viihtyvyyteen (Turveteollisuusliitto 2002). 

Antamansa lupauksen perusteella (12.12.2012) 
turveteollisuus ei hae tuotantolupia luonnontilaluo-
kissa 4 tai 5 oleville soille. Tässä raportissa kyseisiin 
luonnontilaluokkiin kuuluvia soita ei kuitenkaan ole.

Energiaturve

Soiden soveltuvuus energiaturvetuotantoon riippuu 
mm. turvelajikoostumuksesta, turpeen maatuneisuu-
desta ja tuhkapitoisuudesta. Rahkaturpeen (S) katso-
taan soveltuvan energiaturpeeksi, jos sen maatunei-
suus on korkeampi kuin H4, kun taas saravaltainen 
(C) turve sopii energiaturpeeksi heikomminkin maa-
tuneena. Toisinaan käytetään myös H1–3-maatunut-
ta rahkaturvetta ja H4-maatunutta rahkavaltaista tur-
vetta energiaturpeena jyrsinmenetelmällä tuotettuna 
varsinkin, jos kuljetusetäisyys tuotantoalueelta käyt-
tökohteeseen ei ole kovin pitkä.

Suon on tässä raportissa katsottu soveltuvan ener-
giaturvetuotantoon, mikäli siltä löytyy vähintään 
5  ha:n laajuinen yhtenäinen, turvelajiltaan ja maa-
tuneisuudeltaan tuotantoon soveltuva yli 1,5 m syvä 
alue. Paksu, heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-

turvekerros eli ns. pintarahka on usein este palatur-
vetuotannon aloittamiselle. Ohutta pintarahkakerros-
ta ei kuitenkaan ole vähennetty tuotantokelpoista tur-
vemäärää laskettaessa, koska se voidaan sekoittaa alla 
olevaan turpeeseen ja tuottaa heikkolaatuisena ener-
giaturpeena. Tuotantokelpoisen turpeen määrää las-
kettaessa on keskisyvyydestä vähennetty pohjan epä-
tasaisuudesta riippuen 0,2–0,5 m, mikä vastaa suon 
pohjalle jäävää, yleensä vaikeasti hyödynnettävää, 
usein runsastuhkaista kerrosta. Yleensä vähennys on 
ollut 0,3 m. Suokohtaisissa selostuksissa on ilmoitet-
tu turvetuotantoon soveltuvaksi määritelty pinta-ala 
ja alueen tuotantokelpoinen turvemäärä. Nämä suot 
ovat mukana turvetuotantoon soveltuvien alueiden 
kokonaismäärässä. 
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Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta polttoaineeksi 
on nojauduttu energiaturpeen laatuohjeisiin (Energia-
turpeen laatuohje 2006, liite 3). Soista, joista on otettu 
turvenäytteitä laboratoriomäärityksiä varten, ja jotka 
soveltuvat energiaturvetuotantoon, on ilmoitettu jyr-

sinturpeen laatuluokka energiaturpeen laatuohjeessa 
olevan taulukon 6 mukaisesti (liite 4). Oletuksena on 
ollut, että turpeen kosteus vastaa M50kosteusarvoa. 
Palaturpeen laatuluokat ovat taulukossa 5 (liite 3).

Kasvu- ja ympäristöturve

Heikosti maatunutta rahkaturvetta käytetään ympä-
ristö- ja kasvualustakäytössä. Ympäristöturpeella tar-
koitetaan viherrakentamiseen, maatalouskäyttöön, 
nesteiden, kaasujen, ravinteiden ja raskasmetallien 
sitomiseen sekä erilaisten jätteiden kompostointiin ja 
biologiseen hajotukseen soveltuvia turpeita. Heikos-
ti maatunut rahkaturve soveltuu hyvin karjan ja tur-
kiseläinten kuivikkeeksi. Jätehuollossa turve sovel-
tuu orgaanisten yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, 
kuten jätevesilietteiden ja elintarviketeollisuusjättei-
den kompostointiin. Heikosti maatunutta rahkatur-
vetta käytetään myös jonkin verran öljyntorjunnas-
sa sekä suodatinaineena ilman ja jäteveden puhdis-
tuksessa. Teollisuudessa ja jätevesien puhdistuksessa 
turve toimii paitsi ravinteiden pidättäjänä, myös te-
hokkaana raskasmetallien sitojana. Vaaleaa rahkatur-
vetta käytetään lisäksi maataloudessa maanparannus-
aineena lisäämässä maaperän kuohkeutta ja orgaani-
sen aineksen määrää. 

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

Kasvualustakäytössä vaalea rahkaturve on kasvien 
lasinalaisviljelyn tuotantomenetelmien uudistumisen 
myötä menettämässä aiempaa valta-asemaansa tum-
mille turvelaaduille. Heikosti maatuneiden vaaleiden 
rahkaturpeiden käyttö kasvuturpeina perustuu rahka-
sammalten veden ja ravinteiden pidätyskykyyn sekä 
suureen huokostilavuuteen, joilla ei ole nykyisessä la-
sinalaisviljelytekniikassa niin suurta merkitystä kuin 

aiemmin. Vihannesten ja kukkien kasvihuonevilje-
lyssä ollaan usein siirtymässä maatuneen kasvutur-
peen käyttöön. Uudet kasvuturpeet koostuvat usein 
eri maatumisasteella olevien turvelaatujen ja muiden 
materiaalien sekoituksista.

Arvioitaessa suon soveltuvuutta kasvuturvetuotan-
toon on arviointiperusteina huomioitu myös Maa- 
ja metsätalousministeriön päätöstä eräistä lannoi-
tevalmisteista (Suomen säädöskokoelma N:o  45–
47 1994) ja Kauppapuutarhaliiton, Turveteollisuus-
liiton ja Viherympäristöliiton (2009) laatima Kasvu-
turpeen ja turvepohjaisten kasvualustojen laatuohje. 
Kasvu- ja maanparannusturpeen määritelmä on mel-
ko väljä. Turpeen on oltava koostumukseltaan vain 
pääosin suokasvien jäännöksiä ja orgaanisen ainek-
sen määrän on oltava vähintään 80 % kuiva-aineesta. 

Kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvan 
alueen pinta-ala on ilmoitettu raportissa vain sellais-
ten soiden kohdalla, joissa on ainakin 5 ha:n laajui-
sella alueella vähintään 0,6 m paksu H1–4-maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros.

Tutkittujen soiden tuotantokelpoisen alueen hei-
kosti maatunut (H1–3) rahkaturve on tässä rapor-
tissa jaettu rahkasammalkoostumuksen perusteella 
kolmeen päälaatuluokkaan, joiden määräytymispe-
rusteet on selitetty liitteessä 2 (Toivonen 1997). H4-
maatunut rahkavaltainen turve on jaettu kahteen laa-
tuluokkaan, mikäli kerros on yhtenäinen. Usein tämä 
kerros on kuitenkin hyvin epäyhtenäinen. Pintaker-
roksen maatuneisuusvaihtelun takia kaikkien tuotan-
toon soveltuvien soiden rahkavaltaista pintakerrosta 
ei ole voitu jakaa eri laatuluokkiin.

TUTKIMUSAINEISTON TULOSTEET

Jokaisesta tutkitusta suosta on tässä raportissa olevan 
selostuksen lisäksi laadittu yksityiskohtaisempi tut-
kimusselostus, jossa on tiedot suon sijainnista, ym-
päristöstä, suotyypeistä, ojitustilanteesta, laskusuh-
teista, turvemääristä, turvelajeista, maatuneisuudes-
ta, liekoisuudesta, laboratoriotuloksista sekä soveltu-
vuudesta turvetuotantoon. 

Yksityiskohtaiseen tutkimusselostukseen liittyy 
suokartta, johon on merkitty tutkimuslinjat ja pisteet, 

turvepaksuudet sekä turpeen keskimääräinen maatu-
misaste tutkimuspisteillä. Suokartassa on erotettu tur-
vekerrostuman paksuutta osoittavat syvyysvyöhyk-
keet eri väreillä (kuva 2).

Turvekerrostuman rakenteen selventämiseksi on 
vaaituista linjoista laadittu poikkileikkausprofiileja, 
joihin maatuneisuudet, turvelajit ja pohjamaalajit on 
merkitty symbolein (kuva 3). Niihin on lisäksi mer-
kitty lyhentein suotyypit (liite 2).
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Edellä mainittujen perustulosteiden lisäksi GTK:n 
turvetutkimuksista on laadittu atk-ohjelmia, joiden 
avulla on mahdollista saada monipuolisia tulosteita 
suosta tai halutusta suon osasta. Tulosteet voivat olla 
karttoja, taulukkomuotoisia listauksia tai näiden yh-
distelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi kartat, joilla tut-

kimuspisteittäin voidaan esittää mm. suotyyppi, lie-
koisuus, suon pinnan korkeus, pohjamaalaji, liejuker-
roksen paksuus, tietoja puustosta ja suon pinnan mät-
täisyys. Samaan karttaan yhdelle tutkimuspisteelle 
voidaan merkitä kerralla kaksi edellä mainittua tietoa.  
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LAPPAJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT (61–122)

61. Varisneva

Varisneva (kl. 2314 04, x = 7016,8, y = 3324,4) si-
jaitsee noin 7 km Lappajärven keskustasta länteen. 
Se rajoittuu ympäriinsä kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Suon pohjoisosan ympäristössä on 
useita tervahautoja. Itäreunassa kulkee metsäautotie. 
Suolla on 87 tutkimuspistettä ja 129 syvyyspistet-
tä (kuva 4). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 10,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 198 ha, yli 
1 m syvän alueen 130 ha, yli 1,5 m syvän 93 ha ja yli 
2 m syvän 52 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 94–104 m, 
ja pinta viettää kaakkoon, lukuunottamatta suon poh-
joisallasta, joka viettää luoteeseen. Varisneva on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu, ojittamatonta alaa löytyy 
suon pohjois- ja länsialtaista. Suo kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 1, suon pohjoisosassa on luokan 2 piir-
teitä. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon poh-
joisaltaan luoteisosasta lähtevät ojat, jotka kulke-
vat naapurisoiden ojitusten kautta Norijokeen, joka 
virtaa Ruuhijärven (67,5 m mpy) ja Kerttuanjärven 
(58,3 m mpy) kautta Purmonjokeen. Pohjoisallas kuu-
luu pääosin vesistöalueeseen 46.063, Norijoen-Koi-
vupäkin valuma-alue.Pääosa suosta kuuluu vesistö-
alueeseen 47.031, Lappajärven lähialue. Vedet vir-
taavat suon kaakkoisosan ojan kautta Aidaspuroon, 
joka laskee Lappajärveen (69.5 m mpy) ja edelleen 
Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat hiekka (59 %), moreeni (35 %) ja hieta (4 %). 
Liejua on suon pohjoisaltaan ja länsialtaan pohjalla 
pienellä alueella alle puolen metrin paksuinen kerros.

Varisnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 92  %, 
avosuolla 4 % ja turvekankaalla 4 %. Suon pohjois-
allas on pääosin rahkarämettä, rahka- ja lyhytkorsi-
nevaa. Altaan reunoilla on isovarpurämemuuttumaa. 
Suon itäallas on pääosin isovarpuräme- ja tupasvil-
larämemuuttumaa, reunoilla esiintyy pallosararäme-
muuttumaa. Suon itäallas on pohjoisemmalta osal-
taan pääosin varsinaista sararämemuuttumaa, joka 
vaihettuu reunaosien isovarpuräme- ja tupasvillarä-
memuuttumaksi. Itäaltaan eteläosa on isovarpuräme-
muuttumaa. Eteläosissa on kytöheittoa. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 34 % ja mättäiden 
korkeus 2,0 dm. Puusto on pääosin keskitiheää män-
tyvaltaista harvennusmetsää. 

Varisnevan turpeista on rahkavaltaisia 75 % ja sa-
ravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 28 %, sararahkaturve (CS) 47 % ja rah-
kasaraturve (SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 18 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 28 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
4 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on ohuehko heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros, suon pohjoisal-
taassa kerros on yli metrin paksuinen. Tupasvillaa 
esiintyy paikoitellen lisätekijänä. Suon pohjoisaltaan 
pintakerroksen alapuolella on kohtalaisen hyvin maa-
tunutta rahkavaltaista turvetta. Pohjalla on ohuehko 
kerros hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta jossa 
esiintyy puun jäänteitä. Suon itäaltaan pintakerroksen 
alla on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista 
turvetta, jossa on tupasvillan ja puun jäänteitä. Suon 
länsialtaan pintakerroksen alla on heikosti tai kohta-
laisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jos-
sa esiintyy yleisesti tupasvillan jäänteitä. Reunaosis-
sa kerros ulottuu pintaan. Paikoin pintakerroksen alla 
on saravaltaista kohtalaisen hyvin maatunutta turvet-
ta. Hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta on ohut 
kerros pienellä alueella altaan keskiosassa.  

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,2. Liekoja on erittäin vähän.

Varisnevalta on otettu näytteet kolmelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,2 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,8–11,0), pH-arvo 4,2 (3,0–
5,4), vesipitoisuus märkäpainosta 90,7 % (85,3–94,9) 
ja kuiva-ainemäärä 87,0  kg/suo-m3 (41,1–142,2). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 20,7  MJ/kg (18,0–22,0) ja 50  %:n kosteudessa 
9,1  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,29  % 
kuivapainosta (0,15–0,55). 

Varisneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 93 ha:n 
laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 0,76 milj. suo-
m3 ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–3 -maa-
tunutta turvetta. Heikosti maatuneen rahkaturveker-
roksen alla on noin 1,67 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laa-
tuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.30. Yhden suokuutiometrin energiasi-
sältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,44 MWh.
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Kuva 4. Varisnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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62. Latvaneva 

Latvaneva (kl. 2314 04, x=7017,2, y=3325,7) sijait-
see noin 6 km Lappajärven keskustasta länteen. Se 
rajoittuu pohjoisessa ja koillisessa suohon, ja muual-
la kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Koillis-
reunaan ulottuu metsäautotie. Suon pohjoisreunan lä-
hellä on tervahauta. Suolla on 38 tutkimuspistettä ja 
49 syvyyspistettä (kuva 5). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 12,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 69 ha, yli 1 m syvän alueen 42 ha, yli 1,5 m syvän 
32 ha ja yli 2 m syvän 20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 91–96 m, 
ja pinta viettää itään.  Kytösaarenneva on suurimmak-
si osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon itäsosasta 
yhtyy laskuoja Matopuroon, joka laskee Lappajär-
veen ja edelleen Evijärven ja Moskuanvirran kautta 
Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.031, 
Lappajärven lähialue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,7 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hiekka (52 %), moreeni (32 %) ja hieta (13 %). 
Liejua on suon pohjalla pienehköllä alueella alle puo-
len metrin paksuinen kerros.

Latvanevan tutkimuspisteistä on rämeellä 81  %, 
turvekankaalla 18 % ja korvessa 1 %. Suon keski-
osa on pääasiassa isovarpurämemuuttumaa (kuva 6). 
Reunoilla on ruoho- ja puolukkaturvekangasta.  Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 28 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on pääosin keskitiheää, 
mäntyvaltaista harvennusmetsää. Reunoilla on pai-
koin tukkipuustoa.

Latvanevan turpeista on rahkavaltaisia 45 % ja sa-
ravaltaisia 55 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 15 %, sararahkaturve (CS) 30 % ja rah-
kasaraturve (SC) 55 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-

nä sisältäviä turpeita on 16 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 30 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjoisosassa on yli metrin paksuinen hei-
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros, jossa tu-
pasvillaa esiintyy paikoitellen lisätekijänä. Kerroksen 
alla on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista 
turvetta. Pohjalla on ohuehko kerros hyvin maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta jossa esiintyy puun jääntei-
tä. Suon eteläosassa ohuen pintarahkakerroksen alla 
on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista tur-
vetta, jossa on pinnemmassa tupasvillan jäänteitä ja 
syvemmällä puun jäänteitä. Hyvin maatunutta rah-
kavaltaista turvetta on ohut kerros pienellä alueella 
suon keskiosassa.  

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,0. Liekoja on erittäin vähän. 

Latvanevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,6 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,8–5,1), pH-arvo 4,3 (2,8–
5,3), vesipitoisuus märkäpainosta 89,7 % (83,7–93,3) 
ja kuiva-ainemäärä 97,3  kg/suo-m3 (65,8–138,2). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 21,9  MJ/kg (20,2–23,5) ja 50  %:n kosteudessa 
9,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,24 % kui-
vapainosta (0,08–0,54). 

Latvaneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 32 ha:n 
laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 0,61 milj. suo-
m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,52 MWh.
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Kuva 5. Latvanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 6. Isovarpurämettä Latvanevan koillisosasta, kuvaussuunta pohjoiseen. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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63. Kytösaarenneva 

Kytösaarenneva (kl. 2314 04, x=7018,2, y=3326,5) 
sijaitsee noin 5 km Lappajärven keskustasta länteen. 
Se rajoittuu luoteessa suohon ja muualla kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon. Lounaisreunaan ulottuu 
metsäautotie. Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 35 sy-
vyyspistettä (kuva 7). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 9,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 55 ha, 
yli 1 m syvän alueen 20 ha, yli 1,5 m syvän 11 ha ja 
yli 2 m syvän 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 88–95 m, 
ja pinta viettää kaakkoon noin 6 m/km. Kytösaaren-
neva on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät. Suon kaakkoisreunasta on laskuoja Myllypu-
roon, joka laskee Lappajärveen ja edelleen Evijärven 
ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.031, Lappajärven lähialue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (74 %), hiekka (24 %) ja hieta (2 %). Liejua ei 
ole havaittu suon pohjalta.  

Kytösaarennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
98 % ja turvekankaalla 2 %.  Suon keskiosa on pää-
asiassa tupasvillaräme- ja isovarpurämemuuttumaa. 
Suon reunoilla on pallosararämemuuttumaa. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 32 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on suon keskellä kes-
kitiheää, mäntyvaltaista harvennusmetsää. Reunoilla 

on paikoin varttunutta keskitiheää sekapuustoa.
Kytösaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 96 % 

ja saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 20  %, sararahkaturve (CS) 76  % ja 
rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 13 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 36 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
8 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on ohut, alle puolen met-
rin paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pintarahka-
kerros. Tupasvillaa esiintyy paikoitellen lisätekijänä. 
Kerroksen alapuolella on kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta. Toisinaan tämän kerrok-
sen alla on heikosti maatunutta rahkavaltaista turvet-
ta. Puun ja varpujen jäänteitä esiintyy melko yleises-
ti. Pohjalla on ohuehko kerros hyvin maatunutta rah-
kavaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Kytösaarenneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
11  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,18  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltu-
vaa turvetta. Yhden suokuutiometrin laskennallinen 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,46 MWh.

Kuva 7. Kytösaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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64. Runninginneva 

Runninginneva (kl. 2314 04, x=7021,2, y=3322,9) si-
jaitsee noin 9 km Lappajärven keskustasta luoteeseen. 
Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Suon keskeltä kulkee autotie.  Suolla on 100 
tutkimuspistettä ja 121 syvyyspistettä (kuva 8). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 230 ha, yli 1 m syvän alueen 
161 ha, yli 1,5 m syvän 125 ha ja yli 2 m syvän 82 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 89–92 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 4 m/km. Runninginne-
va on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vät. Suon eteläisemmän altaan läpi kulkee laskuoja, 
mikä yhtyy Norijokeen. Norijoki virtaa Ruuhijärven 
ja Kerttuanjärven kautta Purmonjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 46.063, Norijoen-Koivupäkin valu-
ma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on moreeni. 
Liejua on suon pohjalla kohtalaisen laajalla alueella 
vajaan puolen metrin paksuinen kerros.

Runninginnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
88  %, turvekankaalla 9  % ja korvessa 3  %. Suon 
pohjoisaltaassa on pääasiassa tupasvillaräme- ja iso-
varpurämemuuttumaa. Altaan keskiosassa on kar-
hunsammalmuuttumaa ja koillisosassa lyhykorsine-
varämettä. Suon eteläallas on pääasiassa tupasvilla-
räme- ja pallosararämemuuttumaa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 31 % ja mättäiden korke-
us 2,9 dm. Puusto on pääosin keskitiheää, mäntyval-
taista harvennusmetsää. 

Runninginnevan turpeista on rahkavaltaisia 47 %, 
ruskosammalvaltaisia 1 % ja saravaltaisia 52 %. Pää-
turvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 26 %, sa-
rarahkaturve (CS) 21 %, ruskosammalturve (B)1 %, 
saraturve (C) 7 % ja rahkasaraturve (SC) 45 %. Tu-

pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 35 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 15 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 19 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläaltaassa on paikoin pinnasta asti kohta-
laisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa 
esiintyy tupasvillan jäännöksiä lisätekijänä. Sen alla 
on yleensä saravaltaista, kohtalaisen maatunutta tur-
vetta, jossa on tupasvillan ja varpujen jäänteitä. Sara-
valtaisen kerroksen alapuolella on useimmiten hyvin 
maatunutta rahkavaltaista turvetta, joka jatkuu poh-
jaan asti. Suon pohjoisaltaassa on pinnassa ohuehko 
kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista 
turvetta, jossa on yleisesti tupasvillan jäänteitä. Ker-
roksen alapuolella turve vaihtuu saravaltaiseksi, pää-
osin heikosti maatuneeksi turpeeksi, jossa esiintyy 
varpujen jäänteitä lisätekijänä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 4,9. Liekoja on erittäin vähän. 

Runninginnevalta on otettu näytteet kolmelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,1 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,2–30,3), pH-ar-
vo 4,0 (3,2–4,8), vesipitoisuus märkäpainosta 92,5 % 
(87,0–96,3) ja kuiva-ainemäärä 71,5 kg/suo-m3 (36,3–
131,7). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on kes-
kimäärin 20,7  MJ/kg (18,8–23,0) ja 50  %:n kos-
teudessa 9,1 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,17 % kuivapainosta (0,08–0,45). 

Runninginneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
125  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 
2,59 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,36 MWh.
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Kuva 8. Runninginnevan tutkimus- ja syvyyspisteet, suojeltu kallioalue punaisella.

Kuva 9. Juurikasnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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65. Juurikasneva 

Juurikasneva (kl. 2314 04, x=7022,8, y=3322,4) si-
jaitsee noin 13 km Lappajärven keskustasta luotee-
seen. Se rajoittuu etelässä peltoihin, pohjoisessa suo-
alueisiin ja muualla kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Pohjoisreunaan ulottuu metsäauto-
tie. Suolla on 31 tutkimuspistettä ja 33 syvyyspistet-
tä (kuva 9). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
6,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 94 ha, yli 1 m 
syvän alueen 34 ha, yli 1,5 m syvän 28 ha ja yli 2 m 
syvän 24 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 79–83 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen.  Juurikasneva on suurim-
maksi osaksi ojitettu, keskellä on noin 14 ha ojitta-
maton alue. Suo kuuluu luonnontilaluokkaan 1, joskin 
suon keskiosassa on luokan 2 piirteitä. Kuivatusmah-
dollisuudet ovat kohtalaisen hyvät. Suon pohjoispääs-
tä on laskuoja Koivupäkkiin, joka laskee Norijokeen. 
Norijoki virtaa Ruuhijärven ja Kerttuanjärven kautta 
Purmonjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 46.063, 
Norijoen-Koivupäkin valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat hiek-
ka (50 %), moreeni (48 %) ja hieta (2 %). Liejua on 
suon pohjalla laajahkolla alueella alle puolen metrin 
paksuinen kerros.

Juurikasnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 56 %, 
avosuolla 27 %, turvekankaalla 16 % ja korvessa 1 %. 
Suon keskiosa on pääasiassa varsinaista saranevaa. 
Keskustan ympärillä on varsinaista sararämemuuttu-
maa ja isovarpurämemuuttumaa. Reunoilla on  puo-
lukkaturvekangasta ja korpirämemuuttumaa. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 21 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Suon keskellä on aukeaa, reu-
nemmalla riukuasteista harvaa mäntymetsää. Muual-
la puusto on pääosin mäntyvaltaista keskitiheää har-
vennusmetsää.  

Juurikasnevan turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja 
saravaltaisia 16  %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 3 %, sararahkaturve (CS) 81 % ja rah-
kasaraturve (SC) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 5 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 24 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 21 % 
kokonaisturvemäärästä.

Pääosin suon pinnassa on heikosti (H1–4) maa-
tunutta rahkavaltaista turvetta, jossa on suoleväkön 
jäännöksiä lisätekijänä. Rahkavaltaisen kerroksen 
alla on heikosti maatunut saravaltainen kerros, jos-
sa on yleisesti varpujen jäänteitä. Syvemmällä turve 
muuttuu taas rahkavaltaiseksi ollen kohtalaisen hyvin 
maatunutta. Varpujen ja puun jäänteet ovat yleiset li-
sätekijät. Siellä täällä esiintyy linsseinä hyvin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 4,9. Liekoja on erittäin vähän. 

Juurikasnevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,2 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 2,2–6,6), pH-arvo 4,6 
(3,5–5,2), vesipitoisuus märkäpainosta 92,8 % (86,2–
95,7) ja kuiva-ainemäärä 66,3 kg/suo-m3 (44,1–79,5). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 20,9  MJ/kg (20,5–21,7) ja 50  %:n kosteudessa 
9,2 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,21 % kui-
vapainosta (0,13–0,42). 

Juurikasneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
28  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,87 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,34 MWh.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus

22

66. Aitaneva 

Aitaneva (kl. 2314 04, x=7023,6, y=3321,5) sijaitsee 
noin 13 km Lappajärven keskustasta luoteeseen, Evi-
järven ja Kortesjärven rajojen tuntumassa. Se rajoit-
tuu pohjoisessa ja koillisessa suohon, muualla kallioi-
seen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suon koillisreu-
nan läheisyydessä on tervahauta. Eteläreunaan ulot-
tuu metsäautotie. Suolla on 32 tutkimuspistettä ja 39 
syvyyspistettä (kuva 10). Tutkimus- ja syvyyspistei-
tä on yhteensä 7,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
93 ha, yli 1 m syvän alueen 52 ha, yli 1,5 m syvän 
34 ha ja yli 2 m syvän 20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 74–76 m, 
ja pinta viettää loivasti pohjoiseen.  Aitanevan kes-
ki- ja eteläosasta on noin 30 ha ojittamatonta aluet-
ta. Suo kuuluu luonnontilaluokkaan 2. Kuivatusmah-
dollisuudet ovat kohtalaisen hyvät. Suon pohjoisosas-
ta kulkee Koivupäkki, joka laskee Norijoen, Ruuhi-
järven ja Kerttuanjärven kautta Purmonjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 46.063, Norijoen-Koivupä-
kin valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisin pohjamaalaji on 
moreeni (98 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alu-
eella vajaan puolen metrin paksuinen kerros.

Aitanevan tutkimuspisteistä on rämeellä 72 % ja 
avosuolla 28 %. Suon keski- ja eteläosa on pääasias-
sa lyhytkorsinevaa. Alueen ympärillä on rahkarämet-
tä ja tupasvillaräme- ja varsinaista sararämemuuttu-
maa. Reunoilla on pallosararämemuuttumaa. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 45 % ja mättäi-
den korkeus 3,3 dm. Suon keski- ja eteläosa on puu-
tonta aluetta ja sen ympärillä on vajaatuottoista har-
vaa männikköä. Suon reunoilla on paikoin keskitihe-
ää, mäntyvaltaista harvennusmetsää. 

Aitanevan turpeista on rahkavaltaisia 97 % ja sa-
ravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-

katurve (S) 81 %, sararahkaturve (CS) 16 % ja rah-
kasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 43 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 11 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on yli puolen metrin 
paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pintarahkaker-
ros, paikoin kerros on yli 2 m paksu. Pintakerroksen 
alapuolella on kohtalaisen hyvin maatunutta rahka-
valtaista turvetta, jossa tupasvilla on yleinen lisäteki-
jä. Kerroksessa esiintyy heikommin maatunutta rah-
kavaltaista turvetta linsseinä. Pohjalla on vaihtele-
van paksuinen kerros hyvin maatunutta rahkavaltais-
ta turvetta, jossa esiintyy puun jäänteitä lisätekijänä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Aitanevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,9 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,0–30,3), pH-arvo 3,9 (3,0–
4,7), vesipitoisuus märkäpainosta 91,6 % (83,8–95,4) 
ja kuiva-ainemäärä 85,0  kg/suo-m3 (43,6–166,3). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 20,3  MJ/kg (18,1–21,7) ja 50  %:n kosteudessa 
8,9  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10  % 
kuivapainosta (0,09–0,11). 

Aitaneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 29 ha:n 
laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 0,26 milj. suo-
m3 ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maa-
tunutta turvetta. Sen alla on noin 0,29  milj. suo-
m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,42 MWh.
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Kuva 10. Aitanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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67. Niivilänniitty 

Niivilänniitty (kl. 2314 04, x = 7023,7, y = 3325,8) 
sijaitsee noin 10 km Lappajärven keskustasta luotee-
seen. Se rajoittuu viereisten soiden ohella mäkiseen 
moreenimaastoon. Suolla on turvetuotantoalueita, ja 
suon ohi kulkee useita metsäautoteitä. Suolla on 83 
tutkimuspistettä ja 144 syvyyspistettä (kuva 11). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 10,9/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 208 ha, yli 1 m syvän alueen 
168 ha, yli 1,5 m syvän alueen 141 ha ja yli 2 m sy-
vän alueen 87 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 75–80 m, 
ja pinta viettää loivasti pohjoiseen ja suon itäosassa 
länteen. Niivilänniitty on kokonaan ojitettu, laajasti 
turvetuotannossa ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 
0. Suon vedet valuvat suon läpi pohjoiseen virtaavaan 
Kirsinpäkkiin, joka laskee Evijärven ja Moskuanvir-
ran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.024, Kirsinpäkin valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on ollut 
ennen tuotantoa 3,2 m. Suon pohja on monin paikoin 
epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(87 %), hiekka (5 %) ja hiesu (5 %). Liejua on koko 
suon pohjalla laajalla alueella, suon keskiosissa kes-
kimäärin 0,8 metrin paksuinen kerros.

Niivilänniityn tutkimuspisteistä on ollut rämeel-
lä 86 %, turvekankaalla 13 % ja korvessa 1 %. Suon 
yleisin suotyyppi ennen tuotantoa on ollut tupasvilla-
rämemuuttuma. Suon keskiosassa on ollut myös var-
sinaista sararämemuuttumaa. Suon reunoilla on ylei-
sesti pallosararämemuuttumaa. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on ollut 33 % ja mättäiden kor-
keus 3,1 dm. Puusto on mänty- tai koivuvaltaista har-
vennusmetsää.

Niivilänniityn turpeista on rahkavaltaisia 73 % ja 
saravaltaisia 27  %. Pääturvelajeittain jakauma on: 

rahkaturve (S) 43 %, sararahkaturve (CS) 30 %, sara-
turve (C) 4 % ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 39 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon luoteisosassa on ennen turvetuotantoa ol-
lut yli 0,5 m paksu heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros, muualla pintarahkaa on ollut vain ohut 
kerros.  Pintarahkan alla pääturvelaji vaihtelee suon 
osasta toiseen. Suon keskiosasta kaakkoon ulottuvalla 
alueella turve on pääasiassa kohtalaisesti maatunutta 
saravaltaista turvetta. Muualla turve on kohtalaisesti 
ja hyvin maatunutta rahka- tai sararahkaturvetta, jon-
ka seassa on runsaasti tupasvillan ja puun jäännöksiä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Niivilänniityltä on otettu näytteet neljältä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,2 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,9–7,0), pH-arvo 4,3 (2,7–
5,2), vesipitoisuus märkäpainosta 89,1 % (86,8–92,5) 
ja kuiva-ainemäärä 105,3  kg/suo-m3 (70,1–130,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 22,0  MJ/kg (19,1–23,8) ja 50  %:n kosteudessa 
9,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,28 % kui-
vapainosta (0,09–0,75). 

Suolla on noin 72 ha:n laajuudelta turvetuotanto-
aluetta. Tuotantoalueiden ulkopuolella yli 1,5 m sy-
vällä alueella on noin 54 ha 0,95 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka energia-
turpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluok-
kaan M50, A4.0, Q8.0, S0.30. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,57 MWh. 
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Kuva 11. Niivilänniityn tutkimus- ja syvyyspisteet.
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68. Isoneva 

Isoneva (kl. 2314 04, x = 7022,3, y = 3327,3) sijait-
see noin 12 km Lappajärven keskustasta luoteeseen. 
Se rajoittuu kaakossa kallioiseen ja muualla mäki-
seen moreenimaastoon. Itäpuolella kulkee metsäauto-
tie. Suolla on 50 tutkimuspistettä ja 62 syvyyspistet-
tä (kuva 12). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
9,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 115 ha, yli 1 m 
syvän alueen 75 ha, yli 1,5 m syvän alueen 60 ha ja 
yli 2 m syvän alueen 41 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 79–84 m, 
ja pinta viettää pohjoisluoteeseen noin 4 m/km. Iso-
neva on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 1. 
Suon vedet valuvat pohjoisluoteeseen ojaverkostoja 
pitkin Kirsinpäkkiin ja edelleen Evijärven ja Mosku-
anvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.024, Kirsinpäkin valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (82 %) ja hiekka (12 %). Suon luo-
teisosassa pohjalla on liejua keskimäärin alle metrin 
paksuinen kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 93 %, kor-
vessa 3 %, turvekankaalla 2 % ja avosuolla 2 %. Suo on 
pääasiassa tupasvillarämemuuttumaa. Suon pohjois-
osissa on yleisesti myös varsinaista sararämemuuttu-
maa. Suon reunaosissa on korpiräme- ja pallosararä-
memuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 33 % ja mättäiden korkeus 3,4 dm. Puusto on 
harvennusasteista mäntyä ja koivua.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 77 % ja sara-
valtaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 52 %, sararahkaturve (CS) 25 %, saraturve 
(C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 34 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 23 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosissa on laajalla alueella yli 0,5 m pak-
su heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Tu-
pasvilla on melko yleinen lisätekijä. Pintarahkan alla 
suon etelä- ja länsiosissa on kohtalaisesti maatunut-
ta rahkaturvetta ja pohjalla ohut kerros hyvin maatu-
nutta turvetta. Suon koillisosassa turve on kohtalai-
sesti maatunutta saravaltaista sekaturvetta. Pohjalla 
on ohuehko kerros kohtalaisen hyvin maatunutta sa-
ravaltaista turvetta. Pohjakerroksissa puun jäännökset 
ovat yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,2. Liekoja on erittäin vähän. 

Isonevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. Tur-
peen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,9  % kui-
vapainosta (vaihteluväli 2,8–5,3), pH-arvo 4,8 (4,0–
5,4), vesipitoisuus märkäpainosta 91,8 % 88,2–93,3) 
ja kuiva-ainemäärä 76,5  kg/suo-m3 (61,0–112,7). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 21,0  MJ/kg (20,4–21,6) ja 50  %:n kosteudessa 
9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,18 % kui-
vapainosta (0,12–0,26). 

Isoneva soveltuu turvetuotantoon. Suolla on noin 
25 ha:n alalla, yli 1,5 m syvällä alueella 0,28 milj. 
suo-m3 ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–
4-maatunutta turvetta. Sen alla ja muualla yhteensä 
60 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on noin 
1,19 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,39 MWh. 
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Kuva 12. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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69. Hanhilamminneva 

Hanhilamminneva (kl. 2314 04, x = 7023,5, y = 3327,8) 
sijaitsee noin 7 km Lappajärven keskustasta pohjois-
luoteeseen. Se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon 
ja koillisessa Valkeisjärveen (83,6 m mpy). Suon itä-
osassa on myös lähes umpeenkasvanut Hanhilampi. 
Eteläreunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 51 tut-
kimuspistettä ja 61 syvyyspistettä (kuva 13). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 13,2/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 84  ha, yli 1  m syvän alueen 
60 ha, yli 1,5 m syvän alueen 40 ha ja yli 2 m syvän 
alueen 17 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 81–84 m, 
ja pinta viettää pohjoisosassa kaakkoon ja eteläosas-
sa koilliseen Hanhilampea kohti. Hanhilamminneva 
on suurelta osin ojitettu, ja se kuuluu tutkimuskoko-
naisuutena luonnontilaluokkaan 1. Suolla on kuiten-
kin laajahkoja ojittamattomia ja lähes ojittamattomia 
laikkuja, joten osassa suota on myös luonnontilaluok-
ka 2:n piirteitä. Suon vedet valuvat laskuojia pitkin 
itään Välijokeen, joka laskee Evijärven ja Moskuan-
virran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 47.023, Välijoen yläosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. 
Suon pohja on osin epätasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka (55  %) ja moreeni (45  %). Liejua on suon 
pohjalla laajalla alueella suon keskiosassa sekä poh-
joisessa Valkeisjärven rannassa keskimäärin puolen 
metrin paksuinen kerros.

Hanhilamminnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
87 %, turvekankaalla 8 %, korvessa 3 % ja avosuol-
la 2 %. Suo on yleisimmin tupasvillarämettä ja sen 
muuttumaa, mutta myös varsinaista sararämemuuttu-
maa ja lyhytkortista rämettä ja sen muuttumaa esiin-
tyy. Suon reunaosat ovat pallosararämemuuttumaa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 32 % ja 
mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on harvennusas-
teista ja ojittamattomissa osissa vajaatuottoista, tihe-
ydeltään vaihtelevaa männikköä. 

Hanhilamminnevan turpeista on rahkavaltaisia 

75 % ja saravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 31 %, sararahkaturve (CS) 44 %, 
ja rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 25 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on yli puoli metriä pak-
su heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pinta-
rahkan alla turve on melko heikosti ja pohjakerroksis-
sa kohtalaisesti maatunutta rahkavaltaista sekaturvet-
ta, jonka seassa on yleisesti tupasvillan jäännöksiä. 
Suon valumavesien vaikutuksesta suon keskiosassa 
turve on selvästi saravaltaista ja heikosti tai kohtalai-
sesti maatunutta. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 4,8. 

Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Hanhilamminnevalta on otettu näytteet kahdel-
ta pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoi-
suus on 3,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 2,2–9,3), 
pH-arvo 4,8 (4,0–5,6), vesipitoisuus märkäpainosta 
89,9 % (84,9–93,3) ja kuiva-ainemäärä 93,1 kg/suo-
m3 (66,6–146,3). Kuivan turpeen tehollinen lämpöar-
vo on keskimäärin 22,2 MJ/kg (21,5–23,2) ja 50 %:n 
kosteudessa 9,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimää-
rin 0,25 % kuivapainosta (0,17–0,39). 

Hanhilamminnevalla on noin 12  ha:n alalla, yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,10 milj. suo-m3 ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta tur-
vetta. Sen alla ja muualla noin 36 ha:n laajuisella, yli 
1,5 m syvällä alueella on noin 0,49 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka energia-
turpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on kes-
kimäärin 0,50 MWh. 

Turvetuotantoa saattaa vaikeuttaa se, että suon ve-
det valuvat Hanhilammen kautta.
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Kuva 13. Hanhilamminnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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70. Reimosanneva 

Reimosanneva (kl. 2314 05, x = 7025,5, y = 3327,0) 
sijaitsee noin 9 km Lappajärven keskustasta pohjois-
luoteeseen. Se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Suota ympäröivät maantie ja metsäautotiet. Suolla on 
78 tutkimuspistettä ja 95 syvyyspistettä (kuva 14). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,6/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 227 ha, yli 1 m syvän alu-
een 132 ha, yli 1,5 m syvän alueen 97 ha ja yli 2 m 
syvän alueen 52 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 78–83 m, 
ja pinta viettää lounaaseen. Reimosanneva on suurim-
maksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 1. Suolla on pieniä laikkuja, jotka ovat ojittamat-
tomia tai joita ojitus ei ole muuttanut voimakkaasti. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon vedet va-
luvat pääaosin keskiosan laskuojaa pitkin luoteeseen 
ja pohjoiseen Kirsinpäkkiin ja edelleen Evijärven ja 
Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.024, Kirsinpäkin valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,7 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (79 %) ja savi (9 %). Liejua on suon 
pohjalla paikoin ohut kerros, kattavimmin suon luo-
teisosassa.

Reimosannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
74 %, turvekankaalla 22 %, avosuolla 3 % ja korves-
sa 1 %. Suon yleisimmät suotyypit ovat tupasvillarä-
me-,  isovarpuräme- ja lyhytkorsinevarämemuuttu-
ma. Myös puolukkaturvekangasta on yleisesti, pai-
koin myös varsinaista sararämemuuttumaa, pallosa-
rarämettä sekä lyhytkortista nevaa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 13 % ja mättäiden korke-
us 1,6 dm. Suon puusto on valtaosin vajaatuottoista 
tiheydeltään vaihtelevaa männikköä.

Reimosanneva turpeista on rahkavaltaisia 65 % ja 
saravaltaisia 35  %. Pääturvelajeittain jakauma on: 

rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 8 %, sara-
turve (C) 6 % ja rahkasaraturve (SC) 29 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 27 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 23 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 7 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen, pääasiassa kui-
tenkin ohut pintarahkakerros. Tupasvilla on yleinen 
lisätekijä. Pintarahkan alla turve on suon itäosassa hy-
vin maatunutta rahkaturvetta. Suon länsiosissa pinta-
rahkan alla on vielä kohtalaisesti maatunutta rahka-
valtaista turvetta ja syvemmällä saravaltaista kohta-
laisesti tai hyvin maatunutta turvetta. Suon keskiosan 
ojittamattoman laikun ympäristössä vastaava turve-
kerros on melko heikosti maatunutta saraturvetta

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 1,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,4. Liekoja on erittäin vähän. 

Reimosannevalta on otettu näytteet kolmelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–7,0), pH-arvo 
4,3 (3,1–5,4), vesipitoisuus märkäpainosta 90,6  % 
(84,3–95,6) ja kuiva-ainemäärä 91,9  kg/suo-m3 
(55,9–157,0). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 20,5  MJ/kg (18,0–21,6) ja 50  %:n 
kosteudessa 9,0 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimää-
rin 0,21 % kuivapainosta (0,08–0,53). 

Reimosanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
kolmesta erillisestä alueesta koostuvalla, yhteensä 
97 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on noin 
1,78 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,46 MWh. 
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Kuva 14. Reimosannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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71. Piulanninneva 

Piulanninneva (kl. 2314 05, x = 7027,7, y = 3326,3) 
sijaitsee noin 11 km Lappajärven keskustasta poh-
joisluoteeseen. Se rajoittuu mäkiseen moreenimaas-
toon. Suon läpi kulkee metsäautotie. Suolla on 24 tut-
kimuspistettä ja 50 syvyyspistettä (kuva 15). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,3/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 117 ha, yli 1 m syvän alueen 
41 ha, yli 1,5 m syvän alueen 27 ha ja yli 2 m syvän 
alueen 15 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 70–79 m, 
ja pinta viettää pohjoisluoteeseen noin 3 m/km. Piu-
lanninneva on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaluokkaan 1. Suon lounais- ja pohjois-
osassa on myös hieman ojittamatonta suota. Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon vedet valuvat 
laskuojaa pitkin pohjoisluoteeseen Kirsinpäkkiin ja 
edelleen Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävän-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.024, Kirsin-
päkin valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,8 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Suon pohjamaala-
jit ovat moreeni (68 %), hiekka (30 %) ja hieta (2 %). 

Piulanninnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
92 %, turvekankaalla 7 % ja korvessa 1 %. Suo on 
pääosin tupasvillaräme-, pallosararäme-  ja isovarpu-
rämemuuttumaa. Myös kangasrämettä esiintyy. Kes-

kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 36 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on harvennusasteista, 
mäntyvaltaista sekametsää.

Piulanninnevan turpeista on rahkavaltaisia 47  % 
ja saravaltaisia 53 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 27 %, sararahkaturve (CS) 21 %, ja 
rahkasaraturve (SC) 53 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 20 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 30 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
12 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros, ja sen alla pääasiassa hei-
kohkosti tai kohtalaisesti maatunutta saravaltaista se-
katurvetta. Puun ja tupasvillan jäännöksiä on yleises-
ti turpeen seassa. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 4,8. Liekoja on erittäin vähän. 

Piulanninneva voi soveltua pienimuotoiseen tur-
vetuotantoon. Sen kahdesta erillisestä alueesta koos-
tuvalla, yhteensä 27 ha:n laajuisella yli 1,5 m syväl-
lä alueella on 0,45 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Tuotantokosteudessa (50 %) 
energiasisältö on 0,20 milj. MWh. 
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Kuva 15. Piulanninnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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72. Luopakanrämäkkö 

Luopakanrämäkkö (kl. 2314 05, x  =  7027,2, 
y = 3327,5) sijaitsee noin 10 km Lappajärven keskus-
tasta pohjoisluoteeseen. Se rajoittuu moreenimaas-
toon. Länsireunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 
5 tutkimuspistettä, 1,6 pistettä/10 ha (kuva 16). Suon 
kokonaispinta-ala on 30 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 77–78 m, 
ja pinta viettää loivasti itään. Luopakanrämäkkö on 
kokonaan ojitettu, sen pohjoisosa on peltoa ja se kuu-
luu luonnontilaluokkaan 0. Suon vedet valuvat itään 
laskuojaan ja sen kautta ojia pitkin Välijokeen, joka 
laskee Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävän-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, Välijo-
en yläosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 0,9 m. 
Suon pohjamaalaji on moreeni. 

Luopakanrämäkön tutkimuspisteistä kaikki ovat 
rämeellä, suotyyppeinä pallosararäme-, varsinainen 
sararäme- ja isovarpurämemuuttuma. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 28 % ja mättäiden kor-
keus 1,8 dm. Puusto on harvennusasteista männikköä.

Luopakanrämäkön turpeista on rahkavaltaisia 
86  % ja saravaltaisia 14  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 
64 % ja rahkasaraturve (SC) 14 %. Puun jäännöksiä 
(L) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 50 % kokonais-
turvemäärästä. Suon turve on yleisimmin heikosti tai 
kohtalaisesti maatunutta rahkavaltaista turvetta. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatunei-
suus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 5,1.

Luopakanrämäkkö ei sovellu turvetuotantoon 
ohutturpeisuutensa vuoksi.

Kuva 16. Luopakanrämäkön tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

35

73. Saapaskangas 

Saapaskangas (kl. 2314 08, x = 7026,2, y = 3333,3) 
sijaitsee noin 13 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu paikoin lohkareiseen ja mäkiseen 
moreenimaastoon. Suon poikki kulkee ja länsireunaa 
sivuaa metsäautotie. Suolla on 44 tutkimuspistettä ja 
39 syvyyspistettä (kuva 17). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 10,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 79 ha, yli 1 m syvän alueen 34 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 14 ha ja yli 2 m syvän alueen 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 88–97 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 4 m/km. Saapaskan-
gas on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vät. Suon pohjoispäästä on ojayhteys Välijokeen, joka 
laskee Evijärveen, joka laskee Moskuanvirran kautta 
Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, 
Välijoen yläosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni 
(66 %), hiekka (25 %) ja hiesu (9 %). Liejua ei ole 
havaittu. 

Saapaskankaan tutkimuspisteistä on rämeellä 86 % 
ja avosuolla 14  %. Yleisimmät suotyypit ovat iso-
varpuräme- ja tupasvillarämemuuttuma. Eteläosas-
sa on keskellä lyhytkorsinevarämemuuttumaa, tutki-
musajankohtana myös lyhytkorsinevaa ja varsinaista 

saranevaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 4 % ja mättäiden korkeus 1,5 dm. Puusto on tutki-
musajankohtana ollut enimmäkseen taimi- ja riuku-
asteella olevaa kitukasvuista männikköä. 

Saapaskankaan turpeista on rahkavaltaisia 88  % 
ja saravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 74 %, sararahkaturve (CS) 14 %, sara-
turve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 10 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 52 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 3 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintakerros, jonka alla on yleen-
sä melko hyvin maatunutta rahkaturvetta. Tupasvil-
lan jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 1,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,8.

Saapaskangas soveltuu pienimuotoiseen turvetuo-
tantoon. Suon yhtenäisellä noin 10 ha:n laajuisella, 
yli 1,5 m syvällä alueella on 0,16 milj. suo-m3 lähin-
nä energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,49 MWh. 
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Kuva 17. Saapaskankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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74. Savisaarenneva 

Savisaarenneva (kl. 2314 10, x = 7016,0, y = 3340,1) 
sijaitsee noin 18 km Lappajärven keskustasta kaak-
koon. Se rajoittuu etelässä ja pohjoisessa tiehen ja 
muualla mäkiseen moreenimaastoon. Etelä- ja poh-
joisreunaan ulottuu tie. Suolla on 2 tutkimuspistettä 
ja 1 syvyyspiste, yhteensä 0,3/10 ha (kuva 18). Suon 
kokonaispinta-ala on 86 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 79–86 m, ja 
pinta viettää pohjoiseen noin 6 m/km. Savisaarenne-
va on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vät. Suon vedet valuvat ojia pitkin etelään, Hietapu-
ron kautta Lappajärveen, siitä Välijoen kautta Evijär-

veen, joka laskee Moskuanvirran kautta Ähtävänjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.032, Hietapu-
ron valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 0,2 m. 
Pohjamaalaji on hiekkaa. Savisaarennevan tutkimus-
pisteet ovat rämeellä. Suon keskiosassa on pallosara-
räme- ja isovarpurämemuuttumaa. Puusto on tiheää 
männikköä.

Savisaarennevan turvekerros on hyvin ohut, ja se 
koostuu sararahkaturpeesta (CS). Lisätekijänä on pai-
koin varpujen jäännöksiä. 

Ohuen turvekerroksen takia Savisaarenneva ei so-
vellu turvetuotantoon. 

Kuva 18. Savisaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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75. Iso Saapasneva 

Iso Saapasneva (kl. 2314 08, x = 7025,6, y = 3337,0) 
sijaitsee noin 15 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu lounaassa peltoihin ja muualla suo-
hon ja moreenimaastoon. Suo on melko rikkonainen 
ja muodostuu luode-kaakko suuntaisista suojuosteis-
ta ja saarekkeista. Luoteis- ja kaakkoispäässä on laa-
jimmat yhtenäiset suoalueet. Länsireunaa myötäilee 
maantie ja metsäautotie sivuaa pohjois- ja kaakkois-
reunaa. Suolla on 333 tutkimuspistettä ja 450 syvyys-
pistettä (kuva 19). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 10,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 722 ha, 
yli 1 m syvän alueen 512 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
432 ha ja yli 2 m syvän alueen 321 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–95 m, ja 
pinta viettää eri suuntiin. Iso Saapasneva on suurim-
maksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suo aset-
tuu Kruunupyynjoen ja Ähtävänjoen vesistöalueiden 
rajalle. Luoteispuoliskosta vedet virtaavat pohjois-
luoteeseen, Vallinpuron ja Raisjoen kautta Peckas-
sjöhön ja edelleen Kruunupyynjokeen. Luoteispuo-
li kuuluu vesistöalueeseen 48.007, Raisjoen valuma-
alue. Kaakkoispuolen vedet virtaavat ojia pitkin ete-
lään Vieresjokeen, joka laskee Lappajärveen ja edel-
leen Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjo-
keen. Kaakkoisosa kuuluu vesistöalueeseen 47.072, 
Vieresjoen keskiosan alue. Matalasta lounaisosasta 
vedet valuvat pelto-ojia pitkin Vieresjokeen Markin-
puron kautta, ja se kuuluu vesistöalueeseen 47.074, 
Markinpuron valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hiekka (50 %), moreeni (20 %) ja hieta (18 %). 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella suon etelä-
osassa ja paikoin pohjoisosassa syvimmillä alueil-
la. Liejukerros jää yleensä alle puolen metrin pak-
suiseksi. 

Ison Saapasnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
78 %, avosuolla 11 %, turvekankaalla 7 %, korvessa 
3 % ja pellolla 1 %. Yleisimpiä suotyyppejä ovat tu-
pasvillarämemuuttuma ja rahkarämemuuttumat, joi-
ta esiintyy runsaasti etenkin suon keski- ja pohjois-

osissa. Varsinaista sararämemuuttumaa esiintyy pak-
suturpeisimmilla alueilla etelässä ja pohjoisessa, pal-
losararämemuuttumaa taas suon reunaosissa. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 31 % ja mättäi-
den korkeus 2,0 dm. Puusto on tutkimusajankohtana 
ollut enimmäkseen nuorehkoa, keskitiheää mäntyval-
taista sekametsää. 

Ison Saapasnevan turpeista on rahkavaltaisia 58 % 
ja saravaltaisia 42 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 29 %, sara-
turve (C) 7 % ja rahkasaraturve (SC) 35 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 23 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 15 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 13 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturveker-
roksen paksuus vaihtelee huomattavasti. Yhtenäis-
tä laaja-alaista aluetta, jossa on paksu pintarahka, on 
vaikea erottaa. Kohtalaisesti maatunut rahkasara- ja 
sararahkaturve on pintarahkan alla tyypillinen.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Isolta Saapasnevalta on otettu näytteet kuudel-
ta pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoi-
suus on 2,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–8,6), 
pH-arvo 4,3 (3,2–5,7), vesipitoisuus märkäpainosta 
91,8 % (87,3–94,5) ja kuiva-ainemäärä 77,5 kg/suo-
m3 (51,9–124,0). Kuivan turpeen tehollinen lämpöar-
vo on keskimäärin 20,7 MJ/kg (19,0–22,4) ja 50 %:n 
kosteudessa 9,1 MJ/kg. 

Iso Saapasneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
432 ha:n laajuisella 1,5 m syvällä alueella on noin 
9,94 milj. suo-m3 lähinnä energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta. Suolta on tarvittaessa nostettavis-
sa myös jonkin verran ympäristöturvetta, mutta pin-
tarahkan paksuusvaihtelun takia yhtenäistä aluetta 
on vaikea erottaa. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A3.0, Q8.0, 
S0.20. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotan-
tokosteudessa on keskimäärin 0,39 MWh. 
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Kuva 19. Ison Saapasnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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76. Mustarämäkkö 

Mustarämäkkö (kl. 2314 08, x = 7026,4, y = 3338,5) 
sijaitsee noin 18 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen, osittain Vetelin puolella. Se rajoittuu suohon ja 
paikoin mäkiseen moreenimaastoon. Länsi- ja kaak-
koisreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 30 tutki-
muspistettä ja 96 syvyyspistettä (kuva 20). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 5,5/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 227 ha, yli 1 m syvän alueen 
91 ha, yli 1,5 m syvän alueen 39 ha ja yli 2 m syvän 
alueen 16 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–106 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 10 m/km. Mustarä-
mäkkö on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon 
vedet virtaavat ojia pitkin etelään Vieresjokeen, joka 
laskee Lappajärveen ja edelleen Evijärven ja Mosku-
anvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.072, Vieresjoen keskiosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hiekka (54 %), moreeni (31 %) ja hiesu 
(12 %). Liejua on suon pohjalla paikoin ohut kerros.

Mustarämäkön tutkimuspisteistä on rämeellä 
59 %, turvekankaalla 36 %, korvessa 3 % ja pellolla 
2 %. Yleisimmät suotyypit keskiosissa onat isovar-
puräme- ja tupasvillarämemuuttuma. Ohutturpeisella 
alueella esiintyy pallosararämemuuttumaa. Reunoil-

la on puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 24 % ja mättäiden korkeus 
2,3 dm. Puusto on tutkimusajankohtana ollut enim-
mäkseen keskitiheää, melko varttunutta männikköä. 

