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Moisanen, M. 2013. Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. Geo-
logian tutkimuskeskus. Turvetutkimusraportti 447, 110 sivua, 43 kuvaa, 
33 taulukkoa ja 4 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Lopen soita ja turveva-
roja vuosina 1986–87, 1998, 2007 ja 2009. Tällöin on myös joidenkin ai-
kaisempina vuosina jo tutkittujen soiden tietoja tarkistettu ja saatettu ajan-
mukaisiksi. Kaikkiaan Lopen kunnan soista on katsottu kokonsa ja mah-
dollisen tuotantokelpoisuutensa vuoksi huomionarvoisiksi 62 kappaletta, 
joiden yhteispinta-ala on yli 5000 ha.

Käsillä olevaan raporttiin on koottu tiedot Lopen länsiosan 31 suosta. 
Näiden soiden pinta-ala on yhteensä 2722 ha ja turvemäärä kaikkiaan 50,57 
milj. suo-m³. Soiden keskisyvyys on 1,9 m, josta heikosti maatuneen, rah-
kavaltaisen pintaturpeen osuus on 0,5 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 
5,6. Tutkittujen soiden pinta-alasta yli 1,5 metrin syvyistä suoaluetta on 
1357 ha (noin puolet), ja siinä on turvetta 40,54 milj. suo-m³.

Rahkavaltaisten turpeiden osuus soiden kokonaisturvemäärästä on 67 % 
ja saravaltaisten 33 %. Suotyypeistä yleisimpiä ovat erilaiset, tavallisimmin 
karut rämeet, joita on kaikkiaan noin 56 % suotyyppihavainnoista. Noin 
83 % suotyypeistä on ojituksen muuttamia, usein turvekankaiksi saakka, 
joita tutkimusalueen suotyypeistä on toiseksi eniten eli 26 %.

Yli 1,5 m syvyisen suoalan energiaturpeeksi arvioidun turpeen keski-
määräinen vesipitoisuus märkäpainosta on 90,1 %, kuiva-aineen määrä 
97 kg/m³, sekä tuhkapitoisuus 3,2 % ja rikkipitoisuus 0,40 %, molemmat 
kuivapainosta. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,5 
MJ/kg. Tuhka- ja rikkipitoisuuden keskiarvoja kasvattaa erityisesti tutki-
musalueen suurin suo, Rautasuo (n:o 23), jonka turvenäytteistä määritetyt 
arvot ovat poikkeuksellisen korkeita (tuhkapitoisuus jopa 40,8 % ja rikki-
pitoisuus 5,85 %).

Turvetuotanto on mahdollista 25 suolla. Energiaturvetuotantoon sovel-
tuu näillä soilla yhteensä enintään 833 ha:n suoala, jonka käyttökelpoinen 
turvemäärä on 13,93 milj. m³ ja tämän energiasisältö 50 %:n kosteudessa 
7,22 milj. MWh. Suoalaan sisältyy myös yhteensä 393 ha:n alue kaikki-
aan 13 suolla, jonka pintaosassa on laadultaan vaihtelevaa, mutta käyttö-
kelpoista kasvu- ja ympäristöturvetta 3,81 milj. m³.
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Moisanen, M. 2013. Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. The 
Peatlands and Peat Resources of Loppi, Southern Finland. Part I. Geologi-
an tutkimuskeskus. Turvetutkimusraportti 447. Geological Survey of Fin-
land, Peat Researches, Report of Peat Investigation 447, 110 pages, 43 fi-
gures, 33 tables and four appendices.

Peatlands and peat resources of Loppi were investigated by the Geolo-
gical Survey of Finland in the years 1986–87, 1998, 2007 and 2009. Wit-
hin these years even some old peat researches of the area were checked and 
updated. On account of their size and possible suitability for peat produc-
tion, 62 of the peatlands in the Loppi municipality have been considered 
worthy of attention. The total area of the investigated peatlands amounts 
to more than 5000 hectares.

The report in hand contains the information gathered up from the 31 
peatlands situated in the western part of Loppi. The area of these peat-
lands with the total amount of 50,57 million m³ of peat in situ is as much 
as 2722 hectares taken all together. The mean depth of the peat layers is 
1,9 m including light Sphagnum-predominant surface layer, which avera-
ges about 0,5 m. The mean humification degree (H, according to von Post´s 
scale of ten degrees) is 5,6. The peatland area deeper than 1,5 m covers 
1357 hectares (about one half of the total area) and contains 40,54 milli-
on m³ of peat in situ.

Sixty seven per cent of the total amount of the peat in the investigated 
area is Sphagnum-predominant and the remaining thirty three per cent Ca-
rex-predominant. Different kinds of pine bogs, often the barren ones, con-
stitute the majority (56%) of all the mire site types, the characteristics of 
which are usually deeply affected by draining. Although 17% of the mire 
site types can still be regarded as pristine the next to the most common 
mire site types (26%) are all dried-up and forest-like.

The water content of the peat rated as energy peat in the peatland area 
deeper than 1,5 m is 90,1% of wet weight, the dry bulk density 97 kg per 
m³ in situ and the ash content together with the sulphur content 3,2% and 
0,40% of dry weight, respectively. The effective calorific value of the dry 
peat is 21,5 MJ/kg on an average. The somewhat high ash and sulphur con-
tents first and foremost are due to the peat samples for laboratory analysis 
derived from the mire Rautasuo (no. 23), where ash and sulphur contents 
by the usual standards are quite exceptional (ash content up to 40,8% and 
sulphur content up to 5,85% of dry weight).