Mustarämäkön turpeista on rahkavaltaisia 91 % ja 
saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 27 %, sararahkaturve (CS) 64 % ja rahka-
saraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 31 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 50 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä ohuehko heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on yleensä 
selvästi maatuneempaa sararahkaturvetta. Puun jään-
nökset ovat tässä kerroksessa erittäin yleinen turpeen 
lisätekijä. Yli 1,5 m syvä alue koostuu 8 eri altaasta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,5. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Mustarämäkkö soveltuu varauksin turvetuotan-
toon. Suon yhtenäisellä 20 ha:n laajuisella, yli 1,5 m 
syvällä alueella on 0,46  milj. suo-m3 energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,50 MWh. Liekoisuus voi olla paikoin huomat-
tavan korkea.
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Kuva 20. Mustarämäkön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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77. Teerineva 2 

Teerineva 2 (kl. 2314 08, x = 7029,9, y = 3336,2) si-
jaitsee noin 16  km Lappajärven keskustasta koilli-
seen, Evijärven ja Vimpelin rajan tuntumassa. Se ra-
joittuu pohjoisessa peltoihin, muualla suohon ja mä-
kiseen hiekka- ja moreenimaastoon. Suon länsiosa 
kuuluu Evijärven puolelle, ja raportoidaan Evijärven 
kuntaraportissa. Lounais- ja itäreunaan ulottuu metsä-
autotie. Suolla on 143 tutkimuspistettä ja 166 syvyys-
pistettä (kuva 21). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 6,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 452 ha, 
yli 1 m syvän alueen 187 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
106 ha ja yli 2 m syvän alueen 63 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 73–99 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 6 m/km. Teerineva 2 
on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon vedet virtaavat pohjoisluoteeseen, Sammalojan 
ja Raisjoen kautta Peckassjöhön ja edelleen Kruu-
nupyynjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 48.007, 
Raisjoen valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (72 %) ja hiekka (27 %). Liejua on 
havaittu vain paikoin ohut kerros.

Teerineva 2:n tutkimuspisteistä on rämeellä 79 %, 
avosuolla 14 %, turvekankaalla 5 % ja korvessa 2 %. 
Suon keskiosassa yleisimmät suotyypit ovat tupasvil-
laräme-, rahkaräme- ja varsinainen sararämemuuttu-
ma. Reunaosat ja ohutturpeiset alueet ovat enimmäk-
seen pallosararämettä. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 27 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. 
Puusto on enimmäkseen keskitiheää mäntyvaltaista 
harvennusmetsää. 

Teerineva 2:n turpeista on rahkavaltaisia 89 %, sa-
ravaltaisia 10 % ja ruskosammalvaltaisia 1 %. Pää-
turvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 63 %, sa-
rarahkaturve (CS) 26 %, rahkasaraturve (SC) 10 % ja 

ruskosammalturve (B) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
19 % kokonaisturvemäärästä.

Neljällä yli 1,5 m syvällä alueella heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros on monin paikoin 
yli metrin paksuinen. Tämän kerroksen alapuolella on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkaturvetta. Sarapi-
toinen tai -valtainen turve sijoittuu yleensä suon poh-
jalle, mutta paikoin sarapitoinen turve ulottuu myös 
lähelle pintaa. Tupasvillan jäännökset ovat yleinen 
turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Teerineva 2:lta on otettu näytteet kolmelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,7 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,1–8,1), pH-arvo 4,1 (3,1–
5,2), vesipitoisuus märkäpainosta 91,7 % (82,5–95,4) 
ja kuiva-ainemäärä 76,5  kg/suo-m3 (41,4–171,2). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 20,1  MJ/kg (17,3–23,2) ja 50  %:n kosteudessa 
8,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,23 % kui-
vapainosta (0,05–0,53). 

Teerineva 2 soveltuu turvetuotantoon. Suon neljäl-
lä yhteensä 63 ha:n laajuisilla yli 2,0 m syvillä alueil-
la on pinnassa 0,49 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta rah-
katurvetta. Sen alla ja muualla yli 1,5 m syvillä nel-
jällä, yhteensä 106  ha:n laajuisilla alueilla on noin 
1,63 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,42 MWh. 
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Kuva 21. Teerineva 2:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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78. Matinneva 

Matinneva (kl. 2314 08, x = 7033,5, y = 3335,0) si-
jaitsee noin 22  km Lappajärven keskustasta koilli-
seen, osittain Evijärven ja Vetelin puolella. Se ra-
joittuu paikoin peltoihin, suohon ja hiekkamoreeni-
maastoon. Suon eri puolille ulottuu metsäautoteitä. 
Suolla on 185 tutkimuspistettä ja 256 syvyyspistettä 
(kuva 22). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
9,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 474 ha, yli 1 m 
syvän alueen 267 ha, yli 1,5 m syvän alueen 192 ha 
ja yli 2 m syvän alueen 103 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 70–82 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 6 m/km. Matinneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon 
vedet virtaavat pohjoiseen, Sammalojan ja Raisjo-
en kautta Peckassjöhön ja edelleen Kruunupyynjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 48.007, Raisjo-
en valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (51 %), hiekka (40 %) ja hieta (8 %). 
Liejua on suon länsiosassa laajalla alueella, paikoin 
jopa yli metrin paksuudelta.

Matinnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 94 %, 
turvekankaalla 5 % ja korvessa 1 %. Suon keskiosa 
on pääasiassa tupasvillarämemuuttumaa. Paikoin on 
rahkarämemuuttumaa ja ohutturpeisilla alueilla pal-
losararämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 35 % ja mättäiden korkeus 2,1 dm. 
Puusto on tutkimusajankohtana ollut enimmäkseen 
keskitiheää mäntyvaltaista harvennusmetsää. 

Matinnevan turpeista on rahkavaltaisia 93 % ja sa-
ravaltaisia 7 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 44 %, sararahkaturve (CS) 49 % ja rahka-
saraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 27 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-

täviä 30 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suon yli 1,5 m syvä alue koostuu käytännössä vii-
destä eri alueesta. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintakerroksen paksuus vaihtelee. Länsiosassa se on 
laajahkolla alueella yli metrin paksuinen. Kerrokses-
sa on kuitenkin maatuneempia linssejä. Syvemmällä 
on kohtalaisesti maatunutta rahka- ja sararahkaturvet-
ta. Tupasvillan jäännökset ovat pintaosassa ja puun 
jäännökset pohjaosassa yleisiä turpeen lisätekijöitä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen poh-
jakerroksen 5,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Matinnevalta on otettu näytteet kuudelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,5 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,0–10,6), pH-arvo 4,5 (3,0–
6,5), vesipitoisuus märkäpainosta 89,2 % (83,6–96,4) 
ja kuiva-ainemäärä 106,3  kg/suo-m3 (58,2–161,6). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 21,4  MJ/kg (18,7–23,3) ja 50  %:n kosteudessa 
9,5  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,32  % 
kuivapainosta (0,06–2,46). 

Matinneva soveltuu turvetuotantoon. Suon länsi-
osassa noin 30 ha:n laajuisella, yli 2,0 m syvällä alu-
eella on pinnassa noin 0,30 milj. suo-m3 välttävästi 
ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatu-
nutta turvetta. Sen alla ja muualla yhteensä 170 ha:n 
laajuisilla yli 1,5 m syvillä alueilla on noin 2,76 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, 
joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.35. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,56 MWh. Rikkipitoisuus voi olla 
suon pohjaosissa paikoin korkea. Suolla on jo noin 
20 ha:n laajuinen turvetuotantoalue.
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Kuva 22. Matinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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79. Jyytklumpinneva 

Jyytklumpinneva (kl. 2314 05, x=7027,0, y=3325,6) 
sijaitsee noin 13 km Lappajärven keskustasta luotee-
seen, osittain Evijärven puolella. Se rajoittuu luotees-
sa, pohjoisessa ja idässä suoalueisiin, muualla mäki-
seen moreenimaastoon. Eteläreunassa kulkee metsä-
autotie. Suolla on 46 tutkimuspistettä ja 38 syvyys-
pistettä (kuva 23). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 11,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 73 ha, 
yli 1 m syvän alueen 37 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
21 ha ja yli 2 m syvän alueen 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 73–78 m, 
ja pinta viettää luoteeseen. Jyytklumpinneva on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon luoteisosasta vedet virtaavat laskuojia pitkin 
Kirsinpäkkiin, joka laskee Evijärven ja Moskuanvir-
ran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.024, Kirsinpäkin valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (63 %), hiekka (19 %) ja hiesu (13 %). 
Liejua on suon pohjalla pienillä alueilla alle puolen 
metrin paksuinen kerros.

Jyytklumpinnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
85 % ja turvekankaalla 15 %. Suon kolmen altaan kes-
kiosissa on pääasiassa isovarpurämemuuttumaa, pai-
koin myös tupasvillaräme- ja vaivaiskoivurämemuut-
tumaa. Reunoilla esiintyy varsinaista sararämemuut-
tumaa (kuva 24) ja puolukka- ja mustikkaturvekan-
gasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
5 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on pääosin 
keskitiheää mäntyvaltaista harvennusmetsää. 

Jyytklumpinnevan turpeista on rahkavaltaisia 27 % 
ja saravaltaisia 73 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 7 %, sararahkaturve (CS) 20 % ja rah-
kasaraturve (SC) 73 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 23 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 20 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros, ja suurimmasta osaa suota se puuttuu. 
Pintarahkakerros koostuu suurimmaksi osaksi Cus-
pidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Ker-
roksen alapuolella on kohtalaisen hyvin maatunutta 
saravaltaista turvetta, jossa tupasvilla ja puun jään-
teet ovat melko yleiset lisätekijät. Paikoitellen ker-
roksessa esiintyy linsseinä kohtalaisen hyvin maa-
tunutta rahkaturvetta. Toisaalla pintarahkakerroksen 
alapuolella jatkuu kohtalaisen hyvin maatunut rahka-
valtainen kerros. Pohjalla on hyvin maatunutta sara-
valtaista turvetta, jossa esiintyy yleisesti puun jään-
teitä lisätekijänä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,1. Liekoja on kohtalaisesti. 

Jyytklumpinneva soveltuu turvetuotantoon. Suol-
la on useassa altaassa yhteensä 19 ha yli 1,5 m syvää 
aluetta, joissa on 0,32 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin 
laskennallinen energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,54 MWh. 
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Kuva 23. Jyytklumpinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 24. Varsinaista sararämemuuttumaa Jyytklumpinnevan länsisosassa. Kuvaussuunta luoteeseen. Kuva: 
Tuija Vähäkuopus, GTK.
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80. Käyriäisjärvenneva 

Käyriäisjärvenneva (kl. 2314 05, x=7024,9, y=3329,0) 
sijaitsee noin 9 km Lappajärven keskustasta pohjoi-
seen. Se rajoittuu kaakossa peltoihin, etelässä Val-
keisjärveen (83.6  m  mpy), lounaassa ja lännessä 
suoalueisiin ja muualla kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Suon eteläreunassa on vedenhankin-
taa varten tärkeä pohjavesialue, jonka muodostumis-
alueen rajat ulottuvat suolle. Pohjavesialueella on ve-
denottamo. Suon pohjoisreunaa sivuaa autotie. Suolla 
on 36 tutkimuspistettä ja 27 syvyyspistettä (kuva 25). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,5/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 66 ha, yli 1 m syvän alu-
een 32 ha, yli 1,5 m syvän alueen 17 ha ja yli 2 m sy-
vän alueen 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 80–83 m, 
ja kaakkoisaltaan pinta viettää loivasti pohjoiseen, 
länsiallas viettää loivasti kaakkoon ja kaakkoisosan 
rämäkkö viettää loivasti luoteeseen. Käyriäisjärven-
neva on osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hy-
vät. Suon kaakkoisreunasta on laskuoja Käyriäisen-
puroon, joka laskee Välijokeen ja edelleen Evijärven 
ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.023, Välijoen yläosan alue.  

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (54 %), hiekka (27 %) ja hiesu 
(11 %). Liejua on suon pohjalla yhdessä altaassa alle 
metrin paksuinen kerros.

Käyriäisjärvennevan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 65 %, avosuolla 16 %, pellolla 10 % ja turvekan-
kaalla 9 %. Suon itäosa on pääasiassa varsinaista sa-

ranevaa, jonka reunoilla on varsinaista sararäme- ja 
isovarpurämemuuttumaa (kuva 26). Suon länsiosassa 
on peltoa, isovarpuräme- ja kanervarahkarämemuut-
tumaa. Valkeisjärveen rajoittuvassa lounaisaltaassa 
on rahkarämettä. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 15 % ja mättäiden korkeus 1,8 dm. Puus-
to on pääosin vajaatuottoista, keskitiheää männikköä, 
reunoilla keskitiheää harvennusmetsää. 

Käyriäisjärvennevan turpeista on rahkavaltaisia 
54  % ja saravaltaisia 46  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 32 %, sararahkaturve (CS) 
22 %, saraturve (C) 5 % ja rahkasaraturve (SC) 41 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
30 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on alle metrin paksui-
nen heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän rah-
kasammalien jäännöksistä. Pintakerroksen alla on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, 
jossa tupasvilla on melko yleinen lisätekijä. Pohjalla 
on hyvin maatunutta saravaltaista turvetta. Yhdessä 
altaassa turve on heti pinnasta saravaltaista. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,0. Liekoja on vähän. 

Käyriäisjärvi ei sovellu turvetuotantoon koska iso 
osa suosta on entistä järvenpohjaa. Soveltuvuuteen 
vaikuttava tekijä on myös suon vierellä oleva ve-
denoton kannalta tärkeä pohjavesialue ja sen muo-
dostumisalueen ulottuminen suolle.
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Kuva 25. Käyriäisjärvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 26. Kuva Käyriäisjärvennevan itäreunalta, kuvaussuunta länteen. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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81. Korteskytö 

Korteskytö (kl. 2314 05, x = 7026,0, y = 3328,3) si-
jaitsee noin 9  km Lappajärven keskustasta pohjoi-
seen, osittain Evijärven puolella. Se rajoittuu mäki-
seen moreenimaastoon. Itäreunaa sivuaa valtatie, ja 
länsireunaa metsäautotie. Suon halki kulkee sähkölin-
ja. Suolla on 88 tutkimuspistettä ja 64 syvyyspistet-
tä (kuva 27). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 11,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 135 ha, yli 
1 m syvän alueen 54 ha, yli 1,5 m syvän alueen 23 ha 
ja yli 2 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 75–82 m, 
ja pinta viettää lounaaseen noin 4 m/km. Korteskytö 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon 
vedet valuvat ojia pitkin itäkoilliseen Välijokeen ja 
edelleen Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävän-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, Välijo-
en yläosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (57 %) ja hiekka (39 %). Lie-
jua on suon pohjalla monin paikoin alle puolen met-
rin paksuudelta.

Korteskydön tutkimuspisteistä on rämeellä 24 %, 
korvessa 4 %, turvekankaalla 52 % ja pellolla 20 %. 
Suon keskiosassa on paikoin tupasvillarämemuuttu-
maa ja rahkarämeitä. Suurimmaksi osaksi suo on tur-
vekangasta, yleisimpänä puolukkaturvekangas. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 11 % ja mät-
täiden korkeus 2,2 dm. Puusto on tiheydeltään vaih-
televaa, enimmäkseen melko varttunutta mäntyval-
taista sekametsää. 

Korteskydön turpeista on rahkavaltaisia 68 % ja sa-
ravaltaisia 32 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-

katurve (S) 20 %, sararahkaturve (CS) 48 % ja rah-
kasaraturve (SC) 32 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 15 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 52 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
13 % kokonaisturvemäärästä.

Yli 1,5 m syvä alue koostuu neljästä eri altaasta. 
Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros 
on yleensä alle puolen metrin paksuinen. Kerroksen 
alla on yleensä maatumisasteeltaan vaihtelevaa sara-
rahka- ja rahkasaraturvetta. Puun jäännökset ovat erit-
täin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,9. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Korteskydöltä on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,4 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 2,6–3,9), vesipitoisuus mär-
käpainosta 89,4  % (87,9–92,5) ja kuiva-ainemäärä 
106,8 kg/suo-m3 (97,4–118,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 24,1 MJ/kg (22,9–
24,7) ja 50 %:n kosteudessa 10,2 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,19  % kuivapainosta (0,18–
0,20). 

Korteskytö soveltuu turvetuotantoon. Suon kahdel-
la suurimmalla, yhteensä 18 ha:n laajuisilla yli 1,5 m 
syvillä alueilla on 0,23 milj. suo-m3 lähinnä energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluok-
kaan M50, A4.0, Q10.0, S0.20. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,61 MWh. 
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82. Isosuo 

Isosuo (kl. 2314 04, x = 7019,7, y = 3329,2) sijaitsee 
noin 3  km Lappajärven keskustasta pohjoiseen. Se 
rajoittuu etelässä peltoihin ja jäteasemaan, muualla 
loivapiirteiseen hiekkamoreenimaastoon. Suon poik-
ki kulkee sähkölinja. Kulkuyhteydet ovat hyvät, suon 
eri puolille ulottuu teitä. Suolla on 48 tutkimuspistettä 
ja 51 syvyyspistettä (kuva 28). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 9,7/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 101 ha, yli 1 m syvän alueen 5 ha ja yli 1,5 m 
syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–93 m, 
ja pinta viettää kaakkoon noin 5 m/km. Isosuo on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon itäosasta on 
laskuoja Lappajärveen, joka laskee Evijärven ja Mos-
kuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 47.031, Lappajärven lähialue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hiekka (45 %), moreeni (27 %) ja hieta (20 %). 
Liejua ei ole havaittu. 

Isosuon tutkimuspisteistä on turvekankaalla 57 %, 
rämeellä 41 % ja pellolla 2 %. Turvekankaista yleisim-

mät ovat varpu- ja puolukkaturvekangas. Suon kes-
kiosassa on paikoin isovarpurämemuuttumaa. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 7 % ja mättäi-
den korkeus 2,2 dm. Puusto on enimmäkseen keski-
tiheää ja melko varttunutta, keskiosissa paikoin kitu-
kasvuista männikköä. 

Isosuon turpeista on rahkavaltaisia 91 % ja saraval-
taisia 9 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 61 %, sararahkaturve (CS) 30 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 7 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 37 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % kokonais-
turvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota turvekerros on korkein-
taan puolen metrin paksuinen. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintakerros on ohut tai se puuttuu koko-
naan. Suurin osa turvekerrostumasta on melko hyvin 
maatunutta rahka- tai sararahkaturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,7. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Isosuo ei sovellu turvetuotantoon. 

Kuva 28. Isosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

53

83. Kyntöneva 

Kyntöneva (kl. 2314 07, x = 7021,4, y = 3330,1) sijait-
see noin 5 km Lappajärven keskustasta pohjoiseen. 
Se rajoittuu idässä golfkenttään ja muualla hiekka-
moreenimaastoon. Suon lounais- ja itäreunaan ulot-
tuu tie. Sähkölinja halkoo luoteisosaa. Suolla on 26 
tutkimuspistettä ja 23 syvyyspistettä (kuva 29). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,0/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 54 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 82–97 m, 
ja pinta viettää koilliseen noin 8 m/km. Kyntöneva 
on lähes kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon koillispäästä on laskuoja Lappajärveen, joka 
laskee Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävän-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.031, Lappa-
järven lähialue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,0 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (59 %), hiekka (35 %) ja hieta (6 %). Liejua 
ei ole havaittu. 

Kyntönevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
87 % ja rämeellä 13 %. Turvekankaista yleisimmät 
ovat mustikka- ja puolukkaturvekangas. Eteläosas-

sa on paikoin isovarpurämemuuttumaa. Pienehköl-
lä alueella on ruoho- ja heinäkorpimuuttumaa (kuva 
30). Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 2 % 
ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on enimmäkseen 
keskitiheää, kehitysluokaltaan vaihtelevaa mäntyval-
taista sekametsää. 

Kyntönevan turpeista on rahkavaltaisia 92 % ja sa-
ravaltaisia 8 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 30 %, sararahkaturve (CS) 62 % ja rahka-
saraturve (SC) 8 %. Puun jäännöksiä (L) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 65 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on hyvin ohutturpeinen. Turvekerros on kes-
kimäärin selvästi alle puolen metrin paksuinen. Tur-
vekerros koostuu hyvin maatuneesta rahka- ja sara-
rahkaturpeesta. Puun jäännökset ovat erittäin yleinen 
turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 8,1.

Kyntöneva ei sovellu turvetuotantoon. 

Kuva 29. Kyntönevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 30. Ruoho- ja heinäkorpimuuttumaa Kyntönevalta. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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84. Vuortenalusneva 

Vuortenalusneva (kl. 2314 04, x = 7022,2, y = 3329,0) 
sijaitsee noin 5 km Lappajärven keskustasta pohjoi-
seen. Se rajoittuu etelässä kallioihin, joiden välissä 
on karkealajitteinen (hiekka, sora) maa-ainesta, ja 
muualla moreenimaastoon. Suota ympäröi tieverkos-
to. Suolla on 24 tutkimuspistettä ja 15 syvyyspistet-
tä (kuva 31). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 6,5/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 60  ha, yli 
1 m syvän alueen 5 ha ja yli 1,5 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–90 m, 
ja pinta viettää suon keski- ja itäosassa itään ja län-
siosassa länteen. Vuortenalusneva on kokonaan oji-
tettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvät. Suon itäosan vedet valu-
vat laskuojaa pitkin itään Lappajärven Kalettoman-
lahteen, josta vedet kulkeutuvat Välijoen kautta Evi-
järveen. Suon länsiosan vedet kulkeutuvat puolestaan 
ojaverkostojen kautta länteen ja Kirsinpäkkiin ja siitä 
edelleen Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävän-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueisiin 47.031, Lappa-
järven lähialue ja 47. 024, Kirsinpäkin valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,2 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Suon pohjamaalajit 
ovat moreeni (90 %) ja hieta (10 %). 

Vuortenalusnevan tutkimuspisteistä on turvekan-
kaalla 55 %, rämeellä 42 % ja korvessa 3 %. Suon 
itäosa ja reunat ovat puolukkaturvekangasta. Keski-
osissa on tupasvillaräme- ja isovarpurämemuuttumaa 
sekä paikoin myös varsinaista sararämemuuttumaa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 3 % ja 
mättäiden korkeus 1,7 dm. Puusto on valtaosin vart-
tunutta keskitiheää männikköä.

Vuortenalusnevan turpeista on rahkavaltaisia 62 % 
ja saravaltaisia 38 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 33 % ja rah-
kasaraturve (SC) 38 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 20 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Cus-
pidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Pinta-
rahkan alla on kohtalaisesti tai hyvin maatunutta sa-
rarahkaturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,3 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,5. Liekoja on runsaasti. 

Vuortenalusneva on valtaosin ohutturpeinen eikä 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 31. Vuortenalusnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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85. Vesineva 

Vesineva (kl. 2314 07, x = 7023,1, y = 3330,0) sijait-
see noin 6 km Lappajärven keskustasta pohjoiseen. Se 
rajoittuu moreenimaastoon sekä useisiin teihin. Suon 
keskellä sijaitsee Pikkujärvi (75,7 m mpy). Suolla on 
25 tutkimuspistettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 32). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 15,1/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 29 ha, yli 1 m syvän alu-
een 12 ha, yli 1,5 m syvän alueen 7 ha ja yli 2 m sy-
vän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 75–77 m, 
ja pinta on melko tasainen. Vesineva on ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suon vedet valu-
vat pääosin Pikkujärveen ja sen lasku-uomaa pitkin 
edelleen itään Lappajärven Kalettomanlahteen, josta 
vedet kulkeutuvat Välijoen kautta Evijärveen ja edel-
leen Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 47.031, Lappajärven lähialue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat moree-
ni (74 %), hiekka (19 %) ja hieta (7 %). Pikkujärven 
ympäristössä liejua on suon pohjalla ohuehko kerros.

Vesinevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 

50 %, rämeellä 44 % ja avosuolla 6 %. Suon reunaosat 
ovat mustikka- ja puolukkaturvekangasta ja keskiosa 
isovarpurämemuuttumaa. Pikkujärven ympäristössä 
on paikoin myös ruohoista saranevaa. Mättäitä ei ole. 
Suon reunoilla on mäntyvaltaista tukkipuustoa.

Vesinevan turpeista on rahkavaltaisia 16 % ja sa-
ravaltaisia 84 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 4 %, sararahkaturve (CS) 12 %, ja rahka-
saraturve (SC) 84 %. Puun jäännöksiä (L) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 19 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pintakerrosten turve on heikosti tai kohtalai-
sesti maatunutta sararahkaturvetta. Syvemmällä turve 
on saravaltaista ja sen maatumisaste vaihtuu syvem-
mälle mentäessä kohtalaisesta hyvin maatuneeseen. 
Pohjakerroksissa puun jäännökset ovat yleinen li-
sätekijä. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatuneisuus on 2,0 ja hyvin maatuneen poh-
jakerroksen 6,1. Liekoja on vähän. 

Vesinevan yli 1,5 m:n syvyinen alue on pienialai-
nen, sijoittuen Pikkujärven ympärille. Vesineva ei 
näin ollen sovellu turvetuotantoon.

Kuva 32. Vesinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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86. Paskolampi

Paskolampi (kl. 2314 07, x=7023,1, y=3330,6) si-
jaitsee noin 6  km Lappajärven keskustasta pohjoi-
seen. Se rajoittuu etelässä ravirataan ja muualla kal-
lioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suon lähellä 
kulkee maantie. Suolla on 5 tutkimuspistettä ja 3 sy-
vyyspistettä (kuva 33). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 4,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 16 ha, 
yli 1 m syvän alueen 6 ha, yli 1,5 m syvän alueen 4 ha 
ja yli 2 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 73–75 m, 
ja pinta on tasainen. Paskolampi on suurimmaksi 
osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. 
Suon etelälaidan lähellä on harjoitusravirata. Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon läpi kulkee las-
kuoja Välijokeen, joka laskee Evijärven ja Moskuan-
virran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 47.023, Välijoen yläosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (50 %), savi (25 %) ja hiesu (13 %). 
Liejua on suon pohjalla yhdellä pisteellä alle puolen 
metrin paksuinen kerros.

Paskolammi on kokonaan korpea. Suon keskiosa 
on pääasiassa nevakorpimuuttumaa. Paikoin on ruo-
ho- ja heinäkorpimuuttumaa. Puusto on suon pohjois-
osassa tiheää koivuvaltaista taimi- ja riukuasteen met-
sikköä, eteläosissa sekapuustoista harvennusmetsää. 

Paskolammin turpeista on rahkavaltaisia 2 % ja sa-
ravaltaisia 98 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sara-
rahkaturve (CS) 2 %, saraturve (C) 17 % ja rahkasa-
raturve (SC) 81 %. Puun jäännöksiä (L) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 57 %  kokonaisturvemäärästä.

Suolta puuttuu heikosti (H1–3) maatunut pintarah-
kakerros. Turve on kohtalaisen hyvin maatunutta sa-
ravaltaista turvetta, jossa puun jäännökset ovat ylei-
nen lisätekijä. Paikoin turve on hyvin maatunutta sa-
ravaltaista turvetta pinnasta pohjaan. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2. 
Liekoja on erittäin vähän. 

Paskolampi ei sovellu turvetuotantoon, koska tur-
vekerros on ohut ja suo on pienialainen.

Kuva 33. Paskolammin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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87. Saarentausneva 

Saarentausneva (kl. 2314 08, x=7025,3, y=3331,4) 
sijaitsee noin 10 km Lappajärven keskustasta pohjoi-
seen. Se rajoittuu idässä ja luoteessa suoalueisiin ja 
muualla mäkiseen moreenimaastoon. Suon kaakkois- 
ja pohjoisreunassa on vedenhankintaa varten tärkeät 
pohjavesialueet, joista kaakkoisosan pohjavesialueen 
muodostumisalue on melkein kokonaan Saarentaus-
nevalla. Myös pohjoisen pohjavesialueen muodostu-
misalue yltää suolle. Molemmissa pohjavesialueis-
sa on vedenottamo. Suon läpi kulkee metsäautotie. 
Suolla on 52 tutkimuspistettä ja 45 syvyyspistettä 
(kuva 34). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
13,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 74 ha, yli 1 m 
syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän alueen 5 ha ja yli 
2 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 73–85 m, ja 
pinta viettää luoteeseen noin 3 m/km. Saarentausne-
va on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vät. Suon länsireunasta on laskuoja Välijokeen, joka 
laskee Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävän-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, Välijo-
en yläosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisin pohjamaalaji on 
moreeni (94 %). Liejua on suon pohjoisosassa laa-
jalla alueella keskimäärin metrin paksuinen kerros.