Twenty five of the peatlands in the investigated area have been rated as 
suitable for peat production on the total area of 833 hectares at the most. 
Energy peat which is available in the mentioned area amounts to 13,93 
million m³ in situ and the estimated energy content is 7,22 million MWh 
at 50% moisture. A smaller area of 393 hectares totalled within 13 peat-
lands all together is also included in that area of 833 hectares. In the sur-
face layer of this smaller area there is 3,81 million m³ of slightly humified 
and Sphagnum-predominated peat in situ, which in its quality is rather va-
riable but anyway fit for use as horticultural and/or environmental peat.

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): peat deposits, mires, peat, fuel peat, 
horticultural peat, environmental peat, reserves, Loppi
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JOHDANTO

Loppi sijaitsee eteläisessä Hämeessä, Kanta-Hämees-
sä, II ja III Salpausselän vyöhykkeessä Rengon, Ja-
nakkalan, Riihimäen, Hyvinkään, Vihdin, Karkkilan 
ja Tammelan ympäröimänä, mainitut naapurikunnat 
lueteltuina pohjoisesta lähtien myötäpäivään. Perus-
kartoilta tehdyn alustavan mittauksen mukaan on Lo-
pen kunnan yli 20 ha suuruisten, yhtenäisten soiden 
lukumääräksi saatu 52 ja niiden pinta-alaksi 3790 ha 
(Virtanen ym. 2003). Geologian tutkimuskeskuksen 
vuosina 1986–87, 1998, 2007 ja 2009 suorittami-
en maaperän ja turvemaiden kartoitukseen liittyvien 
turvetutkimusten tuloksena huomionarvoisten soiden 
lukumääräksi vakiintui lopulta 62 ja pinta-alaksi yli 
5000 ha. Näihin lukuihin eivät sisälly Karkkilan ra-
portissa (Stén ja Moisanen 1993) käsitelty laaja Kei-
hässuo, joka sijaitsee Karkkilan ja Lopen rajalla kun-
nan eteläosassa sekä Tammelan ja Lopen rajalla län-
nessä sijaitseva osittain suojeltu Purinsuo, joka puo-
lestaan on otettu mukaan Tammelan turvetutkimus-
raportin 1. osaan (Stén 1998). Tässä raportissa esite-
tyistä soista n:o 1 Haarasuo ja n:o 9 Taakerinsuo ovat 
osin Tammelan kunnan puolella, n:o 13 Akankaivon-
suo, n:o 14 Rajalankorpi ja n:o 31 Perttulankorpi kuu-
luvat vähäisin osin Rengon kuntaan ja vielä n:o 19 
Hanhisuo I on osaksi Karkkilan kunnassa. Ne kaik-
ki on kuitenkin käsitelty kokonaisuuksina ikään kuin 
Lopen kuntaan kuuluvina soina. Vuosina 1986–87 ja 
1998 mm. Lopen turvetutkimuksista vastasi geologi 
Carl-Göran Stén, vuoden 2007 ja 2009 tutkimuksia 
johti geologi Timo Suomi. Tällöin myös muutaman 
jo aikaisempina vuosina tutkitun suon tietoja tarkis-
tettiin ja saatettiin ajan tasalle.

Turvetutkimusten ensisijaisena tarkoituksena on 
etsiä energia- sekä kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvia suoalueita ja samalla tuottaa tietoa 
maa- ja metsätalouden, ylipäänsä maankäytön suun-
nittelun tarpeisiin soiden suojelua ja virkistyskäyttöä 
unohtamatta. Tämä julkaisu keskittyy Lopen kunnan 
länsiosan soihin. Kunnan alue on jaettu kahtia suu-
rin piirtein keskeltä, jolloin länsiosaan on jäänyt Lo-
pen soista puolet eli 31 kappaletta, yhteispinta-alal-
taan 2722 ha. Niistä kymmenen on tutkittu vuosina 

1986–87 ja loput 21 vuosina 2007 ja 2009. Vaikka 
tutkimusajankohtien välillä on enimmillään vierähtä-
nyt 23 vuotta, esitetään kaikkien soiden tiedot päivit-
tämättöminä eli sellaisina, kuin ne kunkin suon koh-
dalla maastossa koottiin. Jokaisesta suosta on laadit-
tu yleiskuvaus, jossa otetaan huomioon suon ympä-
ristö, suotyypit ja tähän liittyen jossain määrin myös 
kasvillisuus, ojitustilanne, vesien laskusuhteet, poh-
jamaalajit sekä ennen kaikkea turpeen määrä ja laatu. 
Kuvauksen päättää arvio suon käyttömahdollisuuk-
sista: soveltuuko suo turvetuotantoon, metsätalous-
käyttöön vai onko sillä edellytyksiä luonnonsuojelu- 
tai virkistysalueeksi. Tämän ratkaisee kunkin suon 
kohdalla viime kädessä sen luonnontilaisuusluokka 
(liite 4), joka määritettiin soiden ja turvemaiden kan-
sallista strategiaa valmistelleen työryhmän loppura-
portissa esitettyjä suuntaviivoja noudattaen (Kansal-
linen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Sois-
ta on mahdollisuus tilata myös tarkempia selvityksiä, 
esim. jostakin suon osasta tai suuremmistakin alu-
eellisista kokonaisuuksista, esim. jonkin vesistöalu-
een soista, sekä suokohtaisia karttoja ja turvekerros-
tumien poikkileikkauskuvia. Yksityiskohtaisia tutki-
mustietoja säilytetään GTK:n Etelä-Suomen yksi-
kössä Espoossa.