Saarentausnevan tutkimuspisteistä on turvekan-
kaalla 61 %, rämeellä 26 % ja pellolla 13 %. Suon 
eteläosa on pääosin puolukkaturvekangasta, keskellä 

on pieni alue isovarpurämemuuttumaa. Suon pohjois-
osassa on peltoalueita, joita ympäröivät mustikka- ja 
ruohoturvekankaat. Luoteisosassa on isovarpuräme- 
ja variksenmarjarahkarämemuuttumaa. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 9 % ja mättäiden kor-
keus 2,1 dm. Puusto on pääosin keskitiheää sekapuus-
toista harvennusmetsää, paikoin tukkipuustoa.

Saarentausnevan turpeista on rahkavaltaisia 76 % 
ja saravaltaisia 24 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 14 %, sararahkaturve (CS) 62 %, rah-
kasaraturve (SC) 24 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 32 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 57 % kokonaisturvemäärästä.

Suon heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros 
on ohut tai puuttuu. Pintakerroksen alla tai suoraan 
pinnassa on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkaval-
taista turvetta, jossa tupasvilla on yleinen lisätekijä. 
Joissain paikoissa kerros yltää pohjaan saakka. Sen 
alla on hyvin maatunutta turvetta, jossa tupasvilla ja 
puun jäänteet ovat yleisiä lisätekijöitä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,5. Liekoja on vähän. 

Saarentausnevan yli 1,5 m syvyinen alue on alle 
5 ha, ja turvekerroksen alapuolella on paksu kerros 
liejua. Lisäksi suo on kahden vedenhankintaa varten 
tärkeän pohjavesialueen vieressä, joten se ei sovellu 
turvetuotantoon. 
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Kuva 34. Saarentausnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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88. Kokkoneva 

Kokkoneva (kl. 2314 08, x = 7025,3, y = 3332,5) si-
jaitsee noin 8 km Lappajärven keskustasta pohjois-
koilliseen. Se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Suon läpi kulkee metsäautotie. Suolla on 30 tutkimus-
pistettä ja 11 syvyyspistettä (kuva 35). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 10,3/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 40 ha ja yli 1 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 80–92 m, 
ja pinta viettää länteen. Kokkoneva on ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuu-
det ovat hyvät. Suon vedet valuvat ojaverkostoja pit-
kin länteen, Välijokeen ja edelleen Evijärven ja Mos-
kuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 47.023, Välijoen yläosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisin pohjamaalaji on 
moreeni (95 %).

Kokkonevan tutkimuspisteistä kaikki ovat turve-
kankaalla. Suo on valtaosin mustikkaturvekangasta. 
Puusto on varttunutta keskitiheää havumetsää.

Kokkonevan turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja sa-
ravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 21 %, sararahkaturve (CS) 67 % ja rah-
kasaraturve (SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 5 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 17 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turve on pääosin kohtalaisesti maatunutta 
rahkavaltaista sekaturvetta. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,6. Heikosti maatuneen rah-
kavaltaisen pintakerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hy-
vin maatuneen pohjakerroksen 6,0. Liekoja on erit-
täin runsaasti. 

Kokkoneva ei ohutturpeisuutensa vuoksi sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 35. Kokkonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

61

89. Kniivilänniitty 

Kniivilänniitty (kl. 2314 08, x = 7026,6, y = 3330,6) 
sijaitsee noin 12 km Lappajärven keskustasta pohjoi-
seen. Se rajoittuu luoteessa peltoihin, lounaassa Väli-
jokeen ja muualla mäkiseen moreenimaastoon. Ete-
läosa on hyvin rikkonainen. Etelä- ja pohjoisreunaan 
ulottuu tie. Suolla on 39 tutkimuspistettä ja 46 syvyys-
pistettä (kuva 36). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 9,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 92 ha, yli 
1 m syvän alueen 50 ha, yli 1,5 m syvän alueen 37 ha 
ja yli 2 m syvän alueen 26 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 71–77 m, 
ja pinta viettää lounaaseen noin 5 m/km. Kniivilän-
niitty on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon vedet valuvat ojia pitkin lounaaseen Välijokeen 
ja edelleen Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtä-
vänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, Vä-
lijoen yläosan alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (67 %), hiesu (16 %) ja hiekka 
(8 %). Liejua on suon pohjalla paikoin keskiosassa ja 
itälahdekkeessa alle puolen metrin paksuinen kerros.

Kniivilänniityn tutkimuspisteistä on rämeellä 
57 %, turvekankaalla 27 %, pellolla 10 % ja avosuol-
la 6 %. Suon keskiosa on pääasiassa kanervarahkarä-
memuuttumaa. Paikoin on isovarpurämemuuttumaa, 
reunoilla varpu- ja puolukkaturvekangasta. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 28 % ja mät-
täiden korkeus 2,1 dm. Puusto on enimmäkseen kes-
kitiheää, mäntyvaltaista harvennusmetsää. 

Kniivilänniityn turpeista on rahkavaltaisia 75  % 
ja saravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 42 %, sararahkaturve (CS) 33 %, sara-
turve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 24 %. Tupasvil-

laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 51 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 35 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 7 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on paikoin yli metrin kerros hei-
kosti maatunutta pintarahkaa, jossa voi kuitenkin olla 
maatuneempia rahkalinssejä. Syvemmällä on maa-
tuneempaa rahka- ja sararahkaturvetta, joka pohjaa 
kohti muuttuu saravaltaiseksi. Tupasvillan jäännök-
set pintaosassa ja puun jäännökset pohjaosassa ovat 
yleisiä turpeen lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,5. Liekoja on vähän. 

Kniivilänniityltä on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,7  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,0–3,7), vesipi-
toisuus märkäpainosta 91,2 % (89,6–93,3) ja kuiva-
ainemäärä 88,6 kg/suo-m3 (66,4–110,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,1 MJ/
kg (18,6–22,0) ja 50  %:n kosteudessa 8,8  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,18 % kuivapainos-
ta (0,06–0,66). 

Kniivilänniitty soveltuu turvetuotantoon. Itäpuo-
len pohjavesialue rajoittaa suon käyttöä turvetuotan-
toon. Pohjavesialueen ulkopuolella on noin 25  ha 
teknisesti turvetuotantoon soveltuvaa aluetta. Noin 
10 ha:n alueelta on ensin nostettavissa 0,10 milj. suo-
m3 ympäristöturvetta. Kerroksen alapuolella ja ympä-
rillä on lisäksi noin 0,39 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laa-
tuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, 
A2.0, Q8.0, S0.20. Yhden suokuutiometrin energiasi-
sältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,44 MWh. 
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Kuva 36. Kniivilänniityn tutkimus- ja syvyyspisteet.
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90. Saarenkytö 

Saarenkytö (kl. 2314 08, x = 7027,8, y = 3330,2) si-
jaitsee noin 13 km Lappajärven keskustasta pohjoi-
seen, Evijärven rajan tuntumassa. Se rajoittuu pohjoi-
sessa suohon (suo jatkuu Evijärven puolella) ja muu-
alla mäkiseen moreenimaastoon. Eteläreunaa sivuaa 
maantie. Suolla on 46 tutkimuspistettä ja 55 syvyys-
pistettä (kuva 37). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 12,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 81 ha, 
yli 1 m syvän alueen 42 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
16 ha ja yli 2 m syvän alueen 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 73–78 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 4  m/km. Saaren-
kytö on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon pohjoispäästä ojat johtavat Riitojaan, joka las-
kee Välijokeen ja edelleen Evijärven ja Moskuanvir-
ran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.023, Välijoen yläosan alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (49 %), hiekka (30 %) ja hiesu (9 %). 
Liejua on suon pohjalla monin paikoin alle puolen 
metrin paksuinen kerros.

Saarenkydön tutkimuspisteistä on turvekankaal-
la 55 %, pellolla 31 %, rämeellä 13 % ja avosuolla 
1 %, Suo on suurimmaksi osaksi varpu-, jäkälä- ja 
ruohoturvekangasta. Noin kolmasosa suosta on rai-
vattu pelloksi. Paikoin esiintyy isovarpu- ja rahka-
rämemuuttumia. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 14 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puus-
to on enimmäkseen keskitiheää, mäntyvaltaista har-
vennusmetsää. 

Saarenkydön turpeista on rahkavaltaisia 77 % ja sa-
ravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 43 % ja rah-
kasaraturve (SC) 23 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 40 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 42 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
9 % kokonaisturvemäärästä.

Suon itäosassa on paikoin yli 1,5 m paksu heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros Pohjalla 
on hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. 
Länsiosassa kerrosjärjestys on samankaltainen, mutta 
heikosti maatunut pintarahkakerros on ohuempi. Tu-
pasvillan jäännökset ovat pintaosassa ja puun jään-
nökset pohjaosassa yleisiä turpeen lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,9. Liekoja on kohtalaisesti. 

Saarenkydöltä on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,9 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,7–4,7), vesipitoisuus mär-
käpainosta 90,2  % (85,6–92,9) ja kuiva-ainemäärä 
97,2 kg/suo-m3 (68,9–147,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 19,9 MJ/kg (18,6–
21,8) ja 50 %:n kosteudessa 8,7 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,30  % kuivapainosta (0,07–
1,05). 

Koska suuri osa suon paksuturpeisesta itäosasta 
on pohjavesialueella, Saarenkytöä ei suositella tur-
vetuotantoon. 

Kuva 37. Saarenkydön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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91. Soidinneva 

Soidinneva (kl. 2314 07, x = 7020,5, y = 3334,8) si-
jaitsee noin 12 km Lappajärven keskustasta itäkoil-
liseen. Se rajoittuu etelässä peltoihin ja muualla kal-
lioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Kulkuyhtey-
det ovat kohtalaiset. Suon eteläpuolella on turkistar-
ha. Suolla on 36 tutkimuspistettä ja 47 syvyyspistet-
tä (kuva 38). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 87 ha, yli 1 m 
syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän alueen 7 ha ja yli 
2 m syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 85–105 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen noin 10 m/km. Soidinneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon ve-
det virtaavat Leppäsaarenpuroa pitkin Lappajärveen, 
joka laskee Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtä-
vänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.031, Lap-
pajärven lähialue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus, on 3,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (42 %), hiekka (34 %) ja hieta (20 %). 
Liejua on suon pohjalla paikoin ohuelti. 

Soidinnevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
82 %, rämeellä 17 % ja korvessa 1 %. Suon eteläosa on 
enimmäkseen ruohoturvekangasta, pohjoisosa var-
puturvekangasta. Pohjoisosassa on pienellä alueella 
rahka- ja isovarpurämemuuttumaa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 2 % ja mättäiden korkeus 

2,0 dm. Puusto on enimmäkseen keskitiheää, varttu-
nutta männyn, koivun ja kuusen sekametsää.

Soidinnevan turpeista on rahkavaltaisia 77 % ja sa-
ravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 24 %, sararahkaturve (CS) 53 %, saratur-
ve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 21 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 27  %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 38 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 15 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisen hy-
vin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. Puun 
jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,5. Liekoja on kohtalaisesti. 

Soidinnevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 4,2 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,2–7,2), vesipitoisuus mär-
käpainosta 88,5  % (83,8–91,2) ja kuiva-ainemäärä 
116,6 kg/suo-m3 (85,9–150,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 22,1 MJ/kg (21,3–
23,2) ja 50 %:n kosteudessa 9,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,31 % kuivapainosta (0,16–0,69). 

Ohuehkon turvekerroksen takia Soidinneva ei so-
vellu turvetuotantoon. 
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Kuva 38. Soidinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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92. Aukianeva 

Aukianeva (kl. 2314 07, x=7021,0, y=3334,5) sijait-
see noin 10 km Lappajärven keskustasta itään. Se ra-
joittuu etelässä peltoihin ja muualla kallioiseen ja mä-
kiseen moreenimaastoon. Suon itäreunan läheisyy-
dessä on tervahauta. Suon pääaltaan länsireunassa on 
luonnontilainen lampi. Luoteisreunaan ulottuu auto-
tie. Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 31 syvyyspistet-
tä (kuva 39). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
7,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 98 ha, yli 1 m 
syvän alueen 18 ha, yli 1,5 m syvän alueen 12 ha ja 
yli 2 m syvän alueen 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 93–108 m, 
ja pinta viettää loivasti lounaaseen. Aukianeva on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu, suon pääaltaassa on ojitta-
matonta nevaa noin 11  ha. Suo kuuluu luonnonti-
laluokkaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon länsireunan läpi kulkee Siponpuro, mikä yh-
tyy Leppäsaarenpuroon, joka laskee Lappajärveen ja 
edelleen Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävän-
jokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.031, Lappa-
järven lähialue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,9 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hiekka (76 %) ja moreeni (22 %). Lie-
jua on havaittu yhdellä pisteellä suon pohjalla.  

Aukianevan tutkimuspisteistä on rämeellä 74  % 
ja turvekankaalla 26 %. Suon keskiosa on pääasiassa 
lyhytkorsinevarämettä, ympärillä tupasvillaräme- ja 
isovarpurämemuuttumaa (kuva 40). Suon länsiosissa 
on isovarpurämemuuttumaa, reunamilla on puoluk-
ka- ruoho- ja varputurvekangasta.  Keskimääräinen 

pinnan rahkamättäisyys on 4 % ja mättäiden korkeus 
1,3 dm. Puusto on pääosin melko varttunutta, keski-
tiheää sekametsää. 

Aukianevan turpeista on rahkavaltaisia 30 % ja sa-
ravaltaisia 70 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 5 %, sararahkaturve (CS) 25 %, saratur-
ve (C) 16 % ja rahkasaraturve (SC) 54 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 33 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 42 % kokonaisturve-
määrästä.

Suon heikosti maatunut pintarahkakerros on hy-
vin ohut tai puuttuu. Suon itäosassa ohuen pintaker-
roksen alla on rahkavaltaista kohtalaisen hyvin maa-
tunutta turvetta, jossa tupasvilla on yleinen lisäteki-
jä. Kerroksessa on paikoin maatuneempia linssejä. 
Suon keskiosassa kohtalaisen hyvin maatuneen rah-
kavaltaisen kerroksen alla on hyvin maatunutta sara-
valtaista turvetta, jossa yleisenä lisätekijänä on puun 
jäänteet. Suon länsialtaassa turve on hyvin maatunut-
ta saravaltaista turvetta, jossa esiintyy yleisesti puun 
jäänteitä lisätekijänä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,2. Liekoja on erittäin vähän. 

Aukianeva soveltuu turvetuotantoon. Suon 12 ha:n 
laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on noin 0,23 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. 
Yhden suokuutiometrin laskennallinen energiasisäl-
tö tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,52 MWh. 
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Kuva 39. Aukianevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 40. Aukianevan pääaltaan lyhytkorsinevarämettä, kuvaussuunta pohjoiseen. Kuva: Tuija Vähäkuopus, 
GTK.
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93. Kellahonkorpi 

Kellahonkorpi (kl. 2314 07, x=7019,2, y=3336,9) si-
jaitsee noin 14 km Lappajärven keskustasta itään. Se 
rajoittuu pohjoisessa ja kaakossa peltoihin ja muual-
la moreenimaastoon. Kaakkoisreunassa kulkee auto-
tie. Suolla on 14 tutkimuspistettä ja 11 syvyyspistettä 
(kuva 41). Tutkimuspisteitä on 3,9/10 ha ja syvyys-
pisteitä 3,1/10 ha. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 7,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 36 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 88–100 m, 
ja pinta viettää jyrkästi, noin 20 m/km, itään. Kella-
honkorpi on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet 
ovat hyvät. Suon itäreunassa on laskuoja Vieresjo-
keen, joka laskee Lappajärveen ja edelleen Evijärven 
ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 47.071, Vieresjoen alaosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 0,5 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat hiekka 
(76 %), moreeni (20 %) ja hieta (4 %). Liejua ei ole 
tavattu.

Kellahonkorven tutkimuspisteistä on rämeellä 
48 %, turvekankaalla 44 % ja pellolla 8 %. Suo on 
pääasiassa mustikkaturvekangasta. Suon reunoilla 
on pallosararämemuuttumaa, ja itäosassa on peltoa. 
Puusto on pääosin tiheää sekapuustoista harvennus-
metsää, reunoilla paikoin tukkipuustoa.

Kellahonkorven turve on saravaltaista. Pääturve-
lajeittain jakauma on: saraturve (C) 67 % ja rahkasa-
raturve (SC) 33 %. Puun jäännöksiä (L) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 93 % kokonaisturvemäärästä.

Suolta puuttuu heikosti maatunut pintarahkaker-
ros. Turve on pääosin pinnasta pohjaan kohtalaisen 
hyvin maatunutta saravaltaista turvetta, jossa puun 
jäänteet ovat yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3. 
Suon turvekerros on kauttaaltaan alle metrin paksui-
nen, joten liekoja ei ole tarkasteltu tutkimuksissa.

Kellahonkorven turvepaksuus on kauttaaltaan alle 
metrin, joten turvetuotantoon suosta ei ole.

Kuva 41. Kellahonkorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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94. Haukiperänneva 

Haukiperänneva (kl. 2314 07, x=7020,7, y=3336,4) 
sijaitsee noin 14 km Lappajärven keskustasta itään. Se 
rajoittuu pohjoisessa ja etelässä peltoihin ja muualla 
mäkiseen moreenimaastoon. Pohjoisreunaan ulottuu 
peltotie. Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 13 syvyys-
pistettä (kuva 42). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 9,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 32 ha ja 
yli 1 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 93–102 m, 
ja pinta viettää itään.  Haukiperänneva on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvät. Suo kuuluu kahteen 
vesistöalueeseen. Suon pohjoisosasta on ojayhteys 
Markinpuroon, joka laskee Vieresjoen kautta Lap-
pajärveen. Suon pohjoisosa kuuluu vesistöalueeseen 
47.074, Markinpuron valuma-alue. Suon eteläreunas-
ta on laskuoja Vieresjokeen, joka laskee Lappajärven, 
Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. 
Eteläosa kuuluu vesistöalueeseen 47.071, Vieresjo-
en alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (90 %) ja hiekka (10 %).  Liejua on 
löydetty yhdeltä pisteeltä suon pohjalla.  

Haukiperännevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
73 %, turvekankaalla 20 % ja pellolla 7 %. Suon on 
pääasiassa korpirämemuuttumaa. Paikoin on pallo-
sararäme- ja isovarpurämemuuttumaa. Reunoilla on 
mustikka- ja ruohoturvekangasta sekä peltoa.  Rahka-
mättäisyyttä ei ole havaittu. Puusto on sekapuustois-
ta, keskitiheää harvennusmetsää. 

Haukiperännevan turve on saravaltaisia. Pääturve-
lajeittain jakauma on: saraturve (C) 51 % ja rahkasa-
raturve (SC) 49 %. Puun jäännöksiä (L) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 72 % kokonaisturvemäärästä.

Suolta puuttuu heikosti maatunut pintarahkaker-
ros. Pienellä alueella on heikosti maatunutta saraval-
taista turvetta, jossa esiintyy Palustria-ryhmän rahka-
sammalia lisätekijänä. Pääosin turve on kohtalaisesti 
tai hyvin maatunutta saravaltaista turvetta, jossa puun 
jäänteet on yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9. 
Liekoja on kohtalaisesti. 

Haukiperänneva ei sovellu turvetuotantoon, koska 
turvekerros on ohut. 

Kuva 42. Haukiperännevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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95. Konttiperänneva 

Konttiperänneva (kl. 2314 07, x = 7021,6, y = 3335,4) 
sijaitsee noin 11 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu pohjoisessa suohon ja muualla kalli-
oiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Pohjoisreunaa 
sivuaa maantie. Suolla on 54 tutkimuspistettä ja 54 
syvyyspistettä (kuva 43). Tutkimus- ja syvyyspistei-
tä on yhteensä 10,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
100 ha, yli 1 m syvän alueen 32 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 17 ha ja yli 2 m syvän alueen 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 94–110 m, 
ja pinta viettää itäkaakkoon noin 8 m/km. Konttipe-
ränneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon vedet virtaavat kaakkoispäästä Markinpuroon 
ja edelleen Vieresojan kautta Lappajärveen, joka las-
kee Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.074, Markin-
puron valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisin pohjamaalaji on 
moreeni (97 %). Liejua ei ole havaittu. 

Konttiperännevan tutkimuspisteistä on turvekan-
kaalla 59 %, rämeellä 38 % ja korvessa 3 %. Suon kes-
ki- ja luoteisosassa on kanervarahkaräme- ja isovar-
purämemuuttumaa. Muuten suo on pääasiassa puo-
lukka- ja mustikkaturvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 14 % ja mättäiden korke-
us 2,6 dm. Puusto on enimmäkseen keskitiheää, kehi-
tysasteeltaan vaihtelevaa mäntyvaltaista sekametsää. 

Konttiperännevan turpeista on rahkavaltaisia 73 % 
ja saravaltaisia 27 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 21 %, sararahkaturve (CS) 52 % ja rah-
kasaraturve (SC) 27 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 28 %, puun jäännöksiä (L) 

sisältäviä 45 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
19 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on paikoin yli 2 m paksu heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintakerros, joka koostuu 
suureksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammalien 
jäännöksistä. Muualla suota tämä kerros on yleensä 
selvästi alle metrin paksuinen. Pintarahkan alapuo-
lella ja paikoin pinnasta pohjaan on kohtalaisen hy-
vin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. Puun 
jäännökset ovat tässä kerroksessa erittäin yleinen tur-
peen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,3. Liekoja on runsaasti. 

Konttiperännevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,0  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,2–6,5), vesipi-
toisuus märkäpainosta 88,7 % (82,2–93,1) ja kuiva-
ainemäärä 119,7 kg/suo-m3 (69,3–197,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,1 MJ/
kg (19,6–22,6) ja 50  %:n kosteudessa 9,3  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,30 % kuivapainos-
ta (0,12–0,57). 

Konttiperänneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
suurimmalla yli 1,5 m syvällä alueella on pinnas-
ta nostettavissa noin 5 ha:n alueelta noin 0,05 milj. 
suo-m3 ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta. Sen alla ja muualla yli 1,5 m syvällä 7 ha:n laa-
juisella on lisäksi 0,06 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laa-
tuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.30. Yhden suokuutiometrin energiasi-
sältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,60 MWh. 
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Kuva 43. Konttiperännevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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96. Teerineva 

Teerineva (kl. 2314 07, x = 7022,1, y = 3333,0) sijait-
see noin 10 km Lappajärven keskustasta koilliseen. 
Se rajoittuu kiviseen moreenimaastoon. Eteläreunaa 
sivuaa tie. Suolla on 15 tutkimuspistettä ja 21 syvyys-
pistettä (kuva 44). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 9,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 37 ha, yli 
1 m syvän alueen 7 ha, yli 1,5 m syvän alueen 2 ha ja 
yli 2 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 102–
105 m, ja pinta on melko tasainen. Teerineva on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon 
keski- ja pohjoisosasta vedet valuvat ojia pitkin luo-
teeseen Välijokeen, eteläosasta ojia pitkin Lappajär-
veen ja edelleen Välijoen, Evijärven ja Moskuanvir-
ran kautta Ähtävänjokeen. Suon keski- ja pohjois-
osa kuuluu vesistöalueeseen 47.023, Välijoen ylä-
osan alue, eteläosa vesistöalueeseen 47.031, Lappa-
järven lähialue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (44 %), hiekka (28 %) ja hiesu (25 %). 
Liejua on suon pohjalla pienellä alueella ohut kerros.

Teerinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 81 % ja 
turvekankaalla 19 %. Suo on suurimmaksi osaksi iso-
varpurämemuuttumaa. Keskiosassa on paikoin varik-

senmarjarahkarämemuuttumaa ja reunoilla on var-
pu- ja mustikkaturvekangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 21 % ja mättäiden korkeus 
2,1  dm. Puusto on enimmäkseen keskitiheää män-
tyvaltaista harvennusmetsää. Eteläosassa on paikoin 
tukkipuustoa.

Teerinevan turpeista on rahkavaltaisia 91 % ja sa-
ravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 36 %, sararahkaturve (CS) 55 % ja rahkasa-
raturve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 45 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
38 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 19 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä selvästi alle puoli metriä paksu 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla hyvin maatunutta rahka- tai sararahkatur-
vetta.  Tupasvilla ja puun jäännökset ovat yleisiä tur-
peen lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,0. Liekoja on  pintakerroksessa erittäin run-
saasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Teerineva ei sovellu 
turvetuotantoon. 

Kuva 44. Teerinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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97. Lautaneva 

Lautaneva (kl. 2314 07, x = 7022,8, y = 3333,1) sijait-
see noin 11 km Lappajärven keskustasta koilliseen. Se 
rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. 
Eteläpuolelta kulkee tie. Suolla on 19 tutkimuspis-
tettä ja 28 syvyyspistettä (kuva 45). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 8,6/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 54 ha, yli 1 m syvän alueen 11 ha ja yli 
1,5 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 97–106 m, 
ja pinta viettää kaakkoon noin 4 m/km. Lautaneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon länsi- ja luoteispäästä on laskuojat Välijokeen, 
joka johtaa Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtä-
vänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, Vä-
lijoen yläosan alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (60 %) ja hiekka (40 %). Liejua on suon pohjal-
la keskiosassa vaihtelevan paksuinen kerros.

Lautanevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
91 % ja rämeellä 9 %. Suo on suurimmaksi osaksi 

mustikka- ja puolukkaturvekangasta. Pohjois- ja ete-
läpäässä on paikoin isovarpurämemuuttumaa.  Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 1 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on keskitiheää, mel-
ko varttunutta koivun ja männyn muodostamaa se-
kametsää. 

Lautanevan turpeista on rahkavaltaisia 55 % ja sa-
ravaltaisia 45 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 13 %, sararahkaturve (CS) 42 % ja rah-
kasaraturve (SC) 45 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 22 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
15 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahkasara- ja sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,8. Liekoja on kohtalaisesti. 

Ohuen turvekerroksen takia Lautaneva ei sovellu 
turvetuotantoon. 

Kuva 45. Lautanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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98. Palokallionneva 

Palokallionneva (kl. 2314 07, x = 7023,7, y = 3333,0) 
sijaitsee noin 12 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon. Kaakkoisreunan tuntumaan ulottuu met-
säautotie. Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 29 syvyys-
pistettä (kuva 46). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 12,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 39 ha, 
yli 1 m syvän alueen 11 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
5 ha ja yli 2 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 98–107 m, 
ja pinta viettää kaakkoon noin 5 m/km. Palokallion-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon luoteispäästä on ojayhteys Välijokeen, joka joh-
taa Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, Välijoen 
yläosan alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (88 %) ja hiekka (12 %). Liejua on suon poh-
jalla eteläosassa paikoin ohut kerros.

Palokallionnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
55 %, turvekankaalla 39 %, avosuolla 4 % ja korves-
sa 2 %. Rämeistä yleisimmät ovat varsinainen sararä-
memuuttuma ja rahkarämemuuttumat, turvekankais-

ta ruoho- ja puolukkaturvekangas. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 13 % ja mättäiden korke-
us 1,8 dm. Puusto on keskitiheää, kehitysasteeltaan 
vaihtelevaa mäntyvaltaista sekametsää. 

Palokallionnevan turpeista on rahkavaltaisia 77 % 
ja saravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 24 %, sararahkaturve (CS) 53 %, sara-
turve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 49 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 34 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 14 % kokonaisturvemäärästä.

Yli 1,5 m syvä alue koostuu useasta eri altaasta. 
Suolla on selvästi alle puoli metriä paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla 
on yleensä hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasa-
raturvetta.  Tupasvillan ja puun jäännökset ovat ylei-
siä turpeen lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,7 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,8. Liekoja on vähän. 

Laajin yli 1,5 m syvä alue on selvästi alle viiden 
hehtaarin laajuinen, joten Palokallionnevaa ei suosi-
tella turvetuotantoon. 