Lopen länsiosan tutkittujen soiden sijainti käy ilmi 
kartasta (kuva 1), johon on merkitty lisäksi vesistö- 
ja suojelualueet. Kuvassa 2 on esimerkki suokartas-
ta ja kuvassa 3 suon turvekerrostuman poikkileikka-
uksesta. Raportin lopussa ovat tutkimusalueen ja sen 
soiden ominaispiirteiden yleiskuvaus sekä koonnok-
set laboratoriomäärityksistä ja niiden puuttuessa Mä-
kilän (1994) menetelmien avulla saaduista vastaavis-
ta tuloksista (taulukkoineen), luonnonsuojelualueista 
sekä soiden soveltuvuudesta turvetuotantoon (tauluk-
koineen). Taulukkona on esitetty vielä joitakin tietoja 
kustakin tutkitusta suosta. Kuvan 43 indeksikarttaan 
on merkitty Lopen länsiosan tutkitut suot sekä ko-
rostettuina ne suot, jotka soveltuvat turvetuotantoon. 
Tämä raportti on luettavissa myös GTK:n internet-
sivuilta (www.gtk.fi).
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TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimuksissa sovellettiin GTK:n turvetutki-
musten maasto-oppaassa kuvattuja menetelmiä (Lap-
palainen, Sten & Häikiö 1984). Suurimmat suot tut-
kittiin linjatutkimusmenetelmällä, jolloin suon hal-
litsevan osan poikki asetettiin selkälinja ja tätä vas-
taan kohtisuoraan poikkilinjoja, yleensä 200–400, 
joskus 600 metrin etäisyydelle toisistaan (kuva 2). 
Tutkimuspisteet ovat linjastolla 100 metrin välein, 
ja niiden välissä on puolestaan syvyystutkimuspis-
teitä. Syvyyspisteen ja tutkimuspisteen etäisyys on 
tavallisesti 50 m, mutta suon reunoilla ja saarekkei-
den lähellä syvyyspisteitä samoin kuin tutkimuspis-
teitä voi olla tiheämmässäkin. Tutkimus- ja syvyys-
pisteiden kattavuutta parannettiin hajapistein, ja pie-
net sekä saarekkeiset suot tutkittiin yksinomaan näi-
tä käyttäen. Vuoden 2007 ja 2009 kenttätutkimuksis-
sa tutkimus- ja syvyyspisteet paikannettiin gps-satel-
liittipaikantimen avulla, vuosina 1986–87 jouduttiin 
vielä turvautumaan maastoon raivattuun ja paaluin 
merkittyyn linjaverkostoon. Vuosina 1986–87 tutkit-
tujen soiden korkeus- ja viettosuhteiden selvittämi-
seksi olivat käytettävissä tärkeimpien tutkimuslinjo-
jen vaaitukset, jotka oli kiinnitetty valtakunnalliseen 
kiintopisteverkkoon (N60). Vuosien 2007 ja 2009 tut-
kimus- ja syvyystutkimuspisteiden korkeudet saatiin 
nyttemmin tutkimusalueen jo lähes täysin kattavasta 
maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta.

Jokaisella tutkimuspisteellä määritettiin suotyyppi 
ja suon pinnan mättäiden osuus prosentteina suon pin-
nasta sekä mättäiden korkeus. Suon kasvukerroksesta 
arvioitiin hillan, karpalon ja kihokkien määrät (3-as-
teikko). Lisäksi määritettiin puuston puulajisuhteet 
sekä tiheys- ja kehitysluokka. Turvekerrostumien kai-
rauksissa selvitettiin turvelajit lisätekijöineen (6-as-
teikko), turpeen maatuneisuus (10-asteikko), kosteus 
(5-asteikko) ja tupasvillan kuitujen määrä (6-asteik-
ko) pienimmän kuvattavan yksittäisen turvekerroksen 
ollessa 10 cm paksu, liejukerrostumat 5 cm:n tark-
kuudella sekä pohjamaalaji (kuva 3). Vuosina 2007 
ja 2009 soiden heikosti maatunut (H1–4) rahkaturve 
luokiteltiin vallitsevan rahkasammallajinsa mukaan 
Acutifolia-, Palustria tai Cuspidata-ryhmään. Tutki-
muspisteillä selvitettiin myös lieko-osumia, maatu-
mattoman puuaineksen eli liekojen määrää työntä-
mällä kahden metrin tanko kymmenen kertaa turve-
kerrostumaan yli metrin syvyisen tutkimuspisteen vä-
littömässä ympäristössä. Menetelmällä saadaan kuta-
kuinkin todellisuutta vastaava kuva alle metrin syvyi-
sen turvekerrostuman liekoisuudesta, mutta yli met-
rin syvyisen kerrostuman liekopuut saattavat osittain 
jäädä ylemmän kerroksen ”katveeseen”. Maastossa 
kootut tiedot tallennettiin maastotietokoneelle jatko-
käsittelyä varten.