Kuva 46. Palokallionnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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99. Virkavuorenneva 

Virkavuorenneva (kl. 2314 08, x = 7024,4 y = 3333,2) 
sijaitsee noin 8 km Lappajärven keskustasta pohjois-
koilliseen. Se rajoittuu etelässä ja idässä kallioihin 
ja muualla moreenimaastoon. Eteläpuolelle päättyy 
metsäautotie. Suolla on 39 tutkimuspistettä ja 39 sy-
vyyspistettä (kuva 47). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 13,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
58 ha, yli 1 m syvän alueen 15 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 11 ha ja yli 2 m syvän alueen 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 94–97 m, ja 
pinta viettää länsiluoteeseen noin 4 m/km. Virkavuo-
renneva on ojitettu lukuun ottamatta kallioisen Virka-
vuoren juureen suon keskiosaan muodostunutta syvää 
allasta. Suo kuuluu luonnontilaluokkaan 1. Suon ve-
det valuvat ojaverkostoja pitkin länteen ja koilliseen 
ja päätyvät Välijokeen, joka laskee Evijärveen ja edel-
leen Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 47.023, Välijoen yläosan alue

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,9 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Yleisin pohjamaa-
laji on moreeni (94 %). Liejua on suon keskiosan sy-
vän altaan pohjalla ohut kerros.

Virkavuorennevan tutkimuspisteistä on turvekan-
kaalla 69 %, rämeellä 28 % ja avosuolla 3 %. Suon 
matalat reunaosat ovat turvekangasta, yleisimpänä 
tyyppinä mustikkaturvekangas. Keskiosan syvän al-
taan suotyyppejä ovat oligotrofinen lyhytkorsine-
va, lyhytkorsinevaräme sekä tupasvillaräme ja sen 
muuttuma. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 5 % ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto vaihte-
lee ojittamattoman alueen puuttomasta tai vajaatuot-

toisesta puustosta reunaosien varttuneeseen mänty-
valtaisen metsään

Virkavuorennevan turpeista on rahkavaltaisia 97 % 
ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 38  %, sararahkaturve (CS) 59  % ja 
rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 33 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 23 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on pienellä alalla noin metrin 
paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pintarahkaker-
ros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryh-
män rahkasammalien jäännöksistä. Muualla pintarah-
kakerros on ohut. Pintakerrosten alla turve on kohta-
laisesti maatunutta rahkavaltaista sekaturvetta, jonka 
seassa on runsaasti tupasvillan jäännöksiä, syvem-
mällä myös puun jäännöksiä. Myös paremmin maa-
tuneita sekaturvelinssejä esiintyy. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Virkavuorenneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
11 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on noin 
0,32 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,47 MWh.

Suon kuivatusolosuhteet ovat vaikeat ja suon tur-
vevarat sijaitsevat keskiosan ojittamattomalla alueel-
la, mikä hankaloittaa turvetuotantoa.

Kuva 47. Virkavuorennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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100. Nykäsenneva 

Nykäsenneva (kl. 2314 08, x = 7024,4, y = 3334,7) 
sijaitsee noin 8 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu idässä mäkiseen moreenimaastoon 
ja muualla kallioihin. Pohjoisreunaan ulottuu metsä-
autotien pää. Suolla on 48 tutkimuspistettä ja 58 sy-
vyyspistettä (kuva 48). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 10,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
98 ha, yli 1 m syvän alueen 31 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 10 ha ja yli 2 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 97–102 m. 
Suo sijaitsee vedenjakajalla. Sen pinta on keski- ja 
pohjoisosissa melko tasainen ja eteläosissa viettää 
etelään. Nykäsenneva on ojitettu lukuun ottamatta 
keskiosan vedenjakajalla olevaa aluetta ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 1. Kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät. Suon luoteisosan vedet valuvat lännen suun-
taan ojaverkostoja pitkin Välijokeen, joka laskee Evi-
järveen. Keski- ja eteläosien vedet valuvat laskuojaa 
pitkin etelään ja ojaverkostoja pitkin Markinpuroon, 
josta edelleen Vieresjoen kautta Lappajärveen ja edel-
leen Ähtävänjokeen. Suon koilliskulman vedet valu-
vat pohjoiseen ojaverkostoja pitkin päätyen Vallin-
puroon, josta edelleen Raisjokeen ja lopulta useiden 
järvivaiheiden jälkeen Kruunupyynjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueisiin 47.023, Välijoen yläosan alue, 
47.074, Markinpuron valuma-alue ja 48.007, Rais-
joen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (73 %), hiekka (17 %) ja hiesu (9 %). 

Nykäsennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 59 %, 
turvekankaalla 33 % ja avosuolla 8 %. Suon reunaosat 
ovat yleisesti karumpien tyyppien turvekangasta, iso-
varpuräme- tai kangasrämemuuttumaa. Reunaosissa 

esiintyy monin paikoin maariankämmekkää (Dacty-
lorhiza maculata). Suon keskiosat ovat rahkarämet-
tä ja sen muuttumaa, ja paikoin esiintyy myös rahka-
neva- ja lyhytkorsinevarämemuuttumaa.. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 30 % ja mättäiden 
korkeus 2,2 dm. Puusto on yleisimmin taimi- tai har-
vennusasteista ja mäntyvaltaista. 

Nykäsennevan turpeista on rahkavaltaisia 94 % ja 
saravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 50 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja rahka-
saraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 66 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 33 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 20 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suon keski- ja pohjoisosissa on yli 0,5  m pak-
su heikosti (H1–3) maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän rah-
kasammalien jäännöksistä. Pintarahkan alla on hy-
vin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Tupasvilla on 
yleinen lisätekijä pinnasta pohjaan. Paikoin on myös 
saravaltaisen sekaturpeen linssejä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,1. Liekoja on kohtalaisesti. 

Nykäsenneva voi varauksin soveltua pienimuo-
toiseen turvetuotantoon. Suon 8 ha:n laajuisella, yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,07 milj. suo-m3 ympäristö-
turvetuotantoon soveltuvaa H1–3-maatunutta turvet-
ta. Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on noin 
0,04 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,50 MWh.
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Kuva 48. Nykäsennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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101. Virkavuorenkankaanneva 

Virkavuorenkankaanneva (kl. 2314 07, x=7023,4, 
y=3334,8) sijaitsee noin 11 km Lappajärven keskus-
tasta koilliseen. Se rajoittuu idässä ja kaakossa suo-
hon ja muualla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Eteläreunaan ulottuu autotie. Suolla on 25 tut-
kimuspistettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 49). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,7/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 64 ha, yli 1 m syvän alueen 3 ha 
ja yli 1,5 m syvän alueen 1 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 103–
108 m, ja pinta viettää loivasti itä-kaakkoon.  Virka-
vuorenkankaanneva on suurimmaksi osaksi ojitettu, 
ojittamatonta aluetta löytyy länsialtaasta, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät. Suon kaakkoisosasta on laskuoja joka laskee 
viereisten suoalueiden kautta Markinpuroon, mikä 
yhtyy Vieresjokeen, joka laskee Lappajärven ja Evi-
järven kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 47.074, Markinpuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (86 %) ja hiekka (12 %). Liejua ei 
ole tavattu suon pohjalla.  

Virkavuorenkankaannevan tutkimuspisteistä on 
rämeellä 98  % ja turvekankaalla 2  %.  Suon itäal-
las on pääasiassa pallosararäme-, ja isovarpuräme-
muuttumaa. Suon länsiallas on pääosin tupasvillarä-
memuuttumaa, pienellä alalla on tupasvillarahkarä-
mettä. Reunoilla on varsinaista sararämemuuttumaa. 
Suon eteläosassa on isovarpurämemuuttumaa ja var-

sinaista korpirämemuuttumaa. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 9  % ja mättäiden korkeus 
1,6 dm. Puusto on suon itä- ja eteläosassa mäntyval-
taista keskitiheää harvennusmetsää, länsiosassa kes-
kitiheää mäntytaimikkoa.  

Virkavuorenkankaannevan turpeista on rahkaval-
taisia 21 % ja saravaltaisia 79 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 6 %, sararahkaturve (CS) 
15 %, saraturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 71 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
22 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 21 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon länsialtaassa on vajaan puolen metrin paksui-
nen heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidataryhmän rahka-
sammalien jäännöksistä. Tupasvilla on yleinen lisäte-
kijä. Pintarahkakerroksen alla on ohut kerros kohta-
laisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa 
on tupasvillaa melko yleisenä lisätekijänä. Pohjalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros hyvin maatunutta sa-
ravaltaista turvetta. Suon itäaltaasta puuttuu heikosti 
maatunut pintarahkakerros. Turve on puun jäänteitä 
lisätekijänä sisältävää kohtalaisen hyvin maatunutta 
saravaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,0. Liekoja on vähän. 

Virkavuorenkankaanneva ei sovellu turvetuotan-
toon. Suon yli 1,5 m syvä alue on alle 5 hehtaaria. 

Kuva 49. Virkavuorenkankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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102. Vanhaneva 

Vanhaneva (kl. 2314 08, x = 7022,7, y = 3335,4) si-
jaitsee noin 11  km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu etelässä tiehen ja muualla kallioi-
seen ja mäkiseen moreenimaastoon. Eteläreunaa si-
vuaa maantie. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 23 sy-
vyyspistettä (kuva 50). Tutkimuspisteitä on 5,0/10 ha 
ja syvyyspisteitä 6,0/10 ha. Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 11,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 38 ha, yli 1 m syvän alueen 18 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 14 ha ja yli 2 m syvän alueen 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 99–103 m, 
ja pinta viettää loivasti luoteeseen. Vanhaneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon vedet valuvat kaakkoispäästä Markinpuroon ja 
edelleen Vieresojan kautta Lappajärveen,  joka las-
kee Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.074, Markin-
puron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,1 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (40 %), hiekka (31 %) ja hieta 
(14 %). Liejua on suon pohjalla keskiosassa alle puo-
len metrin paksuudelta.  

Vanhanevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
50 %, rämeellä 40 % ja avosuolla 10 %. Suon keski-
osassa ojittamattomalla alueella on kalvakkanevaa ja 

tupasvillarämettä, ojitetulla alueella varsinaista sa-
rarämemuuttumaa. Reunemmalla on isovarpuräme-
muuttumaa sekä puolukka- ja mustikkaturvekangas-
ta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 8 % ja 
mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on enimmäkseen 
keskitiheää, melko varttunutta sekametsää. 

Vanhanevan turpeista on rahkavaltaisia 55 % ja sa-
ravaltaisia 45 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 45 % ja rah-
kasaraturve (SC) 45 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 19 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 16 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on hyvin ohut heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros. Suurin osa turvekerrostu-
masta koostuu kohtalaisen hyvin maatuneesta rahka-
sara- ja sararahkaturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,7. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Vanhaneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 14 ha:n 
laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 0,25  milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,52 MWh. 

Kuva 50. Vanhanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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103. Lehmäneva 

Lehmäneva (kl. 2314 07, x = 7023,3, y = 3336,0) si-
jaitsee noin 13  km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu kaakossa peltoihin ja muualla kal-
lioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Itäreunaa si-
vuaa tie. Suolla on 21 tutkimuspistettä ja 30 syvyys-
pistettä (kuva 51). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 9,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 51 ha, yli 
1 m syvän alueen 13 ha, yli 1,5 m syvän alueen 7 ha 
ja yli 2 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 89–97 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 10 m/km. Lehmäne-
va on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon ete-
läpäästä on ojayhteys Markinpuroon ja edelleen Vie-
resojan kautta Lappajärveen,  joka laskee Evijärven 
ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.074, Markinpuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiesu (55 %), moreeni (24 %) ja hieta (16 %). 
Liejua on suon pohjalla itäosassa laajalla alueella pai-
koin jopa yli metrin paksuinen kerros.

Lehmänevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
80 %, rämeellä 16 % ja pellolla 4 %. Suo on suurim-
maksi osaksi mustikka-, ruoho- ja puolukkaturvekan-
gasta. Isovarpuräme- ja sararämemuuttumia esiin-
tyy vain paikoin. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 1 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 
on keskitiheää, länsiosassa enimmäkseen varttunut-
ta mäntyvaltaista sekametsää, itäosassa koivuvaltais-
ta taimikkoa. 

Lehmänevan turpeista on rahkavaltaisia 56 % ja sa-
ravaltaisia 44 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 11 %, sararahkaturve (CS) 45 % ja rah-
kasaraturve (SC) 44 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 17 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 54 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
12 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros 
puuttuu lähes kokonaan. Valtaosa turvekerrostumas-
ta koostuu kohtalaisen hyvin maatuneesta sararahka- 
ja rahkasaraturpeesta. Puun jäännökset ovat erittäin 
yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,2. Liekoja on runsaasti. 

Lehmänevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,9 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 1,4–8,6), vesipitoisuus 
märkäpainosta 86,0  % (82,3–89,7) ja kuiva-aine-
määrä 140,6  kg/suo-m3 (105,0–177,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 22,3 MJ/
kg (21,5–23,3) ja 50  %:n kosteudessa 9,9  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,35 % kuivapainos-
ta (0,18–0,64). 

Lehmäneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 5 ha:n 
laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 0,08 milj. suo-
m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.35. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,81 MWh. 

Kuva 51. Lehmänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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104. Pakosaunansaari 

Pakosaunansaari (kl. 2314 08, x = 7025,1, y = 3335,1) 
sijaitsee noin 15 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu luoteessa suohon ja  muualla mä-
kiseen moreenimaastoon. Itäreunaa sivuaa maantie. 
Suolla on 55 tutkimuspistettä ja 45 syvyyspistettä 
(kuva 52). Tutkimuspisteitä on 6,9/10 ha ja syvyys-
pisteitä 5,6/10 ha. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 12,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 79 ha, 
yli 1 m syvän alueen 27 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
13 ha ja yli 2 m syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 95–99 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 6 m/km. Pakosaunan-
saari on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon 
keski- ja pohjoisosasta vedet virtaavat ojia pitkin poh-
joiseen Vallinpuroon, siitä Raisjoen kautta Peckassjö-
hön ja edelleen Kruunupyynjokeen. Kaakkoisosas-
ta on ojayhteys Myllypuroon, siitä Markinpuroon ja 
edelleen Vieresojan kautta Lappajärveen,  joka laskee 
Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen.  
Suon keski- ja pohjoisosa kuuluu vesistöalueeseen 
48.007, Raisjoen valuma-alue, kaakkoispää kuuluu 
vesistöalueeseen 47.074, Markinpuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (77 %), hiesu (10 %) ja hiekka (8 %). 
Liejua ei ole havaittu. 

Pakosaunansaaren tutkimuspisteistä on rämeellä 
54 % ja turvekankaalla 46 %. Suon pohjoisosassa on 

keskellä rahkarämemuuttumia, varsinaista sararäme-
muuttumaa ja kangasrämemuuttumaa. Reuna-alueilla 
ja kapeissa lahdekkeissa on isovarpuräme- ja tupasvil-
larämemuuttumaa sekä puolukka- ja mustikkaturve-
kangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
14 % ja mättäiden korkeus 2,1 dm. Puusto on enim-
mäkseen keskitiheää, kehitysasteeltaan vaihtelevaa 
mäntyvaltaista sekametsää. 

Pakosaunansaaren turpeista on rahkavaltaisia 75 % 
ja saravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 36  %, sararahkaturve (CS) 39  % ja 
rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 36 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 38 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
5 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on yleensä alle puolen metrin paksuinen. Tämän 
kerroksen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta rah-
ka- ja sararahkaturvetta, joka pohjaa kohti muuttuu 
saravaltaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,2. Liekoja on runsaasti. 

Pakosaunansaari soveltuu turvetuotantoon. Suon 
8  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,11 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,50 MWh. 
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Kuva 52. Pakosaunansaaren tutkimus- ja syvyyspisteet.
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105. Saapasneva 

Saapasneva (kl. 2314 08, x = 7026,2, y = 3334,1) si-
jaitsee noin 18 km Lappajärven keskustasta pohjois-
koilliseen, osittain Evijärven puolella. Evijärven puo-
leisessa osassa on noin 60 hehtaarin laajuinen turve-
tuotantoalue. Suo rajoittuu pohjoisessa peltoihin ja 
muualla mäkiseen moreenimaastoon. Itäreunan tun-
tumassa kulkee maantie. Suolla on 70 tutkimuspis-
tettä ja 72 syvyyspistettä (kuva 53). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 7,3/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 192 ha, yli 1 m syvän alueen 26 ha, yli 
1,5 m syvän alueen 10 ha ja yli 2 m syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–97 m, 
ja pinta viettää kaakkoon noin 5 m/km. Saapasneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon 
pohjoispäästä on ojayhteys pohjoiseen Vallinpuroon, 
siitä Raisjoen kautta Peckassjöhön ja edelleen Kruu-
nupyynjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 48.007, 
Raisjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (81 %) ja hiekka (19 %). Liejua ei ole havaittu. 

Saapasnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 47 %, 
turvekankaalla 33 %, turvetuotantoalueella 12 %, pel-
lolla 7 % ja korvessa 1 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
puolukkaturvekangas, varsinainen sararäme-, kaner-

varahkaräme- ja tupasvillarämemuuttuma. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 19 % ja mät-
täiden korkeus 2,2 dm. Puusto on keskitiheää, melko 
varttunutta mäntyvaltaista sekametsää. 

Saapasnevan turpeista on rahkavaltaisia 57 % ja sa-
ravaltaisia 43 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 17 %, sararahkaturve (CS) 40 % ja rah-
kasaraturve (SC) 43 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 33 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
21 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on yleensä alle puolen metrin paksuinen. Tämän 
kerroksen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta rah-
ka- ja sararahkaturvetta, joka pohjaa kohti muuttuu 
saravaltaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,4. Liekoja on vähän. 

Saapasneva soveltuu pienimuotoiseen turvetuotan-
toon. Suon suurimmalla 5 ha:n laajuisella, yli 1,5 m 
syvällä alueella on 0,08 milj. suo-m3 energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,50 MWh. 
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Kuva 53. Saapasnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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106. Kuusisaarenneva 

Kuusisaarenneva (kl. 2314 07, x=7017,2, y=3338,3) 
sijaitsee noin 16 km Lappajärven keskustasta itään. 
Se rajoittuu kauttaaltaan peltoihin, suon itälaidalla 
kulkee Vieresjoki. Suon läpi kulkee autotie. Suolla 
on 24 tutkimuspistettä ja 16 syvyyspistettä (kuva 54). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,6/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 60 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 75–78 m, 
ja pinta viettää loivasti kaakkoon. Kuusisaarenneva 
on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vät. Suon kaakkoiseunasta on laskuoja Vieresjokeen, 
mikä laskee Lappajärven ja Evijärven kautta Ähtä-
vänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.071, Vie-
resjoen alaosan alue.  

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,0 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hieta (95 %) ja hiekka (5 %).  Liejua ei ole tavattu 
suon pohjalla.  

Kuusisaarennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
60 %, pellolla 40 % turvekankaalla 15 %. Suon ete-
läosa on pääasiassa pallosararäme- ja isovarpuräme-
muuttumaa (kuva 55). Suon keskiosa on pääosin pel-
toa, kytöheittoa esiintyy pohjoisosassa. Keskimääräi-

nen pinnan rahkamättäisyys on 1 % ja mättäiden kor-
keus 1,0 dm. Puusto on suon eteläosassa keskitiheää 
harvennuskelpoista männikköä. 

Kuusisaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 16 % 
ja saravaltaisia 84 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 16 %, saraturve (C) 33 % ja rah-
kasaraturve (SC) 51 %. Puun jäännöksiä (L) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 59 % kokonaisturvemää-
rästä.

Suon eteläosassa on pinnassa ohut heikosti (H1–
4) maatunut rahkavaltainen kerros, joka koostuu suu-
rimmaksi osaksi Palustria-ryhmän rahkasammalien 
jäännöksistä. Sen alla on hyvin maatunutta saraval-
taista turvetta, jossa puun jäänteet on melko yleinen 
lisätekijä. Suon pohjoisosan peltoalueilla turve on 
kohtalaisen hyvin maatunutta saraturvetta, jossa puun 
jäänteet ovat yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 4,0 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,4.

Kuusisaarenneva ei sovellu turvetuotantoon, kos-
ka turpeen paksuus on koko suon osalta alle metrin.

Kuva 54. Kuusisaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 55. Pallosararämemuuttumaa Kuusisaarennevan eteläosasta. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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107. Pohjassaarenneva 

Pohjassaarenneva (kl. 2314 10, x=7018,8, y=3339,7) 
sijaitsee noin 20 km Lappajärven keskustasta itään. 
Se rajoittuu luoteessa ja lounaassa peltoihin, pohjoi-
sessa suohon ja muualla mäkiseen moreenimaastoon. 
Luoteisreunaan ulottuu peltotie. Suolla on 28 tutki-
muspistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 56). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 14,1/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 38 ha, yli 1 m syvän alueen 21 ha, yli 
1,5 m syvän alueen 14 ha ja yli 2 m syvän alueen 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 85–98 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 10 m/km. Pohjassaa-
renneva on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät. Suon luoteisosasta on laskuoja Markinpuroon, 
mikä yhtyy Vieresjokeen, joka laskee Lappajärven ja 
Evijärven kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.071, Vieresjoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat hiesu (67 %), hiekka (24 %) ja moreeni (5 %). 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella vajaan puo-
len metrin paksuinen kerros.

Pohjassaarennevan tutkimuspisteistä on turvekan-
kaalla 72  %, rämeellä 26  % ja pellolla 2  %. Suon 
pohjoisosassa on pienellä alueella tupasvillarahkarä-
memuuttumaa, ympärillä on varpu- ja puolukkatur-
vekangasta (kuva 57). Muualla on pääosin puoluk-
ka-, varpu-, mustikka- ja ruohoturvekangasta. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 23 % ja mät-
täiden korkeus 2,2 dm. Puusto on pääosin mäntyval-
taista keskitiheää varttunutta kasvatusmetsää. Paikoin 
puusto on harvennuskelpoista ja taimisto- ja riukuas-
teista männikköä.

Pohjassaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 
89 % ja saravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 48 %, sararahkaturve (CS) 41 %, 
ja rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 48 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 37 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 13 % kokonaisturvemäärästä.

Suon heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros 
on pienialainen, se koostuu suurimmaksi osaksi Cus-
pidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Missä 
pintarahkakerros puuttuu, turve on tupasvillaa ylei-
sesti lisätekijänä sisältävää kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta. Sen alla turve on hyvin 
maatunutta saravaltaista turvetta, jossa esiintyy tupas-
villaa ja puun jäänteitä yleisesti lisätekijänä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,9. Liekoja on runsaasti. 

Pohjassaarennevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
4,1 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,4–13,1), vesipi-
toisuus märkäpainosta 88,8 % (84,7–92,8) ja kuiva-
ainemäärä 112,1 kg/suo-m3 (73,5–156,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,7 MJ/
kg (19,6–21,7) ja 50  %:n kosteudessa 9,1  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,25 % kuivapainos-
ta (0,14–0,45). 

Pohjassaarenneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
yhtenäisellä 14 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alu-
eella on noin 0,29 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laa-
tuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q8.0, S0.25. Yhden suokuutiometrin energiasi-
sältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,57 MWh. 
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Kuva 56. Pohjassaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 57. Varputurvekangasta Pohjassaarennevalla. Kuva: Teuvo Herranen, GTK. 
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108. Kivenaho 

Kivenaho (kl. 2314 10, x = 7018,5, y = 3340,8) si-
jaitsee noin 11 km Lappajärven keskustasta itään. Se 
rajoittuu pohjoisessa peltoihin ja muualla mäkiseen 
moreenimaastoon. Suon ohi kulkee tilustie. Suolla 
on 38 tutkimuspistettä ja 31 syvyyspistettä (kuva 58). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 16,1/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 43 ha, yli 1 m syvän alu-
een 11 ha, yli 1,5 m syvän alueen 6 ha ja yli 2 m sy-
vän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 90–100 m, 
ja pinta viettää voimakkaasti länsiluoteeseen. Kiven-
aho on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon vedet va-
luvat länttä kohti ojaverkostoja pitkin Vieresjokeen, 
joka laskee Lappajärveen ja edelleen Evijärven ja 
Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.071, Vieresjoen alaosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat hiesu (33 %), moreeni (29 %) ja hieta (26 %). 

Kivenahon tutkimuspisteistä on rämeellä 53  %, 
turvekankaalla 38 % ja pellolla 9 %. Suon on pääosin 
isovarpurämemuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. 

Peltoalueiden välissä on tupasvillarämemuuttuma-
laikku. Puusto koostuu harvennusasteisesta männys-
tä.

Kivenahon turpeista on rahkavaltaisia 90 % ja sa-
ravaltaisia 10 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 42 %, sararahkaturve (CS) 48 % ja rah-
kasaraturve (SC) 10 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 11 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 13 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on paikoin paksu heikosti (H1–
4) maatunut pintarahkakerros, muualla pintarahka 
on ohuehko. Pintakerrosten alla on sararahkaturvet-
ta, jonka maatumisaste vaihtelee kohtalaisesta hyvin 
maatuneeseen. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,4. Liekoja on erittäin vähän 

Kivenaho on valtaosin ohutturpeinen ja syvem-
mät alueet ovat rikkonaisia, joten se ei sovellu tur-
vetuotantoon.

Kuva 58. Kivenahon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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109. Limmosanneva 

Limmosanneva (kl. 2314 10, x=7019,6, y=3339,9) 
sijaitsee noin 18 km Lappajärven keskustasta itään. 
Se rajoittuu etelässä suohon, koillisessa, kaakossa 
ja lännessä peltoihin ja muualla mäkiseen moreeni-
maastoon. Luoteisreunaan ulottuu autotie. Suolla on 
33 tutkimuspistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 59). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,5/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 51 ha, yli 1 m syvän alu-
een 41 ha, yli 1,5 m syvän alueen 30 ha ja yli 2 m sy-
vän alueen 23 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 85–104 m, 
pinta viettää loivasti pohjoiseen. Limmosanneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon pohjoispäästä on laskuoja Nevalanpuroon, mikä 
yhtyy Vieresjokeen, mikä laskee Lappajärven, Evijär-
ven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Pääosa 
suosta kuuluu vesistöalueeseen 47.072, Vieresjoen 
keskiosan alue. Osa suon eteläosaa kuuluu vesistö-
alueeseen 47.071, Vieresjoen alaosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,3 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiesu (54 %), hieta (27 %) ja moree-
ni (14 %). Liejua on suon luoteisosan pohjalla vajaan 
puolen metrin paksuinen kerros.

Limmosannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
76 %, pellolla 14 %, turvekankaalla 8 % ja korvessa 
2 %. Suon keskiosassa on kanervarahkaräme- ja va-
riksenmarjarahkarämemuuttumaa (kuva 60). Rahka-
rämealueen ympärillä on tupasvillaräme- ja isovar-
purämemuuttumaa. Reunoilla on puolukka- ja ruo-
hoturvekangasta. Reunoilla on myös paikoin peltoa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 21 % ja 
mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto on suon keskiosissa 
vajaatuottoista ja keskitiheää männikköä. Reunoilla 
on taimi- ja riukuasteen männikköä, siellä täällä har-
vennuskelpoista keskitiheää sekametsää.

Limmosannevan turpeista on rahkavaltaisia 72 % 
ja saravaltaisia 28 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 56 %, sararahkaturve (CS) 16 %, ja 
rahkasaraturve (SC) 28 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 56 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 10 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on yli 0,5 m paksu hei-
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros, joka koos-
tuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän rahka-
sammalien jäännöksistä. Sen alla on kohtalaisen hy-
vin maatunutta rahkavaltaista turvetta, joka pohjaa 
kohti muuttuu hyvin maatuneeksi. Tupasvillan jään-
teitä on yleisesti turpeen lisätekijänä. Muutamissa 
kohdissa pohjalla on ohuehko kerros hyvin maatu-
nutta saravaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,7 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,2. Liekoja on erittäin vähän. 

Limmosannevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
9,2 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,4–33,0), vesipi-
toisuus märkäpainosta 92,0 % (88,6–94,2) ja kuiva-
ainemäärä 76,1 kg/suo-m3 (60,1–98,1). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 18,4 MJ/
kg (15,2–22,0) ja 50  %:n kosteudessa 8,0  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,23 % kuivapainos-
ta (0,09–0,43). Näytteistä on myös analysoitu alku-
aineet.

Näytepisteen lähellä oleva purouoma yhdistyy lä-
heiseen Nevalanpuroon, ja uoman muoto vaikuttaa 
siltä että uoma on alun perin luonnollista tietä synty-
nyt, ei kaivettu oja. Korkeat tuhkapitoisuudet välillä 
1,6–2 m johtunevat purouoman tulvimisesta turpeen 
kerrostumisen aikaan.

Limmosanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
30  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,20  milj. suo-m3 ympäristöturpeeksi soveltuvaa 
 H1–4-maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluok-
kaan 3b. Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on 
noin 0,39  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A10.0, 
Q8.0, S0.25. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,34 MWh. 

Laboratorioanalyyseissa ilmenneet korkeat tuhka-
pitoisuudet esiintyvät turpeessa ohuehkona kerrok-
sena puolentoista metrin syvyydessä. Arvot on huo-
mioitu turpeen käyttökelpoisuutta laskiessa. Korkea 
tuhkapitoisuus voi olla haittaava tekijä turvetuotan-
toa harkittaessa.
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Kuva 59. Limmosannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 60. Variksenmarjarahkarämemuuttumaa Limmosannevan keskiosassa. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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110. Västäränki 

Västäränki (kl. 2314 10, x = 7019,2, y = 3341,5) si-
jaitsee noin 11 km Lappajärven keskustasta länteen. 
Se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon ja lännessä 
lisäksi pohjavesialueeseen. Suon läpi kulkee metsä-
autotie. Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 24 syvyys-
pistettä (kuva 61). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 11,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 44 ha, 
yli 1 m syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
11 ha ja yli 2 m syvän alueen 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 97–105 m, 
ja pinta viettää keski- ja pohjoisosissa pohjoiseen noin 
5 m/km ja eteläosassa loivasti etelään. Västäränki on 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0.  Suon 
eteläosassa on myös luonnontilaluokka 1:n piirteitä, 
sillä ojitus on vaikuttanut kasvillisuuteen vähemmän. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon pohjois-
osan vedet valuvat pohjoiseen laskuojan kautta Neva-
lanpuroon. Suon eteläosasta vedet valuvat laskuojia 
pitkin etelään ja länteen, Pankarinpuroon. Kummat-
kin purot yhtyvät Vieresjokeen, joka laskee Lappajär-
ven ja Evijärven kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueisiin 47.072, Vieresjoen keskiosan alue ja 
47.075, Pankarinpuron valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (59 %), hieta (33 %) ja hie-
su (6 %). Suon eteläosassa on liejua suon pohjalla 
ohut kerros.

Västärängin tutkimuspisteistä on rämeellä 52  % 
ja turvakankaalla 48 %. Suon pohjoisin osa on mus-
tikkaturvekangasta ja eteläosa tupasvillarämemuut-
tumaa ja paikoin tupasvillarahkarämemuuttumaa. 
Myös puolukkaturvekangasta ja isovarpurämemuut-
tumaa esiintyy suolla. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 12 % ja mättäiden korkeus 1,5 dm. 
Puusto vaihtelee riukuasteisesta varttuneeseen, ja on 
havupuuvaltaista.

Västärängin turpeista on rahkavaltaisia 67 % ja sa-
ravaltaisia 33 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 51 %, sararahkaturve (CS) 16 %, saratur-

ve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 32 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 40 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 16 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjoisosan ohut turvekerros on hyvin maa-
tunutta rahkasaraturvetta pinnasta pohjaan. Suon ete-
läosassa on keskimäärin yli puoli metriä paksu, mutta 
epäyhtenäinen, heikosti (H1–4)  maatunut pintarah-
kakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia 
ja Cuspidata-ryhmien rahkasammalien jäännöksistä. 
Tämän alla turve on rahka- tai rahkavaltaista turvet-
ta, jonka maatumisaste vaihtelee kerroksesta toiseen 
kohtalaisesti maatuneesta hyvin maatuneeseen. Li-
säksi esiintyy heikosti maatuneen turpeen linssejä. 
Tupasvilla on yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Suolta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. Tur-
peen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,4 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,2–8,9), vesipitoisuus mär-
käpainosta 89,2  % (87,5–92,7) ja kuiva-ainemää-
rä 118,2  kg/suo-m3 (109,0–127,0). Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,8  MJ/kg 
(18,0–23,5) ja 50 %:n kosteudessa 9,7 MJ/kg. Rik-
kipitoisuus on keskimäärin 0,14  % kuivapainosta 
(0,09–0,25). 

Västäränki soveltuu pienimuotoiseen turvetuotan-
toon. Suon noin 10 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä 
alueella on 0,07 milj. suo-m3 ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta, joka kuu-
luu lähinnä laatuluokkaan 3. Heikosti maatuneen rah-
kakerroksen alla on noin 0,13 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluok-
kaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,64 MWh. 
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Kuva 61. Västärängin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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111. Kuhevilonneva 

Kuhevilonneva (kl. 2314 10, x = 7021,0, y = 3341,2) 
sijaitsee noin 11 km Lappajärven keskustasta länsi-
koilliseen. Se rajoittuu moreenimaastoon ja koillises-
sa hiekkamuodostumiin sekä peltoihin. Pohjoisreu-
naa sivuaa maantie. Suolla on 23 tutkimuspistettä ja 
23 syvyyspistettä (kuva 62). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 9,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 51 ha, yli 1 m syvän alueen 29 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 21 ha ja yli 2 m syvän alueen 12 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 91–95 m, 
ja pinta viettää pohjoisimmassa osassa loivasti ete-
lään ja eteläosassa länteen. Kuhevilonneva on ojitet-
tu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suon vedet 
valuvat ojia pitkin länteen, pohjoisessa Kurunpuroon 
ja etelässä Nevalanpuroon, joista edelleen Vieresjoen 
kautta Lappajärveen ja Evijärven kautta Ähtävänjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.072, Vieresjo-
en keskiosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,4 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hiekka (48 %), moreeni (30 %) ja hie-
su (3 %). Suon pohjoisosassa on liejua suon pohjal-
la keskimäärin yli metrin paksuinen kerros. Lieju-
kerroksesta löydettiin vesipähkinän (Trapa natans) 
makrofossiili.

Kuhevilonnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
55  %, turvekankaalla 40  % ja pellolla 5  %. Suon 
keskiosa on rahkarämemuuttumaa. Muualla mustik-
ka- ja puolukkaturvekankaat ovat vallitsevia tyyppe-
jä. Myös varsinaisen sararämeen muuttumaa esiintyy. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 16 % ja 
mättäiden korkeus 1,3 dm. Puusto on mäntyvaltais-
ta ja vaihtelee riukuasteesta varttuneeseen metsään.

Kuhevilonnevan turpeista on rahkavaltaisia 54 % 
ja saravaltaisia 46 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 

rahkaturve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 29 % ja rah-
kasaraturve (SC) 46 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 18 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 12 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on pienellä alalla keskimäärin 
metrin paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Acu-
tifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Pinta-
rahkan alla on rahkavaltaista kohtalaisesti tai hyvin 
maatunutta turvetta. Pohjoisosassa turve on pinnasta 
pohjaan kohtalaisesti maatunutta sekaturvetta, joka 
vaihtelee rahkavaltaisesta saravaltaiseen. Suon etelä-
osan turve on pääosin kohtalaisesti maatunutta rah-
kasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,0. Liekoja on erittäin vähän. 

Kuhevilonnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
4,6 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,6–17,4), vesipi-
toisuus märkäpainosta 91,8 % (86,0–94,9) ja kuiva-
ainemäärä 64,2 kg/suo-m3 (49,8–96,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,6 MJ/
kg (18,8–22,6) ja 50  %:n kosteudessa 9,1  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,34 % kuivapainos-
ta (0,09–1,21). 

Kuhevilonneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
noin 18  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueel-
la on noin 0,40 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, 
Q8.0, S0.35. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,33 MWh. 
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Kuva 62. Kuhevilonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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112. Jousharjunnneva 

Jousharjunnneva (kl. 2314 10, x = 7023,0, y = 3340,7) 
sijaitsee noin 12 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu luoteessa ja etelässä peltoihin, poh-
joisessa kallioihin ja muualla moreenimaastoon sekä 
lisäksi koillisessa pohjavesialueeseen. Suon etelä-
osan ylittää sähkölinja ja suota ympäröi tieverkos-
to. Suolla on 63 tutkimuspistettä ja 63 syvyyspistettä 
(kuva 63). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 51 ha, yli 1 m 
syvän alueen 28 ha, yli 1,5 m syvän alueen 21 ha ja 
yli 2 m syvän alueen 12 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 90–95 m. 
Pinta on etelä- ja keskiosissa melko tasainen ja poh-
joisosassa on viettää luoteeseen ja länteen. Joushar-
junneva on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Suon pohjoispäästä on laskuoja länteen Vie-
resjokeen, joka laskee Lappajärveen ja edelleen Evi-
järven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Osa 
eteläosan vesistä laskee etelän kautta Kurunpuroon ja 
edelleen Vieresjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.072, Vieresjoen keskiosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (75 %), savi (7 %) ja hiekka (7 %). 
Liejua on suon pohjalla eteläosassa keskimäärin yli 
puolen metrin paksuinen kerros.

Jousharjunnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
83 %, turvekankaalla 15 % ja pellolla 2 %. Suon kes-
kiosa varsinaista sararämemuuttumaa, jonka reuna-
milla on tupasvillarämemuuttumaa. Etelä- ja pohjois-
osissa tupasvillarämemuuttuman lisäksi isovarpurä-
memuuttumaa. Länsireunoilla esiintyy myös puoluk-
katurvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 11 % ja mättäiden korkeus 1,3 dm. Puusto 
on harvennusasteista männikköä.

Jousharjunnevan turpeista on rahkavaltaisia 68 % 
ja saravaltaisia 32 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 43 %, sararahkaturve (CS) 25 %, sa-
raturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 31 %. Tupas-

villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 38 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 15 % kokonaisturve-
määrästä.

Suolla on hyvin vaihtelevan paksuinen heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Yhtenäisin, kes-
kimäärin metrin paksuinen pintarahkakerros on ai-
van suon eteläisimmässä osassa. Tupasvilla on ylei-
nen lisätekijä. Pintarahkan alla on kohtalaisesti maa-
tunutta rahkaturvetta, mutta myös syvemmällä esiin-
tyy heikommin maatuneita linssejä. Suon keskiosassa 
pintarahkakerros puuttuu, ja alue erottuu muutenkin 
turpeeltaan, joka on selvästi saravaltaista ja kohtalai-
sesti sekä pohjakerroksissa hyvin maatunutta. Suon 
pohjoisosan turve on pääosin kohtalaisesti maatunut-
ta sararahkaturvetta, pohjan lähellä myös melko hy-
vin maatunutta rahkasaraturvetta. Puun jäännöksiä on 
yleisesti pohjaturpeiden seassa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,0. Liekoja on erittäin vähän. 

Jousharjunnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
4,9  % kuivapainosta (vaihteluväli 3,3–9,3), vesipi-
toisuus märkäpainosta 88,5 % (83,8–90,8) ja kuiva-
ainemäärä 110,9 kg/suo-m3 (93,4–148,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,9 MJ/
kg (21,6–22,5) ja 50  %:n kosteudessa 9,7  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,33 % kuivapainos-
ta (0,22–0,74). 

Jousharjunneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
vaihtelevan paksuinen pintarahkakerros on sekoi-
tettavissa energiaturpeeseen. Suon kapealla, noin 
66 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on noin 
1,48 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.35. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,60 MWh. 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

97

Kuva 63. Jousharjunnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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113. Kotikangas 

Kotikangas (kl. 2314 10, x = 7022,6, y = 3341,8) sijait-
see noin 13 km Lappajärven keskustasta koilliseen. Se 
rajoittuu lounaassa hiekkamuodostumaan ja muualla 
mäkiseen moreenimaastoon. Suon läpi kulkee maan-
tie. Suolla on 30 tutkimuspistettä ja 48 syvyyspistet-
tä (kuva 64). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 10,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 77 ha, yli 
1 m syvän alueen 50 ha, yli 1,5 m syvän alueen 32 ha 
ja yli 2 m syvän alueen 19 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 92–97 m, 
ja pinta viettää loivasti suon läpi virtaavan Lintupu-
ron uomaa kohti. Kotikangas on ojitettu, ja suurehko 
osa siitä on peltoa. Suo kuuluu luonnontilaluokkaan 
0. Suon vedet valuvat itäosan läpi virtaavaan Lintu-
puroon ja edelleen Vieresjoen, Lappajärven ja Evijär-
ven kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.073, Lintupuron valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,6 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (44 %), hiekka (23 %) ja savi 
(14 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alueella kes-
kimäärin yli puolen metrin paksuinen kerros.

Kotikankaan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
46 %, rämeellä 35 % ja pellolla 19 %. Suon keski- ja 
eteläosa on peltoa tai kytöheittoa, jota reunustaa puo-
lukkaturvekangas. Länsi- ja pohjoisosissa tupasvilla-
rämemuuttuma on yleisin tyyppi. Myös täällä suon 
reunoilla on puolukka- tai mustikkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 10 % ja 
mättäiden korkeus 1,3 dm. Puusto on yleisimmin vart-
tunutta keskitiheää männikköä. 

Suon turpeista on rahkavaltaisia 57 % ja saraval-
taisia 43 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkatur-

ve (S) 37 %, sararahkaturve (CS) 20 %, saraturve (C) 
1 % ja rahkasaraturve (SC) 42 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 28 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 25 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on pienellä alalla noin metrin 
paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pintarahkaker-
ros, joka koostuu Acutifolia ja Cuspidata-ryhmien 
rahkasammalien jäännöksistä. Paikoin pintarahkan 
alla ja erityisesti suon läntisimmässä reunassa on koh-
talaisesti maatunutta rahkavaltaista turvetta. Muuten 
turve on pääasiassa kohtalaisesti tai pohjakerroksissa 
myös hyvin maatunutta rahkasaraturvetta, jonka se-
assa on puun jäännöksiä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,1. Liekoja on vähän. 

Kotikankaalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,6 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,7–5,4), vesipitoisuus mär-
käpainosta 89,7  % (87,9–91,4) ja kuiva-ainemäärä 
103,7 kg/suo-m3 (88,8–118,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 21,1 MJ/kg (18,9–
23,1) ja 50 %:n kosteudessa 9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,16 % kuivapainosta (0,12–0,21). 

Kotikangas soveltuu turvetuotantoon. Suon noin 
28 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on noin 
0,59 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,54 MWh. 
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Kuva 64. Kotikankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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114. Alaneva 

Alaneva (kl. 2314 10, x=7023,5, y=3339,5) sijaitsee 
noin 16 km Lappajärven keskustasta koilliseen. Se 
rajoittuu koillisessa ja lounaassa mäkiseen moreeni-
maastoon ja muualla peltoihin. Suon läpi kulkee auto-
tie. Suolla on 26 tutkimuspistettä ja 21 syvyyspistet-
tä (kuva 65). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 46 ha, yli 1 m 
syvän alueen 13 ha ja yli 1,5 m syvän alueen 4 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 85–88 m, 
ja pinta viettää loivasti etelään. Alaneva on suurim-
maksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon ete-
läpäästä on laskuoja Kurunpuroon, mikä yhtyy Vie-
resjokeen. Vieresjoki laskee Lappajärven, Evijärven 
ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.072, Vieresjoen keskiosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,1 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (55 %), hieta (28 %) ja hiesu 
(11 %). Liejua on suon pohjalla pienellä alueella alle 
puolen metrin paksuinen kerros.

Alanevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
67 %, pellolla 28 % ja korvessa 5 %. Suon keski-
osa on pääasiassa puolukkaturvekangasta. Reunoilla 

on ruohoturvekangasta. Suon eteläosassa on peltoa. 
Puusto on keskitiheää, varttunutta sekametsää, pai-
koin on keskitiheää tai harvaa koivutaimikkoa. 

Alanevan turpeista on rahkavaltaisia 41 % ja sara-
valtaisia 59 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 5 %, sararahkaturve (CS) 35 % ja rahkasa-
raturve (SC) 59 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 1 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 40 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % 
kokonaisturvemäärästä.

Heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros on 
erittäin ohut tai se puuttuu kokonaan. Useimmiten 
turve on pinnasta pohjaan saravaltaista. Pinnassa tur-
ve on heikosti maatunutta, syvemmälle mentäessä 
maatuneisuus yleensä kasvaa. Lisätekijöinä on tu-
pasvillaa ja varpujen jäänteitä, pohjalla myös puun 
jäänteitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,1. Liekoja on vähän. 

Alanevan yli 1,5 m syvyinen alue on alle 5 ha, jo-
ten suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 65. Alanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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115. Askisaarenneva 

Askisaarenneva (kl. 2314 08, x = 7024,4, y = 3338,7) 
sijaitsee noin 8  km Lappajärven keskustasta kaak-
koon. Se rajoittuu etelässä ja idässä peltoihin, luo-
teessa ja pohjoisessa suohon ja muualla mäkiseen 
moreenimaastoon. Länsireunaa myötäilee metsäau-
totie. Suolla on 49 tutkimuspistettä ja 38 syvyyspis-
tettä (kuva 66). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 11,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 73 ha, 
yli 1 m syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän alueen 
7 ha ja yli 2 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 85–90 m, 
ja pinta viettää loivasti kaakkoon.  Askisaarenneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0.Suon länsireunan lähellä on tervahauta. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon läpi kulkee 
Lintupuro, mikä yhtyy Vieresjokeen. Vieresjoki las-
kee Lappajärven, Evijärven ja Moskuanvirran kautta 
Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.072, 
Vieresjoen keskiosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (67 %), hieta (26 %) ja hiesu (7 %). 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella keskimäärin 
puolen metrin paksuinen kerros.

Askisaarennevan tutkimuspisteistä on turvekan-
kaalla 68 %, korvessa 14 %, rämeellä 13 % ja pel-
lolla 5 %. Suon eteläosassa on jäkälä-, puolukka- ja 
varputurvekangasta, reunoilla korpirämemuuttumaa. 
Suon keskiosa on pääosin ruoho- ja mustikkaturve-
kangasta, varsinaista sararäme- ja korpirämemuuttu-
maa esiintyy reunoilla. Suon pohjoisosa on pääasi-
assa puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 1 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. 
Puusto on keskitiheää mäntyvaltaista varttunutta kas-
vatusmetsää, paikoin harvennusmetsää.  

Askisaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 73 % 
ja saravaltaisia 27 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 16 %, sararahkaturve (CS) 57 % ja rah-
kasaraturve (SC) 27 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 7 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 55 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 11 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosassa on pienialainen, noin puolen met-
rin paksuinen heikosti (H1–3) maatunut pintarahka-
kerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Acutifo-
lia-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Muualla 
pintaturve on heikosti maatunutta rahkasaraturvetta. 
Pintakerroksen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta 
rahkavaltaista turvetta. Syvemmälle mentäessä tur-
ve muuttuu saravaltaiseksi kohtalaisen hyvin maatu-
neeksi turpeeksi, jossa paikoin esiintyy heikommin 
maatunutta turvetta linsseinä. Pohjalla on ohuehko 
kerros hyvin maatunutta saravaltaista turvetta. Puun 
ja tupasvillan jäänteet ovat melko yleisiä lisätekijöitä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,0. Liekoja on vähän. 

Askisaarenneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
7  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,04  milj. suo-m3 ympäristöturpeeksi soveltuvaa 
H1–4-maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluok-
kaan 3b. Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on 
noin 0,06  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin laskennal-
linen energiasisältö tuotantokosteudessa on keski-
määrin 0,49 MWh. 

Tuotantoon soveltuvan alueen pienuuden takia tur-
ve soveltuu lähinnä kotitarvetuotantoon.
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Kuva 66. Askisaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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116. Silmäneva 

Silmäneva (kl. 2314 11, x=7025,3, y=3339,9)) sijait-
see noin 24 km Lappajärven keskustasta koilliseen. 
Se rajoittuu pohjoisessa peltoihin ja muualla kallioi-
seen ja mäkiseen moreenimaastoon. Pohjoisreunaa 
halkoo metsäautotie. Suolla on 36 tutkimuspistettä ja 
27 syvyyspistettä (kuva 67). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 19,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 32 ha, yli 1 m syvän alueen 20 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 14 ha ja yli 2 m syvän alueen 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–119 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 5 m/km. Silmäneva 
on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Suon kaakkoisosan reunasta 50 m 
päässä on vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesi-
alueen muodostumisalueen raja. Kuivatusmahdolli-
suudet ovat hyvät. Suon pohjoispäästä vedet laske-
vat Lintupuroon, mikä yhtyy Vieresjokeen. Vieresjo-
ki laskee Lappajärven, Evijärven ja Moskuanvirran 
kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.072, Vieresjoen keskiosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (62 %), hiesu (27 %) ja hiekka (6 %). 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella keskimäärin 
puolen metrin paksuinen kerros.

Silmänevan tutkimuspisteistä on rämeellä 47 %, 
turvekankaalla 34  %, pellolla 13  %, korvessa 3  % 
ja avosuolla 3 %. Suon länsialtaassa on kanervarah-
karämemuuttumaa, reunoilla varsinaista sararäme-
muuttumaa.  Suon itäaltaassa on kanervarahkaräme-
muuttumaa, reunoilla puolukka-, mustikka- ja varpu-
turvekangasta. Suon pohjoisosassa on uutta peltoa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 19 % ja 
mättäiden korkeus 2,2 dm. Puusto on molempien al-
taiden keskiosissa keskitiheää, vajaatuottoista män-
nikköä. Reunoilla on mäntyvaltaista varttunutta kas-
vatusmetsää. 

Silmänevan turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja sa-
ravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 46 %, sararahkaturve (CS) 42 % ja rah-
kasaraturve (SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 35 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 34 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 

6 % kokonaisturvemäärästä.
Molemmissa altaissa on alle 1  m paksu heikos-

ti (H1–3) maatunut pintarahkakerros, joka koostuu 
suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasamma-
lien jäännöksistä. Tupasvilla on melko yleinen lisä-
tekijä. Itäaltaassa pintakerroksen alla on rahkaval-
taista kohtalaisen hyvin maatunutta turvetta. Sen alla 
esiintyy paikoittain heikommin maatunutta rahkaval-
taista turvetta linsseinä. Pohjalla on ohuena kerrok-
sena hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa 
on melko yleisesti puun jäänteitä. Pienellä alalla poh-
jalla esiintyy saravaltaista turvetta. Suon länsialtaassa 
pintakerroksen alla on kohtalaisen hyvin maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta, jossa esiintyy tupasvillaa 
melko yleisenä lisätekijänä. Pohjalla on hyvin maa-
tunutta saravaltaista turvetta, jossa on puun jäänteitä 
melko yleisenä lisätekijänä. Paikoin turpeen maatu-
neisuusaste vaihtelee. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,1. Liekoja on runsaasti. 

Silmänevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 4,1 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–10,5), vesipitoisuus 
märkäpainosta 90,7  % (85,4–94,2) ja kuiva-aine-
määrä 102,1  kg/suo-m3 (59,2–153,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,2 MJ/
kg (18,2–22,3) ja 50  %:n kosteudessa 8,9  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,35 % kuivapainos-
ta (0,06–1,25). Näytteistä on myös analysoitu alku-
aineet.

Silmäneva soveltuu turvetuotantoon. Suon kahdes-
ta eri altaasta muodostuvalta, yhteensä 14 ha:n laa-
juisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 0,05 milj. suo-
m3 viljelyturvetuotantoon soveltuvaa H1–3-maatu-
nutta turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan 1. Sen alla 
on noin 0,23  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, 
Q8.0, S0.35. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,51 MWh.
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Kuva 67. Silmänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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117. Kalliokangas 

Kalliokangas (kl. 2314 08, x = 7028,0, y = 3337,6) 
sijaitsee noin 20 km Lappajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu koillisessa, etelässä ja kaakossa suo-
hon, idässä Isojärveen (94.3 m mpy) ja muualla kal-
lioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Luoteisreu-
naan ulottuu metsäautotie. Suolla on 44 tutkimuspis-
tettä ja 44 syvyyspistettä (kuva 68). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 11,8/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 74 ha, yli 1 m syvän alueen 43 ha, yli 
1,5 m syvän alueen 31 ha ja yli 2 m syvän alueen 16 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 95–102 m. 
Länsialtaan pinta viettää loivasti luoteeseen, itäaltaan 
pinta loivasti itään. Kalliokankaan länsiallas on vain 
osin ojitettu, kun taas suon itäallas on ojitettu mel-
kein kokonaan. Suo kuuluu luonnontilaluokkaan 1, 
jos suon länsiallas tarkasteltaisiin yhtenä suona niin 
sen luonnontilaluokka on 2. Kuivatusmahdollisuudet 
ovat melko hyvät. Suon itäosan vedet virtaavat ojia 
pitkin Isojärveen ja edelleen suoalueiden ja laskuoji-
en kautta Oravapuroon, joka laskee Vieresjoen, Lap-
pajärven, Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtä-
vänjokeen. Suon itäallas ja osa länsialtaasta kuuluu 
vesistöalueeseen 47.072, Vieresjoen keskiosan alue. 
Suon luoteisosan vedet virtaavat suo-ojien kautta Val-
linpuroon, siitä Raisjoen kautta Peckassjöhön ja edel-
leen Kruunupyynjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 48.007, Raisjoen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (85 %), hieta (14 %) ja hiekka (1 %). Liejua on 
suon pohjalla pienellä alueella suon länsialtaassa alle 
puolen metrin paksuinen kerros.

Kalliokankaan tutkimuspisteistä on rämeellä 63 %, 
turvekankaalla 26 % ja avosuolla 11 %. Suon länsi-
altaan keskiosa on pääasiassa variksenmarjarahkarä-
mettä tai nevaa. Reunoilla on isovarpuräme- ja tupas-
villarämemuuttumaa sekä varputurvekangasta. Suon 
itäallas on pääasiassa varpu- ja puolukkaturvekan-
gasta. Altaiden välissä on kangasräme- ja tupasvilla-
rämemuuttumaa.  Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 32 % ja mättäiden korkeus 2,2 dm. Puusto 
on suon länsialtaassa harvaa vajaatuottoista männik-
köä, suon itälaidassa keskitiheää, varttunutta tai har-
vennuskelpoista männikköä.  

Kalliokankaan turpeista on rahkavaltaisia 82  % 
ja saravaltaisia 18 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 25 % ja rah-
kasaraturve (SC) 18 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 16 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 29 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
4 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on yli 0,5 m paksu hei-
kosti (H1–3) maatunut pintarahkakerros, joka koos-
tuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän rahka-
sammalien jäännöksistä. Tupasvilla on melko yleinen 
lisätekijä. Pintakerroksen alapuolella on hyvin maa-
tunutta rahkaturvetta, paikoin on heikommin maa-
tunutta rahkaturvetta linsseinä. Tupasvilla on koh-
talaisen yleinen lisätekijä. Pohjalla on hyvin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta. Suon länsialtaan kaak-
koisosassa pintakerroksen alla on kohtalaisen hyvin 
maatunutta saravaltaista turvetta, joka muuttuu poh-
jalla hyvin maatuneeksi. Suon itäaltaan pintakerrok-
sen alla on hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. 
Järveä kohti mentäessä pohjakerros muuttuu saraval-
taiseksi hyvin maatuneeksi turpeeksi. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,6. Liekoja on vähän. 

Kalliokankaalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,4  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–2,7), vesipi-
toisuus märkäpainosta 92,1 % (88,8–95,3) ja kuiva-
ainemäärä 92,4 kg/suo-m3 (73,8–113,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 19,5 MJ/
kg (17,3–22,0) ja 50  %:n kosteudessa 8,5  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10 % kuivapainos-
ta (0,06–0,11). 