Laboratoriomääritykset

Kenttätutkimustietojen perusteella otettiin vuonna 
1986 neljältä suolta yhtä monelta näytepisteeltä yh-
teensä 56 tarkkatilavuuksista turvenäytettä ja vuon-
na 2009 viideltä suolta yhteensä seitsemältä näyte-
pisteeltä 124 samoin tarkkatilavuuksista näytettä la-
boratoriomäärityksiä varten siten, että ne edustavat 
mahdollisimman hyvin kunkin suon käyttökelpois-
ta turvekerrostumaa (Korpijaakko 1981). Näytteis-
tä määritettiin maastossa turvelajit ja maatuneisuus 
sekä vuonna 1986 GTK:n silloisessa turvelaborato-
riossa Espoossa ja vuonna 2009 Labtium Oy:n labo-
ratoriossa Kuopiossa turpeen vesipitoisuus prosent-
teina märkäpainosta (kuivaus + 105 ºC:ssa), tuhkapi-
toisuus prosentteina kuivapainosta (hehkutus + 815 

±25 ºC:ssa) sekä lämpöarvo Espoossa LECO AC-200 
-kalorimetrillä (ASTM D 3286) ja Kuopiossa IKA 
(C 5000 DUO) -kalorimetrillä (ASTM D 3286–77). 
Tarkkatilavuuksisista näytteistä määritettiin lisäksi 
kuiva-aineen määrä (kg/suo-m3). Samalla analysoi-
tiin osasta näytteitä rikkipitoisuus rikkianalysaattoril-
la (LECO SC-132), jolloin tulokset ilmoitetaan pro-
sentteina kuiva-aineesta. Rikin ohella alkuainemääri-
tyksiä tehtiin lisäksi joistakin vuoden 2009 näytteistä, 
mutta vain hiilen (C) ja typen (N) osalta. Jokaisesta 
näytteenottoa vaille jääneestä suosta on esitetty Mä-
kilän (1994) menetelmien avulla saadut vastaavat tu-
lokset alkuainemäärityksiä lukuun ottamatta.
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Kuva 1. Lopen länsiosan tutkittujen soitten sijainti.

 1. Haarasuo 17. Turistonsuo
 2. Rajasuo 18. Vaskisuo
 3. Isosuo I 19. Hanhisuo I
 4. Pelikorvensuo 20. Hakoissuo
 5. Toivakansuo 21 Keloissuo
 6. Käyrälamminsuo 22. Heinisuo III
 7. Isosuo II 23. Rautasuo
 8. Viiverinsuo 24. Luutasuo
 9. Taakerinsuo 25. Vahteristonsuo
10. Laasonsuo 26. Kokkosuo
11. Heinisuo I 27. Karjusuo
12. Heinisuo II 28. Siilinsuo
13. Akankaivonsuo 29. Niittumäensuo
14. Rajalankorpi 30. Kurjenkukkulansuo
15. Luukkolankorpi 31. Perttulankorpi
16. Lakeasuo
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Maantieltä luoteesta alkavan ja kaakkoon suuntautuvan selkälinjan pituus on 
800 m.
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AINEISTON KÄSITTELY JA TULOSTEET

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien ja tur-
vetekijöiden osuudet on laskettu GTK:n turvetieto-
kantaan tallennetusta tutkimusaineistosta ns. vyöhy-
kelaskutapaa käyttäen (Hänninen ym. 1983). Mene-
telmässä suokartalle piirrettyjen syvyyskäyrien väli-
set alueet ovat vyöhykkeitä, joiden kunkin sisältämät 
turvemäärät lasketaan erikseen. Syvyysvyöhykkei-
den rajat ovat 0,3; 1,0; 1,5; 2,0, 3,0; 4,0; 5,0 ja 6,0 m, 
ja vyöhykkeiden turvemäärien summa on yhtä kuin 
suon kokonaisturvemäärä. Lisäksi kullekin suolle on 
laskettu erikseen heikosti maatuneen, rahkavaltaisen 
pintaturpeen (H1–3 ja H4), mm. mahdollisen kasvutur-
peen, osuus kokonaisturvemäärästä. Maatuneisuudet 
sekä turvelajien ja turvetekijöiden määrät ja suhteet 
on laskettu turvemäärillä painottaen. Lieko-osumat, 
erikseen 0-1 ja 1-2 metrin välisissä syvyyskerrok-
sissa, on muutettu liekoisuusprosenteiksi vastaavis-
ta turvemääristä: alle prosentin liekoisuus tarkoittaa 
maatumattoman puuaineksen erittäin vähäistä mää-
rää kyseisessä turvekerrostumassa, 1–2 %:n liekoi-
suus vähäistä, 2–3 %:n kohtalaista, 3–4 %:n runsasta 
ja yli 4 %:n liekoisuus lopulta erittäin runsasta lieko-
jen määrää. Käyttökelpoisen polttoturpeen energia-
sisältö on laskettu sekä täysin kuivalle turpeelle, että 
turpeelle, jonka kosteusprosentti (50) vastaa erästä 
jyrsinturpeen käyttökosteutta. Mikäli tuotantoon so-
pivalta suolta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia labo-
ratorionäytteitä, on tuotantokelpoisen turvemäärän 
energiasisältöä ja kuiva-ainemäärää arvioitaessa käy-
tetty menetelmää, jonka kehittäminen perustui maas-
tossa määritettyihin turpeiden ominaisuuksiin, lähin-
nä kosteus- ja maatuneisuusarvoihin (Mäkilä 1994).

Tässä raportissa jokaisesta suosta, siitä laaditun 

jokseenkin yksityiskohtaisen selostuksen täydentä-
miseksi on vielä saatavissa suokartta ja poikkileik-
kauskuvia. Karttaan on merkitty tutkimus- ja sy-
vyysmittauspisteet sekä pistekohtaiset turvepaksuu-
det, tutkimuspisteen kohdalla tarkemmin: pisteen ala-
puolella heikosti maatunut (H1–4) pintarahkaturve/
koko turvekerrostuman paksuus, yläpuolella turve-
kerrostuman keskimääräinen maatuneisuus. Muita-
kin tietoja tutkimus- ja syvyyspisteisiin voidaan suo-
kartassa liittää, esimerkiksi suotyyppejä ja pohjamaa-
lajeja, ylipäänsä kunkin pisteen kohdalla maastossa 
koottuja ja tietokoneelle tallennettuja tietoja, tosin 
samaan karttaan vain kaksi tietoa pistettä kohti. Kar-
tassa on lisäksi turvekerrostuman paksuutta osoit-
tavat syvyyskäyrät (kuva 2). Poikkileikkauskuvilla 
havainnollistetaan turvekerrostuman rakennetta, ja 
niistä käyvät ilmi turvelajit, turpeen maatuneisuus, 
pohjamaalajit, mahdolliset liejukerrokset ja suotyypit 
(kuva 3). Poikkileikkauskuvissa käytetyt lyhenteet ja 
symbolit on esitetty liitteessä 2.

Edellä mainittujen soiden perustietojen ja -tulos-
tusten lisäksi turvetutkimusaineistosta on saatavissa 
tarkempia laskelmia turvemääristä ja energiasisäl-
löistä, esimerkiksi jostakin yksityiskohtaisesti raja-
tusta suon osasta. Suoselostusten yhteydessä annetut 
arviot käyttökelpoisista turvemääristä ja niiden ener-
giasisällöstä kohdistuvat kunkin suon kohdalla yli 
puolentoista metrin syvyiseen alueeseen riippumat-
ta siitä, onko alue yhtenäinen vai pirstoutunut useaan 
osaan. Oletuksena on vielä ollut, että mahdollisen 
tuotannon aikana suon pohjalle jätetään puolen met-
rin kerros turvetta. Yksityiskohtaisia tietoja voi tilata 
GTK:n Etelä-Suomen yksiköstä Espoosta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Turvekerrostuman koko ja paksuus, turvelajit, tur-
peen maatuneisuus sekä turpeen muut fysikaaliset 
ja jotkut kemialliset ominaisuudet ja turvekerrostu-
man kuivatettavuus ovat tärkeimpiä tekijöitä arvioi-
taessa suon soveltuvuutta turvetuotantoon. Lisäksi 
on otettava huomioon suon merkitys luonnonsuoje-
lun kannalta: turvetuotantoa kuten muutakaan luon-
nontilaa muuttavaa toimintaa ei esimerkiksi ohjata 
alueille, jotka ovat säilyneet ojittamattomina (Kan-
sallinen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). 
Vesistöjen kesämökkiasutus ja muukin suon lähistön 
asutus on tämän raportin yhteydessä ainakin mainittu 
soveltuvuutta arvioitaessa, sitä vastoin yleensä lukui-
siin palstoihin pilkottujen soiden omistussuhteita ei 
ole yritettykään selvittää. Kokonaan tai osittain suo-
jeltuja soita Lopen länsiosassa ovat n:o 24 Luutasuo 
(kuvat 4 ja 5) ja n:o 27 Karjusuo (kuva 2).

Mikäli turvetuotantoa suunnitellaan yli 10 heh-
taarin alueelle, on toimintaan haettava ympäristölu-
pa aluehallintovirastolta, joka määrää mm. sallituis-
ta ympäristövaikutuksista sekä niiden hallinnasta ja 
tarkkailusta ja myös mahdollisista korvausvelvolli-
suuksista (Ympäristöministeriö 2013). Alle 10 heh-
taarin suunnitellusta alueesta puolestaan riittää il-
moitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
le. Suurista, yli 150 ha:n tuotantoaloista vaaditaan 
YVA-lain edellyttämät luontoselvitykset ennen tuo-
tannon aloittamista. Kohteina ovat suon kasvillisuus 
ja eläimistö sekä tuotannosta aiheutuvat vesistökuor-
mitukset sekä vaikutus ympäristöön mm. välittömi-
ne pöly- ja meluhaittoineen sekä maisemanmuutoksi-
neen (Turveteollisuusliitto 2002). Luvan myöntämi-
sen ehtona on usein mahdollisuus laatia vaatimukset 
täyttävä pintavalutuskenttä tuotantoalueen yhteyteen.
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Turvelajikoostumus, turpeen maatuneisuus ja tuh-
kapitoisuus sekä luonnollisesti myös turpeen määrä 
ovat pääasialliset tekijät, joiden perusteella ratkais-
taan yksittäisen suon soveltuvuus energiaturvetuo-
tantoon. Mikäli suossa on vähintään viiden hehtaa-
rin yhtenäinen, yli puolitoista metriä syvä alue, jos-
sa on ominaisuuksiltaan energiaturpeeksi katsotta-
vaa turvetta, on suota tässä raportissa pidetty tuotan-
toon sopivana. Rahkaturve soveltuu energiaturpeek-
si, jos sen maatumisaste on korkeampi kuin H4, sa-
raturve samoin kuin ruskosammalturve puolestaan 
soveltuu energiakäyttöön heikomminkin maatunee-
na. Ohut, heikosti maatunut pintarahkakerros on se-
kin luokiteltu energiaturpeeksi, koska se suota tuo-
tantokuntoon valmisteltaessa on helposti sekoitetta-
vissa alla olevaan maatuneempaan rahkaturpeeseen 
tai saraturpeeseen, ja voidaan siten hyödyntää varsi-
naisen energiaturpeen ohella, tosin tämän laatua ko-
konaisuudessaan jonkin verran heikentäen. Samaten 
on kohdeltu joskus jopa yli 0,6 m paksuakin, mutta 
vain epäyhtenäisesti ja vain suppealla alueella esiin-
tyvää heikosti maatunutta pintarahkakerrosta. Käyt-
tökelpoisen energiaturpeen määrää laskettaessa on 
Lopen soiden pohjalle ajateltu tuotannon yhteydessä 
jätettäväksi puolen metrin kerros, joskus epätasaisen 
pohjan vuoksi vaikeasti hyödynnettävää ja yleensä 
runsastuhkaista sekä rikkipitoisinta turvetta. Muuta 
osaa energiaturpeesta on arvioitu turvautumalla ener-
giaturpeen laatuohjeisiin (Energiaturpeen laatuohje 
2006 ja liitteet 1/1–1/2). Niistä Lopen soista, jotka 
soveltuvat energiaturvetuotantoon ja joista on otettu 
tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet, on energia-
turpeen laatuluokka ilmoitettu jyrsinturpeen laatu-
luokitusliitteen 1/2 mukaisesti olettaen, että turpeen 
kosteus vastaa jyrsinturpeen 50 %:n käyttökosteutta. 
Palaturpeen laatuluokitus on liitteessä 1/1.