Kalliokangas soveltuu turvetuotantoon. Suon 
22 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on noin 
0,46 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,44 MWh.
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Kuva 68. Kalliokankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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118. Pihlajalampi 

Pihlajalampi (kl. 2314 08, x = 7027,4 y = 3336,6) si-
jaitsee noin 12 km Lappajärven keskustasta pohjois-
koilliseen. Se rajoittuu idässä kallioihin ja Pihlaja-
lampeen ja muualla kallioiseen moreenimaastoon. 
Pohjoispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 30 
tutkimuspistettä ja 27 syvyyspistettä (kuva 69). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,0/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 48 ha, yli 1 m syvän alueen 10 ha 
ja yli 1,5 m syvän alueen 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 93–100 m, 
ja pinta viettää länsiluoteeseen noin 2,5 m/km. Suo 
on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suon 
vedet valuvat luoteeseen ja ojaverkotostoja pitkin Val-
linpuron kautta Raisjokeen ja lopulta useiden järvi-
vaiheiden jälkeen Kruunupyynjokeen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 48.007, Raisjoen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on hyvin epätasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (93 %), hieta (5 %) ja hiesu (2 %). 

Pihlajalammen tutkimuspisteistä on rämeellä 61 % 
ja turvekankaalla 39 %. Suon keskiosassa ja Pihlaja-
lammen ympäristössä on kanervarahkaräme- ja tu-

pasvillarämemuuttumaa, suon reunaosissa puoluk-
katurvekangasta (kuva 70). Myös varsinaista sara-
rämemuuttumaa esiintyy paikoin. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 17 % ja mättäiden kor-
keus 1,7  dm. Puusto on kehitysasteeltaan vaihtele-
vaa mäntyä.

Suon turpeista on rahkavaltaisia 74 % ja saraval-
taisia 26 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkatur-
ve (S) 41 %, sararahkaturve (CS) 33 % ja rahkasara-
turve (SC) 26 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 5 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
19 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suolla on ohuehko heikosti (H1–4) maatunut pin-
tarahkakerros, ja sen alla yleisesti hyvin maatunutta 
sararahkaturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,9. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,7. Liekoja on melko runsaasti. 

Pihlajalampi on ohutturpeinen eikä sovellu turve-
tuotantoon.

Kuva 69. Pihlajalammen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 70. Kanervarahkarämemuuttumaa, taustalla Pihlajalampi. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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119. Kuolemansaari 

Kuolemansaari (kl. 2314 08, x = 7028,2, y = 3335,2) 
sijaitsee noin 11 km Lappajärven keskustasta koil-
liseen. Se rajoittuu pohjoisessa turvetuotantoaluee-
seen, idässä kallioihin ja muualla viereisiin suoaluei-
siin sekä moreenimaastoon. Suon lähellä kulkee usei-
ta teitä. Suolla on 45 tutkimuspistettä ja 53 syvyys-
pistettä (kuva 71). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 9,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 102 ha, 
yli 1 m syvän alueen 10 ha ja yli 1,5 m syvän alu-
een 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 85–97 m, 
ja pinta viettää länteen. Suo on ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät. Suon vedet valuvat laskuojaa pitkin länteen, 
Vallinpuroon ja edelleen Raisjokeen, josta useiden 
järvivaiheiden jälkeen Kruunupyynjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 48.007, Raisjoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (95 %) ja hiesu (5 %). 

Kuolemansaaren tutkimuspisteistä on turvekan-
kaalla 51  % ja rämeellä 49  %. Suo on valtaosin 
puolukkaturvekangasta, pohjoisosassa myös rahka-

räme- ja tupasvillarämemuuttumaa. Reunoilla esiin-
tyy myös kangasrämemuuttumaa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 17 % ja mättäiden kor-
keus 2,3 dm. Puusto on harvennusasteista tai varttu-
nutta mäntyä.

Suon turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja saravaltai-
sia 16 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 37 %, sararahkaturve (CS) 47 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 17 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
23 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % ko-
konaisturvemäärästä.

Pintarahkakerros on hyvin ohut. Suon turvekerros 
koostuu pääasiassa hyvin maatuneesta rahkavaltai-
sesta sekaturpeesta. Pohjalla esiintyy myös saraval-
taisia kerroksia. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,5. Liekoja on melko runsaasti. 

Kuolemansaari ei ohutturpeisuutensa vuoksi so-
vellut turvetuotantoon.

Kuva 71. Kuolemansaaren tutkimus- ja syvyyspisteet.
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120. Koteijinkankaanneva 

Koteijinkankaanneva (kl. 2314  08, x  =  7027,3, 
y = 3331,4) sijaitsee noin 10 km Lappajärven kes-
kustasta pohjoiseen. Se rajoittuu lännessä hiekka-
muodostumaan, ja pohjavesialueeseen, etelässä pel-
toon sekä muualla suoalueisiin ja moreenimaastoon. 
Suon ympärillä on hyvä tieverkosto. Suolla on 19 tut-
kimuspistettä ja 29 syvyyspistettä (kuva 72). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,0/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 60  ha, yli 1  m syvän alueen 
14 ha, yli 1,5 m syvän alueen 8 ha ja yli 2 m syvän 
alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 75–81 m, 
ja pinta viettää etelän suuntaan. Koteijinkankaanne-
va on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. 
Suon vedet valuvat etelään laskuojaa pitkin Välijo-
keen, mistä edelleen Lappajärven ja Evijärven kautta 
Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.023, 
Välijoen yläosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (69 %), hiesu (17 %) ja hiekka (10 %). 

Koteijinkankaannevan tutkimuspisteistä on turve-
kankaalla 67 %, rämeellä 30 % ja korvessa 2 %. Suon 
länsi- ja eteläosa ovat yleisesti ruohoturvekangasta ja 
myös ruohoisen korven muuttumaa esiintyy. Pohjoi-
sessa puolukkaturvekangas ja isovarpurämemuuttu-
ma ovat tavallisia, myös rahkarämemuuttumaa esiin-
tyy. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 13 % 
ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto on pääasiassa 
varttunutta, paikoin riukuasteista mäntyä ja koivua.

Koteijinkankaannevan turpeista on rahkavaltaisia 
72 % ja saravaltaisia 28 %. Pääturvelajeittain jakauma 

on: rahkaturve (S) 5 %, sararahkaturve (CS) 67 % ja 
rahkasaraturve (SC) 28 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 15 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 58 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
6 % kokonaisturvemäärästä.

Vain suon pohjoisimmassa osassa on ohuehko 
pintarahkakerros. Suon turve on maatumisasteeltaan 
vaihtelevaa sekaturvetta, useimmiten sararahkatur-
vetta. Puun jäännökset ovat hyvin yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,2. Liekoja on vähän. 

Koteijinkankaannevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,6 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,8–4,4), vesipitoi-
suus märkäpainosta 88,4 % (85,3–90,4) ja kuiva-ai-
nemäärä 120,9 kg/suo-m3 (105,0–145,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 22,4 MJ/
kg (22,1–22,9) ja 50 %:n kosteudessa 10,0 MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,19 % kuivapainos-
ta (0,18–0,22). 

Koteijinkankaanneva voi soveltua pienimuotoi-
seen turvetuotantoon, mutta huomioitavaa on pohja-
vesialueen läheisyys lännessä. Suon noin 7 ha:n laa-
juisella, yli 1,5 m syvällä alueella on noin 0,11 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, 
joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,67 MWh. 
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Kuva 72. Koteijinkankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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121. Itäkankaanneva 

Itäkankaanneva (kl. 2314 10, x = 7019,1, y = 3342,2) 
sijaitsee noin 12 km Lappajärven keskustasta itäkoil-
liseen. Se rajoittuu kaakossa kallioihin ja muualla 
kallioiseen moreenimaastoon. Luoteisreunaan ulot-
tuu metsäautotie. Suolla on 42 tutkimuspistettä ja 62 
syvyyspistettä (kuva 73). Tutkimus- ja syvyyspistei-
tä on yhteensä 14,3/10  ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 73 ha, yli 1 m syvän alueen 43 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 36 ha ja yli 2 m syvän alueen 21 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 96–101 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen noin 3 m/km. Itäkankaan-
neva on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 1. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Suon vedet va-
luvat pääosin pohjoiseen, Lintupuroon ja edelleen 
Vieresjokeen, joka laskee Lappajärven ja Evijärven 
kautta Ähtävänjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.073, Lintupuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,8 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka (58 %), moreeni (39 %) ja hieta (3 %). 

Itäkankaannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
93 %, korvessa 6 % ja turvekankaalla 1 %. Suon ete-
läosa on pääasiassa tupasvillarämemuuttumaa, mutta 
myös rahkarämemuuttumaa sekä reunamilla pallosa-
rarämemuuttumaa esiintyy. Pohjoisosissa yleisiä suo-
tyyppejä ovat varsinaisen sararämeen, korpirämeen ja 
varsinaisen korven muuttuma. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 40 % ja mättäiden korkeus 
2,7 dm. Puusto on vaihtelevaa, pääosin harvennus-
asteista, suon keskiosissa mäntyvaltaista ja reunoil-
la sekapuustoa.

Itäkankaannevan turpeista on rahkavaltaisia 61 % 
ja saravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 13 %, sararahkaturve (CS) 48 % ja rah-
kasaraturve (SC) 39 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-

nä sisältäviä turpeita on 24 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 23 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
15 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosassa on keskimäärin metrin paksui-
nen heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pin-
tarahkan alla on heikosti tai kohtalaisesti maatunut-
ta sekaturvetta, jonka pääturvelaji vaihtelee. Paikoin 
pohjalla on paremmin maatunut sararahkaturveker-
ros. Tupasvillan ja puun jäännöksiä on yleisesti tur-
peen seassa. Pohjoisosissa pintarahkakerros puuttuu, 
ja turve on melko heikosti maatunutta rahkasaratur-
vetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,0. Liekoja on erittäin vähän. 

Itäkankaannevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
5,1 % kuivapainosta (vaihteluväli 4,1–5,8), pH-arvo 
4,5 (3,6–5,1), vesipitoisuus märkäpainosta 88,8  % 
(82,3–91,7) ja kuiva-ainemäärä 101,7  kg/suo-m3 
(82,9–165,9). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 21,0  MJ/kg (20,6–22,3) ja 50  %:n 
kosteudessa 9,3 MJ/kg. 

Itäkankaanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
noin 15 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 
0,14  milj. suo-m3 ympäristöturvetuotantoon sovel-
tuvaa H1–4-maatunutta turvetta. Sen alla ja muual-
la noin 36 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueel-
la on noin 0,52 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, 
Q8.0. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotan-
tokosteudessa on keskimäärin 0,53 MWh. 
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Kuva 73. Itäkankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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122. Öranmosa 

Öranmosa (kl. 2314 10, x = 7020,9, y = 3342,0) si-
jaitsee noin 22 km Lappajärven keskustasta itään, lä-
hellä Vimpelin rajaa. Se rajoittuu etelässä suohon ja 
muualla mäkiseen moreenimaastoon. Länsireunaan 
ulottuu metsäautotie. Suolla on 34 tutkimuspistettä ja 
46 syvyyspistettä (kuva 74). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 11,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 69 ha, yli 1 m syvän alueen 56 ha, yli 1,5 m syvän 
alueen 45 ha ja yli 2 m syvän alueen 20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 94–103 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen noin 6 m/km. Öranmosa 
on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Suon pohjoispäästä vedet valuvat Lintupuron  kaut-
ta Vieresjokeen, joka laskee Lappajärveen ja edel-
leen Evijärven ja Moskuanvirran kautta Ähtävänjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.073, Lintupu-
ron valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m, 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka (80 %), moreeni (14 %) ja hieta (6 %). Lie-
jua on suon pohjalla eteläosassa pienellä alueella 
ohut kerros.

Öranmosan tutkimuspisteistä on rämeellä 83  %, 
korvessa 14 % ja turvekankaalla 3 %. Suon keski-
osa on pääasiassa varsinaista sararämemuuttumaa. 
Reunemmalla on korpirämeen ja varsinaisen korven 
muuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 33 % ja mättäiden korkeus 2,7 dm. Puusto on mel-
ko tiheää ja varttunutta mäntyvaltaista sekametsää. 

Öranmosan turpeista on rahkavaltaisia 26 % ja sa-
ravaltaisia 74 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 4 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja rahka-
saraturve (SC) 74 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 11 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 16 % 
kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on hyvin ohut tai se puuttuu paikoin kokonaan. 
Valtaosa turvekerrostumasta koostuu heikohkosti 
maatuneesta rahkasaraturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatuneisuus on 3,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 4,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Öranmosalta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,8 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 2,1–8,6), pH-arvo 4,2 (2,8–
5,3), vesipitoisuus märkäpainosta 91,6 % (86,7–93,7) 
ja kuiva-ainemäärä 75,3  kg/suo-m3 (58,3–106,5). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 21,3  MJ/kg (20,8–21,8) ja 50  %:n kosteudessa 
9,4 MJ/kg. 

Öranmosa soveltuu turvetuotantoon. Suon 44 ha:n 
laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 0,79 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, 
joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on kes-
kimäärin 0,39 MWh. 
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Kuva 74. Öranmosan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja turvekerrostumat

Lappajärven maapinta-ala on 384 km2. Peruskartoil-
ta tehtyjen soiden pinta-alamittausten (Virtanen ym. 
2003) mukaan Lappajärvellä on geologisten, 20 ha ja 
sitä suurempien soiden kokonaispinta-ala 11 790 ha, 
mikä on 31 % maa-alasta. Kaikkien soiden ja soistu-
mien pinta-ala on 15 060 ha (metsätieteellinen suo-
ala), mikä on 39 % maa-alasta (Tomppo ym. 1998). 

Lappajärven suot kuuluvat suoyhdistymätyypil-
tään viettokeitaiden alueeseen, jossa tyypilliset kei-
dassuot ovat pinnan- ja pohjanmuodoltaan johonkin 
suuntaan viettäviä. Monilla varsinkin kunnan poh-
joisosassa sijaitsevilla soilla on kuitenkin selviä aa-
pasoiden piirteitä. Raportin suot sijaitsevat kunnan 
keski- ja pohjoisosassa Lappajärven länsi- ja poh-
joispuolella. Suot sijoittuvat 70–120 m:n korkeuteen 
merenpinnasta. Tällä korkeudella useimmat suot ovat 
syntyneet 6000–8000 vuotta sitten, esimerkiksi lähi-
alueelta Lapuan Riita-ahonneva (ikä n. 7490  v.) ja 
Vetelin Ristineva (ikä n. 8450 v.) (Mäkilä ym. 2013).

Lappajärvellä tutkittujen 122 suon tiedot julkais-
taan kahtena osaraporttina. Tässä toisessa osarapor-
tissa on tiedot 62 suosta. Kaikki jäljempänä esitettä-
vät tiedot koskevat näitä soita. Suurin raportissa esi-
tetty suoalue on 721 ha:n laajuinen Iso Saapasneva 
(numero 75). Tutkittujen soiden keskikoko on 105 ha, 
mutta soiden koko vaihtelee paljon. 

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 6 081 suotyyp-
pihavaintoa. Yleisimpiä suotyyppejä ovat erilaiset rä-
meet, joita on 66 % tutkitusta suopinta-alasta (suo-
kohtaisesti pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Rä-
metyypeistä yleisimpiä ovat tupasvillaräme, isovar-
puräme ja rahkaräme. Rämeet ovat suureksi osaksi 
muuttuma-asteella. Turvekankaita on 25 %. Turve-
kankaista yleisimpiä ovat puolukka- ja varputurve-
kangas. Turvekankaiden runsaus merkitsee sitä, että 
monet suot ovat olleet jo pitkään ojitettuina, metsä-
kasvillisuus on vallannut tilaa alkuperäiseltä suokas-
villisuudelta ja puuston kasvu on ollut voimakasta. 
Avosoita eli nevoja on 4 % ja korpia 2 % tutkitusta 
pinta-alasta. Lyhytkorsineva ja rahkaneva ovat useim-
min esiintyviä nevatyyppejä. Turvepelloilla on 3 % 

tutkimus- ja syvyyspisteistä.
Ojikkoja on 22  % ja muuttumavaiheessa olevia 

36 % tutkitusta suopinta-alasta. Ojittamattoman suon 
osuus on 8  %. Ojituksen vaikutuksen alaista suota 
on kaikkiaan 92 % tutkitusta suopinta-alasta. Luon-
nontilaisia alueita on tutkituilla soilla keskimääräistä 
vähemmän verrattuna muuhun Etelä-Pohjanmaahan. 
Kaikki raportin suot ovat kuitenkin joko kokonaan tai 
ainakin osittain ojitettuja. Useimmat suot ovat kasvil-
lisuudeltaan melko karuja. 

Useimmat tutkitut suot kuuluvat luonnontilaluok-
kaan 0 tai 1, eli ne ovat kokonaan tai lähes kokonaan 
ojitettuja ja vesitalous on kokonaan muuttunut (lii-
te 4). Luokkaan 2 kuuluvia soita on yksi (taulukko 
2). Mikäli luonnontilaluokan kohdalla on taulukossa 
kaksi numeroa, esim. 3 (2), on ensimmäinen nume-
ro määräävä, mutta johtuen mm. suon rajauksesta tai 
sijoittumisesta kahden luokan rajapintaan voi osalla 
suota olla suurempi tai pienempi arvo.

Tutkitut suot kuuluvat lähinnä Purmonjoen (nro 
46) ja Ähtävänjoen (nro 47) vesistöalueisiin, kunnan 
pohjoisosassa myös Kruunupyynjoen (nro 48) vesis-
töalueeseen (Ekholm 1993). Useimpien soiden kui-
vatusmahdollisuudet turvetuotannon tai metsänkas-
vatuksen kannalta ovat melko hyvät.

Taulukossa 1 esitetään tutkittujen soiden turvemää-
rät pääturvelajin ja maatuneisuuden mukaan. Heikos-
ti (H1–4) maatuneen rahkavaltaisen (S) pintaturpeen 
osuus on 25 % koko turvemäärästä. Yli 1,5 m syväl-
lä alueella sen osuus on 24 %. Koko turvemäärästä 
63 % on yli 1,5 m syvällä alueella. 

Tässä raportissa esitettyjen soiden keskisyvyys on 
1,1 m, josta heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltai-
sen pintaturvekerroksen osuus on 0,3 m. Yli 1,5 m sy-
vän alueen osuus tutkitusta suoalasta on 31 %. Tut-
kittujen soiden yli metrin syvyisten alueiden turve-
kerrostuman keskipaksuus on 2,0 m, yli 1,5 m syvi-
en 2,4 m ja yli 2 m syvien alueiden 2,8 m. Suurin ha-
vaittu pistekohtainen turvepaksuus, 5,9 m, on Virka-
vuorennevalla (suo nro 99). 

Taulukko 1. Lappajärvellä (osaraportti 2) tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue Pinta-ala Pintarahka (S) milj. suo-m3 Muu turve S H5-10 Yhteensä milj. 
 ha H1–3 H4 C H1–10 milj. suo-m3 suo-m3

Kokonaissuoala 6489 8,35 10,25 55,86 74,46 
Yli 1 m syvä alue 2969 6,35 7,68 43,95 57,98 
Yli 1,5 m syvä alue 2040 5,08 6,24 35,64 46,96 
Yli 2 m syvä alue 1214 3,41 4,72 24,83 32,96 
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Tutkituissa soissa rahkavaltaisen turpeen osuus on 
70 %, kun se Etelä-Pohjanmaan tutkituissa soissa on 
keskimäärin 77 % (Virtanen ym. 2003). Saravaltais-
ten turpeiden osuus on  30  %. Tutkituille soille on 
tyypillistä paikoin paksuhko heikosti (H1–4) maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros. Paksuturpeisil-
la soilla tämä kerros voi olla selvästi yli metrin pak-
suinen, kun taas ohutturpeisilla soilla se voi puuttua 
lähes kokonaan. Joillakin, usein ohutturpeisilla suo-
alueilla turvekerros voi olla pinnasta asti saravaltais-
ta. Turpeen lisätekijöistä tupasvillan jäännökset ovat 
yleisimpiä. Tupasvillan jäännöksiä sisältäviä turpei-
ta on 28 % kokonaisturvemäärästä. Puun jäännökset 
sijoittuvat yleensä turvekerroksen pohjaosiin ja ohut-
turpeisille alueille. Puun jäännöksiä sisältäviä turpei-
ta on 26 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 9 % ko-
konaisturvemäärästä. 

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keskimaatuneisuus on 5,2 (von Postin kymmenas-
teikko). Heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltaisen 
pintaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 3,2 ja 
maatuneemman pohjaosan 5,8. 

 Turvekerroksessa olevan lahoamattoman puuai-

neksen eli liekojen määrä on suurimmilla tutkituil-
la soilla yleensä alhainen, mutta joillakin pienillä ja 
usein metsäisillä soilla liekoisuus on paikoin korkea. 
Korkea liekoisuus (yli 3 %) aiheuttaa lisäkustannuk-
sia turvetuotannossa, varsinkin jos kyseessä on pien-
tuotanto tai tilakohtainen palaturvetuotanto. Nykyi-
sillä tuotantomenetelmillä liekoisuus ei kuitenkaan 
ole este tuotannon aloittamiselle.

Tutkittujen soiden yleisin pohjamaalaji on moree-
ni, jota esiintyy 58 %:ssa suoalasta (suokohtaisesti 
pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Hiekka on poh-
jamaalajina 28 %:ssa suoalasta, hieta 7 %:ssa, hie-
su 6 %:ssa ja savi 1 %:ssa. Koska savea ja hiesua on 
vähän, on sulfidimaaongelma alueella epätodennä-
köinen.

Liejua on havaittu 45 suon pohjalla. Liejukerrok-
set ovat yleensä alle metrin paksuisia. Tutkittujen soi-
den tutkimuspisteistä laskettu ja pinta-aloihin paino-
tettu liejun esiintymisprosentti on 14. Liejuja on soi-
den pohjalla kaikkiaan noin 890 ha:n alueella. Lieju 
osoittaa suon syntyneen vesistön, yleensä lammen tai 
merenlahden umpeenkasvun seurauksena.

Laboratoriomääritysten tulokset

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin näytteet 28 
suosta. Turpeiden keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,6 % kuivapainosta. Turpeen vesipitoisuus riippuu 
mm. turvelajista, maatuneisuudesta sekä suon oji-
tuksesta. Keskimääräinen vesipitoisuus on 90,2  % 
märkäpainosta. 

Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen määrällä tar-
koitetaan sitä, minkä verran luonnontilassa olevassa 
turpeessa on tilavuusyksikköä kohden kuiva-ainetta. 
Suhde ilmaistaan tavallisesti kilogrammoina suokuu-
tiometriä kohti. Tutkituissa soissa on kuiva-ainetta kes-
kimäärin 96,0 kg/suo-m3. Suossa olevan turpeen kui-
va-ainepitoisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea vesipi-
toisuus sekä maatuneisuus ja turvelaji. Turpeen kuiva-
ainemäärä on tärkein vaikuttaja suokuution energia-
sisältöä laskettaessa. Ojitetun suon pintaosan turpeen 
energiasisältö tilavuusyksikköä kohden on usein sel-

västi korkeampi ojittamattomaan suohon verrattuna. 
Energiaturpeen yksi tärkeä soveltuvuuden mitta 

on sen tehollinen lämpöarvo, joka riippuu turvelajis-
ta, maatuneisuudesta, tuhkapitoisuudesta ja vesipi-
toisuudesta. Tutkittujen soiden turvemääriin paino-
tettu keskimääräinen tehollinen lämpöarvo kuivalla 
turpeella on 21,1 MJ/kg. Vastaava arvo 50 %:n kos-
teudessa on 9,3 MJ/kg. 

Turpeen keskimääräinen rikkipitoisuus on 0,24 % 
kuivapainosta. Energiaturpeen laatuohjeen (liite 4) 
mukaan turpeen eräänä velvoittavana luokitteluarvo-
na on rikkipitoisuus. Se ilmoitetaan yleensä rikkipi-
toisuusluokkina, mutta mikäli se ylittää 0,50 %, to-
dellinen pitoisuusarvo tulee ilmoittaa. Turpeen rikki-
pitoisuus nousee yleensä jonkin verran suon pohja-
turpeessa, ja varsinkin järviruoko turpeen lisätekijä-
nä kohottaa arvoja.

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Valtioneuvosto on v. 2012 periaatepäätöksessään 
asettanut linjaukset soiden ja turvemaiden kestäväs-
tä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta. Sen perus-
teella on arvioitu raportin soiden soveltuvuutta tur-
vetuotantoon.

Tutkituista soista 37 soveltuu turvelajin, maatu-
neisuuden ja turvemäärän perusteella turvetuotan-

toon (kuva 75, taulukko 2). Näistä 13 suon pintaker-
roksesta on ensin nostettavissa vaaleaa rahkaturvetta 
kasvu- tai ympäristöturpeeksi, minkä jälkeen loppu-
osa turpeesta soveltuu energiaturvetuotantoon. Tau-
lukossa 2 lueteltujen soiden lisäksi on joillakin soilla 
pieniä, lähinnä tilakohtaiseen turvetuotantoon sovel-
tuvia alueita, joista ei ole erikseen laskettu tuotanto-
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kelpoista turvemäärää. Turvetuotantoon (sekä kasvu- 
että energiaturve) soveltuvien alueiden yhteispinta-
ala on 1 727 ha. 

Kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltu vien 
alueiden tuotantokelpoinen pinta-ala on yhteensä 
227 ha. Tuotantokelpoista, heikosti maatunutta rah-
kavaltaista pintaturvetta on 2,87 milj. suo-m3. Turve 
soveltuu lähinnä vaalean kasvuturpeen tai kuivike- ja 
imeytysturpeen (ympäristöturve) raaka-aineeksi. Hy-
välaatuista viljelyturvetuotantoon soveltuvaa aluetta 
ja turvetta on vähän.

 Energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta on 37 
suolla, ja tuotantokelpoinen pinta-ala on 1 727 ha. 
24  suolla on yhteensä 1105 ha pelkästään energia-
turvetuotantoon soveltuvaa aluetta. Muilla alueil-
la on hyödynnettävä ensin heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintakerros kasvu- tai ympäristöturpee-
na tai tarvittaessa energiaturpeena. Tuotantokelpoi-

sen energiaturpeen kokonaismäärä on 33,1 milj. suo-
m3. Jyrsinturpeelle lasketussa tuotantokosteudessa 
(50 %) energiasisältö on 14,80 milj. MWh, jolloin 
yhden suokuution keskimääräinen energiasisältö on 
0,45 MWh. Palaturpeen tuotantokosteuteen (35 %) 
laskettuna suokuution energiasisältö on noin 5,5 % 
korkeampi. 

Koska energiaturpeen laatuvaatimukset ovat mel-
ko väljät, on kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon 
suositeltuja pintaturvekerroksia mahdollista käyttää 
myös energiaturpeen raaka-aineeksi. Tällöin energia-
sisältö tilavuusyksikköä kohden jää kuitenkin mel-
ko alhaiseksi ja tuotantomuoto on jyrsinturvemene-
telmä.

Tutkituista soista yksi, Aitaneva (66) kuuluu luon-
nontilaluokkaan 2. Sitä korkeampiin luokkiin kuulu-
via soita ei ole. Luokkaan 1 kuuluu 15 suota. 
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Kuva 75. Turvetuotantoon soveltuvat suot. 
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Taulukko 2.  Turvetuotantoon soveltuvat suot Lappajärven turvetutkimusraportin osassa 2. 