Heikosti maatunut rahkavaltainen, yli 0,6 m:n pak-
suinen pintaturvekerros on useimmiten arvioitu imey-
tys- ja ympäristöturpeeksi, etenkin jos sitä on löyty-
nyt 1986–87 tutkituista soista, jolloin turpeen eritte-
ly eri rahkasammalsektioihin on puuttunut. Kasvu-
turpeen laatuvaatimukset ovat olleet niin tiukat (liite 
3 ja Toivonen 1997), että Lopen länsiosassa uusim-
pienkin tutkimustulosten perusteella varsinaisen vil-
jelyturpeen määrän arvioinnissa on oltu jokseenkin 
varovaisia, sillä halutuimpien Acutifolia- ja Palust-
ria-rahkasammalten ohessa turpeessa on usein myös 
Cuspidata-lajeja, lisätekijöistä, erityisesti tupasvil-
lasta puhumattakaan. Tosin nykyisin ollaan jo luopu-

massa tiukimmista laatuvaatimuksista kasvualustana 
käytetyn vaalean rahkaturpeen suhteen: aikaisemmin 
vaadittiin nimenomaan Acutifolia-valtaista, heikosti 
maatunutta rahkaturvetta, nyt kelpaavat myös maa-
tuneet, ns. tummat turpeet ja eri turvelajien sekoi-
tukset (Kauppapuutarhaliitto ry., Turveteollisuusliit-
to ry. ja Viherympäristöliitto ry. 2009). Imeytys- ja 
ympäristöturpeella tarkoitetaan tässä raportissa hei-
kosti maatunutta (H1-4) rahkavaltaista turvetta, jon-
ka koostumuksessa Cuspidata-rahkasammalet ovat 
yleensä vahvasti läsnä, monin paikoin jopa enemmis-
tönä. Liitteen 3 mukaan määriteltynä 1-luokan vaa-
leaa rahkaturvetta Lopen länsiosan soissa on niukal-
ti, sitä vastoin 2- ja 3-luokka ovat hyvin edustettui-
na. Niidenkin turpeita voidaan käyttää kasvualustoi-
na, mutta parhaiten ne soveltuvat juuri ympäristötur-
peeksi, toisin sanoen viherrakentamiseen, maatalous-
käyttöön maanparannusaineeksi sekä erilaisiin imey-
tys- ja kompostointitarkoituksiin mm. eläinsuojissa 
ja jätehuollossa jopa öljyntorjunnassa. Ravinteiden, 
nesteiden ja raskasmetallien sitojana vaalealla rahka-
turpeella hyvän pidätyskykynsä vuoksi on varsin laa-
ja käyttö. Näihin sovelluksiin Lopen länsiosan vaale-
aa rahkaturvetta voi varauksetta suositella, sitä pai-
nokkaammin, mitä runsaammin sen koostumuksessa 
on Acutifolia-rahkasammalia, joskaan tukena ei ole 
käytettävissä laboratoriomäärityksiä (mm. vaihtoka-
pasiteettia) nimenomaan kasvuturvenäytteistä. Täs-
sä raportissa on suo ilmoitettu vaalean rahkaturpeen 
nostoon soveltuvaksi, jos sen alueelta löytyy vähin-
tään 5 ha:n yhtenäinen suoala ja tämän pintaosassa 
vähintään 0,6 m:n paksuudelta heikosti maatunutta 
(H1–4) Acutifolia-, Palustria- tai Cuspidata- valtais-
ta rahkaturvetta tai kuten useimmiten on asianlaita, 
näiden yhdistelmiä.

Jokaisen tuotantoon soveltuvan suon turvekerros-
tumaa kokonaisuudessaan on suositeltu vielä turve-
mullan raaka-aineeksi, energiaturpeeksi tuottamisen 
sekä kasvualusta-, imeytys- ja ympäristöturpeeksi 
tuottamisen vaihtoehdoksi, varsinkin, jos heikosti 
maatuneen, rahkavaltaisen pintaturpeen osuus tur-
vepatjasta on suhteellisen vähäinen ja/tai varsinaisen 
energiaturpeen keskimaatuneisuus jokseenkin alhai-
nen. Turvemullan tuotantoon voidaan suositella vie-
lä turvepeltojakin maatalouskäytön vuoksi runsastuh-
kaisine turvekerrostumineen. Joissakin tapauksissa 
tuotannon varteen otettavaksi vaihtoehdoksi on esi-
tetty metsänkasvatusta.
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Kuva 5. Luutalammin nevarantaa Luutasuon eteläreunalla. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2013.

Kuva 4. Luonnontilaista keidasrämettä Luutasuolla. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2013.
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LOPEN LÄNSIOSAN TUTKITUT SUOT

1. Haarasuo

Haarasuo (atk-n:o 31 404, kl. 2042 02, x = 6731,3, y 
= 3338,9) sijaitsee noin 22 km Lopen keskustasta län-
silounaaseen (kuva 1). Suo rajoittuu kauttaaltaan mä-
kiseen moreenimaastoon (Haavisto-Hyvärinen ym. 
1996b) ja on lounaassa yhteydessä Tammelan Kur-
kisuohon ja luoteessa Tammelan Antinsuohon. Län-
nessä ja luoteessa suosta on lähes 25 ha Tammelan 
kunnan puolella, mutta sitä on seuraavassa pinta-alo-
jensa, turvemääriensä ym. ominaisuuksiensa suhteen 

käsitelty kokonaisuutena ikään kuin Lopen kuntaan 
kuuluvana. Kulkuyhteydet ovat hyvät: suota ympä-
röivistä maanteistä erkanee metsäautoteitä suon niin 
pohjois-, länsi- kuin eteläreunallekin (kuva 6).

Tutkitun alueen pinta-ala on 107 ha (taulukko 1). 
Suolla on 69 tutkimuspistettä ja 152 syvyyspistettä, 
joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 20,7/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 1. Haarasuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 107 0,1 0,2 1,8 2,1 0,06 0,17 1,89 2,12

Yli 1,0 m 74 0,1 0,2 2,3 2,6 0,06 0,15 1,72 1,93

Yli 1,5 m 56 0,1 0,3 2,7 3,1 0,06 0,14 1,53 1,73

Yli 2,0 m 43 0,1 0,3 3,1 3,5 0,03 0,12 1,35 1,50

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112–121 
m, ja pinta viettää pääosin etelään ja kaakkoon, ete-
läosassa lounaaseen ja luoteeseen. Vedet purkautuvat 
lounaiselta reunalta lähtevää valtaojaa myöten muu-
taman sadan metrin päässä lounaassa sijaitsevaan On-
kimaanjärven Kurkisuonlahteen (110,6 m mpy). Suo 
kuuluu Onkimaanjärven valuma-alueeseen (23.083), 
joka puolestaan kuuluu Karjaanjoen vesistöalueen 
(23) Nuijajoen valuma-alueeseen (23.08). Tiheäs-
ti ojitetun, korkeintaan luonnontilaisuusluokkaan 
0 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 
2012) arvioitavan suon kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät.

Paksuin havaittu turvekerros (5,5 m) on suon kes-
kiosan syvällä alueella, melko lähellä suon itäistä reu-
naa. Suon pohja on jokseenkin epätasainen, ja sen 
yleisin maalaji on moreeni, noin 81 % havainnoista. 
Hiesua on kuutisentoista prosenttia. Liejukerrostu-
mia ei havaintojen mukaan ole lainkaan, ainoastaan 
hiukan rautasaostumaa lounaisreunan tuntumassa si-
jaitsevan pienen saaren reunalla.

Haarasuon suotyypeistä on rämeitä 64 %, turve-
kankaita 21 % ja korpia 15 %. Yleisimpiä rämeitä: 
korpirämettä (23 % havainnoista), lyhytkorsineva-
rämettä (17 %) ja varsinaista sararämettä (11 %) sa-
moin kuin mm. mustikkaturvekangasta (12 %), tava-
taan miltei koko suoaltaan alueella. Ainoastaan erilai-
set korvet, kuten mustikkakorpi (5 %) ja muurainkor-
pi (4 %) kuuluvat selkeimmin reunaosiin, karu kaner-

varahkaräme (3 %) puolestaan, ja yksinomaan, suon 
kaakkoon pistävään lahdekkeeseen Mättäät peittävät 
noin 16 % suon pinnasta, ja niiden korkeus on keski-
määrin 2,5 dm. Harva ja keskitiheä, vain satunnaises-
ti tiheä puusto on enimmäkseen mäntyvaltaista, pai-
koin, mm. länsireunalla kuusi- ja koivuvaltaistakin. 
Taimi- ja riuku- sekä harvennusvaiheen puiden ohel-
la on siellä täällä järeämpiäkin runkoja. Suon keski- 
ja pohjoisosassa on aukeita hakkuualoja.

Haarasuon turpeesta on rahkavaltaista 24 % ja sara-
valtaista 76 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
saraturve (SC) 76 %, sararahkaturve (CS) 12 %, rah-
katurve (S) 10 % ja ruskosammalrahkaturve (BS) 2 
%. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältävää turvetta on 
16 %, puun jäännöksiä (L) sisältävää turvetta 41 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältävää 32 % kokonaistur-
vemäärästä. Turpeen mainittaviin lisätekijöihin kuu-
luvat myös korte (EQ) ja järviruoko (PR). Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. Heikos-
ti maatuneen, rahkavaltaisen pintakerroksen maatu-
misaste on 3,4 ja energiaturpeen 5,7. Suon heikosti 
maatunut, rahkavaltainen pintaturvekerros on keski-
määrin varsin ohut. Usein tätä pintakerrosta ei ole 
lainkaan ja vain hyvin paikallisesti sitä on 100–150 
cm:n paksuudelta. Yhtenäisimmin heikosti maatu-
nutta rahkaturvetta on suon kaakkoon pistävällä lah-
dekkeella noin 5 hehtaarin alueella keskimäärin met-
rin paksuudelta. Tämä turve koostuu suureksi osak-
si Acutifolia- ja Palustria-rahkasammalista, ja huoli-
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matta Cuspidata-osueesta samoin kuin lisätekijöistä, 
tupasvillasta, varpuaineksesta ja aivan suon pinnan 
ruskosammalista (lähinnä seinäsammal, Pleurozium 
schreberi) sekä rahkapatjan pohjaosan sarasta, se so-
veltuu varsin hyvin kasvuturpeeksi. Ohuen, heikos-
ti maatuneen rahkaturpeen jälkeen Haarasuon turve-
kerrostuma vaihettuu sararahkaturpeen kautta rahka-
saraturpeeksi, joka on heikohkosti mutta myös koh-
talaisesti maatunutta. Lisätekijöinä on yleisesti puu-
ta, varpuainesta ja tupasvillaa sekä melko usein kor-
tetta ja järviruokoa. Aivan turvekerrostuman pohjal-
la on pieniä määriä ruskosammalturvettakin. Liekoja 
suossa on erittäin vähän: yli 1,5 m:n syvyisellä suon 
osalla niitä on 0–2 m:n syvyydessä 0,6 % kyseisen 
vyöhykkeen turvemäärästä.