Energiaturve Kasvu- ja ympäristö-
turve

Nro Suon nimi

Tuotanto-
kelp. pinta-
ala ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 
suo-m³

Energia-
sis. 50 %:n 
kosteudessa 
milj. MWh

Tuotanto-
kelp. pinta-
ala ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 
suo-m³

61 Varisneva 93 1,67 0,73 12 0,76

62 Latvaneva 32 0,61 0,32

63 Kytösaarenneva 11 0,18 0,08

64 Runninginneva 125 2,59 0,94

65 Juurikasneva 28 0,87 0,29

66 Aitaneva 29 0,29 0,12 17 0,26

67 Niivilänniitty 54 0,95 0,54

68 Isoneva 60 1,19 0,47 25 0,28

69 Hanhilamminneva 36 0,49 0,25 12 0,10

70 Reimosanneva 97 1,78 0,82

71 Piulanninneva 27 0,45 0,20

73 Saapaskangas 10 0,16 0,08

75 Iso Saapasneva 432 9,94 3,90

76 Mustarämäkkö 20 0,46 0,23

77 Teerineva 2 106 1,63 0,68 63 0,49

78 Matinneva 170 2,76 1,55 30 0,30

79 Jyytklumpinneva 19 0,32 0,17

81 Korteskytö 18 0,23 0,14

89 Kniivilänniitty 25 0,39 0,17 10 0,10

92 Aukianeva 12 0,23 0,12

95 Konttiperänneva 7 0,16 0,04 5 0,05

99 Virkavuorenneva 11 0,32 0,15

100 Nykäsenneva 8 0,04 0,02 8 0,07

102 Vanhaneva 14 0,25 0,13

103 Lehmäneva 5 0,08 0,06

104 Pakosaunansaari 8 0,11 0,06

105 Saapasneva 5 0,08 0,04

107 Pohjassaarenneva 14 0,29 0,16

109 Limmosanneva 30 0,39 0,13 16 0,20

110 Västäränki 10 0,13 0,09 10 0,07

111 Kuhevilonneva 18 0,40 0,13

112 Jousharjunneva 66 1,48 0,89

113 Kotikangas 28 0,59 0,32

116 Silmäneva 12 0,23 0,12 4 0,05

120 Koteijinkankaanneva 7 0,11 0,08

121 Itäkankaanneva 36 0,52 0,27 15 0,14

122 Öranmosa 44 0,79 0,31

  Yhteensä 1727 33,06 14,80 227 2,87
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YHTEENVETO KAIKISTA LAPPAJÄRVEN ALUEELLA TUTKITUISTA SOISTA

Lappajärven alueella on tutkittu kaikkiaan 122 eril-
listä suoaluetta yhteispinta-alaltaan 13 134 ha (kuva 
76). Kaikki kunnan alueella sijaitsevat yhtenäiset yli 
20 ha:n laajuiset geologiset suoalueet on tutkittu. Lis-
taus tutkituista soista on taulukossa 4. Tutkittujen soi-

den eri syvyysalueiden pinta-ala ja turvemäärä ovat 
taulukossa 3. Soiden keskisyvyys on 1,2 m, josta hei-
kosti maatuneen (H1-4) rahkavaltaisen pintaturveker-
roksen osuus on 0,3 m. Suurin havaittu turvepaksuus, 
6,2 m, on Vanhanevalla (suo nro 7).

Taulukko 3. Kaikkien Lappajärven alueella tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue Pinta-ala Pintarahka (S) milj. suo-m3 Muu turve S H5-10 Yhteensä milj. 
 ha H1–3 H4 C H1–10 milj. suo-m3 suo-m3

Kokonaissuoala 13134 26,30 21,39 113,86 158,85 
Yli 1 m syvä alue  6282 18,17 17,33  90,83 126,33 
Yli 1,5 m syvä alue  4347 14,27 14,94  74,17 103,38 
Yli 2 m syvä alue  2690 10,39 12,19  52,68  75,26 

Valtaosa soista on kokonaan ojitettuja. Täysin reu-
noja myöten ojittamattomia soita ei ole. Tutkittujen 
soiden ojitusprosentti on 82 (havaintopisteiden suo-
kohtaisesti pinta-alaan painotettu keskiarvo). Ylei-
simmät suotyypit ovat rämeet, joita on 67 %, avosoi-
ta on 6 % ja korpia vain 1 %. Muita suotyyppejä, lä-
hinnä turvekankaita, on 26 %. 

Turvekerrostumien keskimaatuneisuus von Pos-
tin kymmenasteikolla on 5,0. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen keskimaatuneisuus on 
3,1 ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 5,8. Tutkit-
tujen soiden turpeista on rahkavaltaisia 71 % ja sa-
ravaltaisia 29 %. Ruskosammalvaltaisia turpeita on 
hyvin vähän. Turpeen lisätekijöistä ovat tupasvillan 
jäännökset yleisimpiä. Tupasvillapitoisia turpeita on 
28 %, puun jäännöksiä lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 19 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 8 % ko-
konaisturvemäärästä.

Lappajärven soiden keskimääräinen turpeen tuh-
kapitoisuus on 3,1 %, vesipitoisuus 90,1 %, kuiva-ai-
nemäärä 91,5 kg/suom3 ja kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo 21,1 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimää-
rin 0,24 % turpeen kuivapainosta.

Lappajärvellä on melko vähän turvetuotannossa 
olevia soita. Tutkituista soista 71 soveltuu turvetuo-
tantoon. Tuotantokelpoisen alueen kokonaispinta-ala 
on 3  532  ha. Tuotantokelpoista energiaturvetta on 
66,16  milj. suo-m3 ja kasvu- ja ympäristöturvetta 
7,07 milj. suo-m3. Kasvu- ja ympäristöturvetta voi-
daan tarvittaessa käyttää myös energiaturpeena.

Lappajärven alueella on yksi osittain tai kokonaan 
suojeltu suo, Vanhaneva (nro 7). Luonnontilaluok-
kaan 2 kuuluvia soita on 6 kpl ja luokkaan 3 kuulu-
via 5 kpl. Luonnontilaluokkiin 4 ja 5 ei kuulu Lap-
pajärvellä yhtään suota. Luonnontilaluokkiin 0 ja 1 
kuuluvia soita on yhteensä 111 kpl.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus

122

Kuva 76. Lappajärven alueella tutkitut suot. Turvetuotantoon soveltuvat suot on merkitty punaisella.
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Taulukko 4. Tutkittujen soiden atk-numero, luonnontilaluokka, pinta-ala, heikosti maatuneen pintakerroksen 
paksuus, keskisyvyys, keskimaatuneisuus, kokonaisturvemäärä ja vesistöalueen numero. 

Nro Suon nimi
Atk-

numero

Luon-
non-
tila-

luokka
Pinta-
ala ha

Pinta-
kerros 

Keski-
syvyys

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
mää-

rä milj.  
suo-m³

Vesistöalu-
een numero

1 Nyöreinneva 3504 2(3) 527 0,6 1,5 4,3 7,83

44.063,44.068,

44.036

2 Västäränginneva 3800 2(1) 326 1,4 2,8 4,5 9,04 47.048

3 Lamminneva 3820 1 81 0,7 1,7 4,5 1,40 47.048

4 Lehtisaarenneva 3803 1 76 0,4 0,7 4,1 0,57 47.048

5 Kivineva 3799 2(3) 136 0,3 1,1 4,9 1,44 44.063,47.048

6 Harjunneva 3804 1(2) 75 0,5 1,2 4,7 0,90 47.048

7 Vanhaneva 3575 3 338 0,6 1,7 4,8 5,71

44.063,47.033,

47.048

8 Maha-Paavonneva 3771 1 339 0,7 1,9 4,3 6,59 47.033

9 Piippunanneva 3768 0 36 0,3 1,3 5,9 0,46 44.067,46.044

10 Peuraneva 3744 3(2) 367 0,4 1,4 4,3 4,95 46.044,47.031

11 Kainaloneva 3750 0 118 0,5 1,7 4,5 2,01 46.044

12 Hirvineva 3745 1(2) 218 0,4 1,0 4,7 2,22 46.044

13 Kärmesneva 3763 2(3) 142 0,7 1,4 4,5 1,95 44.067, 46.044

14 Lumimurronneva 3733 1 251 0,3 1,1 4,6 2,82 46.063

15 Tiilineva 3732 3(2) 108 0,5 1,6 4,9 1,70 46.063

16 Kivineva 3723 1 120 0,4 1,0 4,9 1,19 46.063

17 Tausneva 3741 1 111 0,3 1,4 5,9 1,59 46.063

18 Kokkoneva 32910 1 130 0,4 1,8 5,2 2,38 46.063

19 Keeslanti 32911 0 71 0,3 0,7 4,7 0,47 44.068,47.048

20 Toinensaari 32912 0 50 0,1 0,5 5,5 0,23 47.048

21 Kokkosaari 32913 2(1) 120 0,1 1,7 5,6 2,03 47.048

22 Hanhilamminneva 32914 1 73 0,3 0,7 4,7 0,48 47.048

23 Pihlajakankaanneva 32915 0 95 0,2 0,4 5,0 0,37 47.048

24 Haasiahonkangas 32916 1 81 0,2 0,9 6,4 0,69 44.063

25 Viinakallio 32917 0 94 0,2 0,6 6,2 0,55 44.063

26 Tapolanniitty 32918 0 55 0,1 0,4 5,6 0,20 44.063

27 Ruohoneva 32919 0 62 0,2 1,0 4,7 0,63 47.033

28 Harjunneva 32920 0 148 0,2 1,5 4,6 2,17 47.033

29 Tikkakankaanneva 32921 0 78 0,1 0,5 5,6 0,40 47.033

30 Hyppienneva 32922 0 53 0,2 0,6 5,4 0,35 44.067

31 Heinineva 32923 0 96 0,1 0,6 5,5 0,62 44.067,46.044

32 Siipilautakorvenneva 32924 0 29 0,4 0,9 5,1 0,25 46.044

33 Haarukkaneva 32925 1 26 0,2 0,8 6,1 0,22 47.031

34 Konttineva 32926 1 54 0,2 1,2 6,7 0,63 46.044

35 Uudenkydönneva 32927 0 179 0,0 0,5 6,4 0,85 46.044

36 Haikaranneva 32928 3(2) 115 0,4 1,7 5,1 1,97 47.031

37 Tuohimaankangas 32929 1 37 0,2 1,1 5,5 0,43 46.044

38 Tuohimaanneva 32930 1 100 0,9 2,5 4,9 2,53 44.066, 46.044

39 Kakkurilampi 32931 3 37 0,6 1,7 5,4 0,63 46.044

40 Kottarinkangas 32932 1 93 0,2 1,2 6,5 1,13 46.044

41 Mustikkavuori 32933 0 31 0,1 0,6 6,0 0,19 46.044
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Nro Suon nimi
Atk-

numero

Luon-
non-
tila-

luokka
Pinta-
ala ha

Pinta-
kerros 

Keski-
syvyys

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
mää-

rä milj.  
suo-m³

Vesistöalu-
een numero

42 Isonkydönneva 32934 0 146 0,1 0,5 5,5 0,80 46.044

43 Talvitienneva 32935 1 98 0,1 0,7 6,5 0,66 46.044

44 Hanhivuorenneva 32936 1 83 0,2 0,6 5,6 0,53 46.044,46.063

45 Hankijärvi 32937 0 92 0,0 0,3 6,2 0,26 46.063

46 Vähä Varisneva 32938 0 30 0,1 0,8 7,3 0,24 46.063

47 Leppäsaarenneva 32939 0 96 0,1 0,5 5,4 0,45 47.031

48 Perämaankankaanneva 32940 0 33 0,0 0,5 5,4 0,18 46.044

49 Perämaankangas 2 32941 0 26 0,1 0,4 6,1 0,10 46.043

50 Viinikaisenneva 32942 1 67 0,2 1,2 5,9 0,78 46.063

51 Lehtisalonkytö 32943 0 24 0,1 0,7 6,6 0,17 46.063

52 Multavaarunkangas 32944 0 32 0,2 0,8 5,9 0,25 46.063

53 Karhusaari 32945 1 27 0,3 1,3 5,9 0,35 46.063

54 Eksymäsaari 32946 0 121 0,1 1,3 6,2 1,52 46.063

55 Kirsinneva 32947 0 134 0,0 1,4 5,9 1,88 47.024,47.031

56 Hirssaarenneva 32948 0 45 0,1 0,6 5,4 0,25 47.024

57 Ahosaari 32949 1 93 0,2 1,1 5,4 1,01 47.024

58 Nevankantti 32950 0 32 0,1 0,9 5,6 0,30 47.024

59 Kirsinpäkinneva 32951 1(2) 74 0,5 1,8 5,2 1,30 47.024

60 Reipakanneva 32952 0 113 0,1 0,5 5,7 0,58 47.024

61 Varisneva 3735 1(2) 198 0.5 1.5 4.6 2.90 46.063, 47.031

62 Latvaneva 3769 0 69 0.3 1.4 4.7 0.96 47.031

63 Kytösaarenneva 3770 1 55 0.3 1.0 4.7 0.53 47.031

64 Runninginneva 3738 1 230 0.3 1.7 4.6 3.80 46.063

65 Juurikasneva 3938 1(2) 95 0.5 1.3 4.5 1.27 46.063

66 Aitaneva 3760 2 93 0.7 1.3 4.5 1.23 46.063

67 Niivilänniitty 3740 0 208 0.3 1.7 5.2 3.47 47.024

68 Isoneva 3736 1 115 0.6 1.8 4.6 2.03 47.024

69 Hanhilamminneva 3737 1 84 0.4 1.3 4.8 1.13 47.023

70 Reimosanneva 3683 1 227 0.2 1.3 5.8 2.95 47.024

71 Piulanninneva 3691 1 117 0.3 0.9 4.3 1.05 47.024

72 Luopakanrämäkkö 3698 0 30 0.3 0.6 4.2 0.17 47.023

73 Saapaskangas 3670 1 79 0.3 1.0 5.5 0.78 47.023

74 Savisaarenneva 3607 1 86 0.0 0.2 5.5 0.14 47.032

75 Iso Saapasneva 3646 1 721 0.5 1.9 5.1 13.58

47.072, 47.074, 

48.007

76 Mustarämäkkö 3653 0 227 0.2 0.9 5.6 2.14 47.072

77 Teerineva Ii 3668 1 452 0.3 1.1 4.9 4.79 48.007

78 Matinneva 3662 0 474 0.4 1.2 4.9 5.91 48.007

79 Jyytklumpinneva 32953 0 73 0.1 1.0 6.0 0.74 47.024

80 Käyriäisjärvenneva 32954 1 66 0.2 1.0 5.5 0.68 47.023

81 Korteskytö 32955 0 135 0.2 0.8 5.0 1.10 47.023

82 Isosuo 32956 0 101 0.1 0.5 6.6 0.48 47.031

83 Kyntöneva 32957 0 54 0.0 0.3 7.5 0.18 47.031

84 Vuortenalusneva 32958 0 60 0.1 0.4 5.6 0.27 47.024

85 Vesineva 32959 0 28 0.1 0.9 5.8 0.25 47.031
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Nro Suon nimi
Atk-

numero

Luon-
non-
tila-

luokka
Pinta-
ala ha

Pinta-
kerros 

Keski-
syvyys

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
mää-

rä milj.  
suo-m³

Vesistöalu-
een numero

86 Paskolampi 32960 0 16 0.0 0.9 6.2 0.15 47.023

87 Saarentausneva 32961 0 74 0.0 0.6 6.2 0.45 47.023

88 Kokkoneva 32962 0 40 0.1 0.3 5.6 0.14 47.023

89 Kniivilänniitty 32963 0 92 0.3 1.3 5.8 1.18 47.023

90 Saarenkytö 32964 0 81 0.3 1.1 5.8 0.88 47.023

91 Soidinneva 32965 0 77 0.1 0.6 6.1 0.46 47.031

92 Aukianeva 32966 1 98 0.0 0.7 6.1 0.64 47.031

93 Kellahonkorpi 32967 0 36 0.0 0.2 6.3 0.08 47.071

94 Haukiperänneva 32968 0 32 0.0 0.4 5.9 0.13 47.071, 47.074

95 Konttiperänneva 32969 0 100 0.2 0.8 5.3 0.76 47.074

96 Teerineva 32970 0 37 0.2 0.7 5.7 0.27 47.031

97 Lautaneva 32971 0 54 0.1 0.6 5.4 0.33 47.023

98 Palokallionneva 32972 0 39 0.1 0.8 5.7 0.29 47.023

99 Virkavuorenneva 32973 1 58 0.2 1.0 5.1 0.55 47.023

100 Nykäsenneva 32974 1 97 0.3 0.7 5.4 0.73

47.023, 47.074, 

48.007

101

Virkavuoren-

kankaanneva 32975 0 64 0.1 0.5 5.6 0.31 47.074

102 Vanhaneva 32976 0 38 0.2 1.2 5.3 0.45 47.074

103 Lehmäneva 32977 0 51 0.1 0.7 5.7 0.35 47.074

104 Pakosaunansaari 32978 0 79 0.1 0.8 6.5 0.61 47.074, 48.007

105 Saapasneva 32979 0 192 0.2 0.7 4.5 1.29 48.007

106 Kuusisaarenneva 32980 0 60 0.0 0.3 6.1 0.19 47.071

107 Pohjassaarenneva 32981 0 38 0.3 1.3 6.0 0.48 47.071

108 Kivenaho 32982 0 43 0.3 0.8 5.2 0.35 47.071

109 Limmossanneva 32983 0 51 0.7 1.8 5.2 0.95 47.071, 47.072

110 Västäränki 32984 0(1) 44 0.2 1.0 6.0 0.43 47.072, 47.075

111 Kuhevilonneva 32985 0 51 0.2 1.4 5.6 0.72 47.072

112 Jousharjunneva 32986 0 116 0.3 1.7 5.4 2.02 47.072

113 Kotikangas 32987 0 76 0.3 1.5 5.5 1.13 47.073

114 Alaneva 32988 0 46 0.2 0.7 4.6 0.33 47.072

115 Askisaarenneva 32989 0 73 0.2 0.6 4.8 0.46 47.072

116 Silmäneva 32990 0 32 0.6 1.5 4.8 0.48 47.072

117 Kalliokangas 32991 1(2) 74 0.4 1.3 6.0 0.95 47.072, 48.007

118 Pihlajalampi 32992 0 48 0.1 0.7 6.9 0.33 48.007

119 Kuolemansaari 32993 0 102 0.1 0.5 6.8 0.48 48.007

120 Koteijinkankaanneva 32994 0 60 0.1 0.7 6.0 0.44 47.023

121 Itäkankaanneva 3967 1 73 0.5 1.4 4.6 1.01 47.073

122 Öranmosa 3966 0 68 0.2 1.7 4.5 1.13 47.073

  Yhteensä/keskimäärin     13131 0.3 1.1 5.2 74.46
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KIITOKSET

Lappajärven turvetutkimusten maastotöihin osallis-
tuivat tutkijoina vuosina 2009–2010 geologit Samu 
Valpola, Tapio Toivonen, Asta Harju, Tuija Vähäkuo-
pus, Teuvo Herranen, tutkija Onerva Valo ja tutkimus-
avustaja Reijo Rantapelkonen. Tutkimustyöntekijöi-
nä maastotöihin osallistuivat Petri Sandvik, Ari-Pek-
ka Orava, Petri Toppinen, Juho Porthén, Erik Söder-
Kultalahti, Jouko Pöytälaakso, Jouko Korpi ja Lauri 
Harju. Vanhemmat maastotutkimukset (suot 61–78) 

on tehty geologi Martti Korpijaakon johdolla. La-
boratorionäytteet analysoitiin Labtium Oy:n Kuopi-
on laboratoriossa. Suokarttojen digitoinnista on vas-
tannut tutkimusavustaja Heikki Kujala ja indeksi-
kartat on laatinut geologi Tuija Vähäkuopus. Rapor-
tin on tarkastanut geologi Ari Luukkanen ja taittanut 
Anne Räisänen Kopijyvä Oy. Tekijät esittävät par-
haat kiitoksensa kaikille raportin eri vaiheisiin osal-
listuneille.

KIRJALLISUUTTA

Ekholm, M. 1993. Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A 126. 163 s.

Energiaturpeen laatuohje 2006. Polttoaineluokitus ja laadunmääritys, näytteenotto ja ominaisuuksien mää-
ritys. Nordic Innovation Centre 2006. Nordtest,  NT ENVIR 009. Method.  23 s.

Hänninen, P., Toivonen, T. & Grundström, A. 1983. Turvetutkimustietojen laskentamenetelmät. Geologi-
nen tutkimuslaitos, maaperäosasto, raportti P 13.4/83/131. 30 s.

Kansallinen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012. Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää 
ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan periaatepäätöksen (30.8.2012) taustaraportti: Ehdotus soi-
den ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuis-
tio, MMM 2011:1. 157 s. [WWW-dokumentti] [Viitattu 18.12.2013] Saatavissa: http://www.mmm.fi/at-
tachments/ymparisto/suojaturvemaat/6B0jteT7Q/suoperiaatepaatos,_taustaraportti__syyskuu_2012_.pdf , 
18 liitettä. [WWW-dokumentti] [Viitattu 18.12.2013] Saatavissa: http://www.mmm.fi/attachments/ympa-
risto/suojaturvemaat/6B0jyBDi0/suoperiaatepaatoksen_taustaraportti_liitteet_syyskuu_2012.pdf.

Kauppapuutarhaliitto ry, Turveteollisuusliitto ry & Viherympäristöliitto ry 2009. Kasvuturpeen ja tur-
vepohjaisten kasvualustojen laatuohje. 12 s.

Lappalainen, E., Stén, C-G. & Häikiö, J. 1984. Turvetutkimusten maasto-opas. Geologian tutkimuskes-
kus, Opas N:o 12. 62 s.

Maa- ja metsätalousministeriö 1981. Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. 164 s. ja 1 liite.

Mäkilä, M. 1994. Suon energiasisällön laskeminen turpeen ominaisuuksien avulla. Geologian tutkimuskes-
kus, Tutkimusraportti 121. 84 s.

Mäkilä, M., Säävuori, H., Kuznetsov, O. & Grundström, A. 2013. Suomen soiden ikä ja kehitys. Geolo-
gian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 443. 67 s.

Suomen säädöskokoelma N:o 45-47. 1994. Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä lannoitevalmis-
teista N:o 46. 164-174.

Toivonen, T. 1997. Heikosti maatuneen rahkaturpeen laatuluokitus. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutki-
musraportti 308. 38 s. 

Tomppo, E., Katila, M., Moilanen, J., Mäkelä, H. & Peräsaari, J. 1998. Kunnittaiset metsävaratiedot 1990-
94. Folia Forestalia 4B/1998: 619-839.

Turveteollisuusliitto 2002. Turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointi. – Ohjeita turvetuotannon luon-
to- ja naapuruussuhdevaikutusten arvioimiseksi. 66 s.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

127

Valo, O., Harju, A. & Vähäkuopus, T. 2012. Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat, Osa 1. Geolo-
gian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 435. 132 s. 

Valtioneuvosto 2012. Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käy-
töstä ja suojelusta. 19 s. [WWW-dokumentti] [Viitattu 18.12.2013] Saatavissa: http://www.mmm.fi/at-
tachments/ymparisto/suojaturvemaat/6AK6or04E/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_peri-
aatepaatos_v4_2.pdf

Virtanen, K., Hänninen, P., Kallinen R.-L., Vartiainen, S., Herranen, T. & Jokisaari, R. 2003. Suomen 
turvevarat 2000. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 156. 101 s.

Ympäristöministeriö 2013. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2013. 81 
s.  



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus

128



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

129



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 445, 2013

Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus

130

LIITE 2

HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS, GEOLOGIAN TUTKIMUSKES-
KUS Tapio Toivonen   

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:
Vähintään 10 ha:n laajuinen yhtenäinen alue, jossa on yli 0,6 m paksu pintakerros heikosti maatunutta rahkatur-
vetta, jonka keskimaatuneisuus on korkeintaan 3,0, 

1-laatuluokka eli viljelyturve
Heikosti maatunutta (H1-3) turvetta, jossa on vähintään 90 % rahkasammalien jäännöksiä, Näistä yli 80 % täytyy 
kuulua Acutifolia-ryhmään, Acutifolia-turvetekijää on oltava koko turvemäärästä yli 72 %, Turveinventoinnissa 
heikosti maatunut rahkaturve jaetaan kolmeen ryhmään (A, Q, P), Lisätekijöinä saa paikallisesti olla tupasvillan, 
tupasluikan ja varpujen jäännöksiä,  Tupasvillaturvetekijän määrä ei saisi ylittää 6 % eikä varputurvetekijän mää-
rä 3 %, Muutamia ohuita maatuneempia rahkavaltaisia linssejä saa olla, 

Laatuluokkaan 1 kuuluvaa  turvetta on pääasiassa keidassuoalueen soissa, joiden vallitsevia suotyyppejä ovat rah-
kaneva, rahkaräme, keidasräme sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot, Mättäisyys on runsasta, Mikäli suolla 
on sarapitoisia alueita, on ne rajattava käyttökelpoisen alueen ulkopuolelle, Vaihtokapasiteettimäärityksissä näyt-
teiden keskiarvon tulee olla yli 100 mek/100 g,

Mikäli turve koostuu lähes puhtaasta H1-3 maatuneesta Acutifolia-turvetekijästä, eikä siinä ole juuri lainkaan ha-
vaittavissa varpujen jäännöksiä, ja turvekerros on vähintään 1 m paksu, voidaan puhua EKSTRA-laatuluokan vil-
jelyturpeesta, Tällaiset turvealueet ovat harvinaisia,

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

2-laatuluokka
Heikosti maatunutta (H1-4) turvetta, jossa on vähintään 80 % rahkasammalien jäännöksiä, Keskimaatuneisuus on 
korkeintaan H4, Maatuneempia 10-50 cm paksuja rahkavaltaisia linssejä saa olla, Turvetekijöiden kokonaismää-
rästä tulee yli 50 % kuulua Acutifolia- tai Palustria-ryhmään, Lisätekijöiden kokonaismäärä ei saa ylittää 20 %, 
Tyypillisiä suotyyppejä, joiden alueella on 2-laatuluokan turvetta, ovat 1-laatuluokan kohdalla mainittujen suo-
tyyppien lisäksi isovarpuräme, lyhytkorsinevaräme ja silmäkeneva sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot, Mät-
täisyys on yleensä runsasta, Tämä laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen perusteella kahteen alaluokkaan:

2a-laatuluokka
Maatumisaste on H1-3,

2b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4, 

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

3-laatuluokka
Tähän ryhmään kuuluu kaikki muu heikosti maatunut (H1-4) rahkavaltainen pintaturve, jossa on vähintään 80 % 
rahkasammalien jäännöksiä, Eli ryhmään kuuluu mm, lähes kaikki heikosti maatunut (H1-4), selvästi Cuspidata-
valtainen rahkaturve, Tyypillisiä suotyyppejä, joiden alueella on 3-laatuluokan turvetta, ovat lyhytkorsineva, kal-
vakkaneva, lyhytkorsinevaräme ja tupasvillaräme sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot, Mättäisyys on ojitta-
mattomalla alueella vähäistä, Tämä laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen perusteella kahteen alaluokkaan: 

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1-3,

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4, 

3-laatuluokkaan sijoittuvaa suota tai turvetta ei yleensä suositella kasvu-, kuivike- tai imeytysturvetuotantoon, 
mutta tähän ryhmään sijoittuvia turpeita on käytetty jonkin verran kuivike- ja imeytysturpeena, 

Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3-luokkaan, Raja 1- ja 2-luokan välillä on helppo, Se on suoraan luet-
tavissa lannoitelaissa, 2- ja 3-luokan välistä rajaa ei ole missään määritelty, mutta käytännössä paksun heikosti 
maatuneen, selvästi Cuspidata-valtaisen pintaturpeen omaavat suot ovat jääneet hyödyntämättä, Edellä kuvatun 
luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi kunta- tai kuntainliittokohtaisessa tarkastelussa asettaa heikosti maa-
tuneen rahkavaltaisen pintakerroksen sisältämien turvetekijöiden osuuksien perusteella paremmuusjärjestykseen, 
jolloin on entistä helpompi valita kiinnostavimmat suot lähemmän tarkastelun kohteeksi,
Yksinkertaistettuna 1-laatuluokkaan sijoittuva turve on hyvää kasvu-, kuivike- ja imeytysturpeen raaka-ainetta, 
2-laatuluokkaan kuuluva turve keskinkertaista ja 3-laatuluokkaan kuuluva huonoa raaka-ainetta,
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Taulukossa aapasoista sanottu koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja keidassoiden 
sekayhdistymiä.

Liite 4. Turvemaiden kansallista strategiaa valmistelleen työryhmän esitys soiden luonnontilaisuusasteikoksi. 
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