Haarasuolla on yli 1,5 m syvää aluetta 56 ha ja tur-
vetta tällä alueella 1,73 milj. suo-m3. Tästä määräs-
tä on kaakkoisen lahdekkeen vaaleaa rahkaturvetta 
(keskimaatuneisuus 3,5) noin 50 000 m3. Tämäkin 
pintaturve, muun heikosti maatuneen pintaturpeen 
ohella voidaan hyödyntää varsinaiseen energiatur-
peeseen sekoitettuna, jolloin se tässä tarkoituksessa 
heikentää vain vähän polttoturpeen energiaominai-
suuksia. Turvemullaksi Haarasuon yli 1,5 m syvän 
alueen turvekerrostuma (keskimaatuneisuus 5,4) ko-
konaisuudessaan kelpaa hyvin. Tästä suon osasta on 
otettu tarkkatilavuuksiset näytteet laboratoriomääri-
tyksiä varten korpirämeen muuttumalta, suon luotei-
sen lahdekkeen suulta. Näytteet edustavat energia-

käyttöön kelpaavaa turvetta ja niitten perusteella tur-
peen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 4,0 % kuiva-
painosta (vaihteluväli 2,3–7,4), vesipitoisuus märkä-
painosta 90,1 % (87,0–92,5) ja kuiva-ainemäärä 96 
kg/suo-m3 (66,4–135,0). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,6 MJ/kg (20,9–23,1) 
ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,6 MJ/kg (9,2–
10,3). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,38 % (0,23–
0,64), typpipitoisuus 1,80 % (1,63–1,86) ja hiilipi-
toisuus 52,7 % (51,2–54,8) turpeen kuivapainosta.

Suon yli puolentoista metrin syvyisellä 56 ha:n 
alueella on kaikkiaan 1,4 milj. suo-m3 energiatur-
peeksi ja myös turvemullan raaka-aineeksi soveltu-
vaa turvetta (tällöin turvekerrostuman pohjimmai-
sin, 0,5 m:n paksuinen turvekerros on vähennetty, 
samoin kasvu-, imeytys- ja ympäristöturpeeksi kel-
paava kaakkoisen lahdekkeen pintaturve). Energia-
turpeen kuiva-ainemäärä on noin 134 500 tn ja kui-
van turpeen energiasisältö 2,91 milj. GJ eli 0,81 milj. 
MWh. Käyttökosteudessa (turpeen kosteus 50 %) 
energiamäärä on 2,58 milj. GJ eli 0,72 milj. MWh 
ja yhden suokuution energiasisältö keskimäärin 0,51 
MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
Haarasuon turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4,0, 
Q8,0, S0,40 (liite 1/2).

Lukuun ottamatta kaakkoisen lahdekkeen kas-
vuturvealuetta yli puolentoista metrin syvyinen osa 
Haarasuosta on varsin yhtenäinen, ja soveltuu hyvin 
energiaturpeen tuotantoalueeksi.
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Kuva 6. Tutkimuspisteiden (vihreät pisteet) ja syvyyspisteiden (oranssit tähdet) sijainti Haarasuolla. 
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2. Rajasuo

Rajasuo (atk-n:o 31 384, kl. 2042 02, x = 6731,4, y = 
3341,2) sijaitsee noin 20 km Lopen keskustasta län-
silounaaseen Liesjärvi–Pilpala-maantien tuntumassa 
(kuva 1). Kahdesta, käytännössä erillisestä altaasta 
koostuva suo rajoittuu enimmäkseen moreeniin. Län-
tisen altaan (varsinaisen Rajasuon) luoteeseen pistävä 
lahdeke on kahden moreenimuodostuman (drumlii-
nin) välisessä painanteessa. Suoaltaiden välissä sekä 
itäisen altaan (Soirlamminsuon) pohjoisreunalla on 

kalliopaljastumia (Haavisto-Hyvärinen ym. 1996b). 
Kulkuyhteydet ovat hyvät: maantiet ylittävät suon 
eteläiset lahdekkeet, ja Liesjärvi–Pilpala-tiestä er-
kanevat metsäautotiet sivuavat suon pohjois- ja luo-
teisreunaa (kuva 7).

Tutkitun alueen pinta-ala on 42 ha (taulukko 2). 
Suolla on 6 tutkimuspistettä ja 9 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 3,6/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 2007.

Taulukko 2. Rajasuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät     
    

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 42 0,1 0,1 1,1 1,3 0,04 0,03 0,49 0,56

Yli 1,0 m 26 0,1 0,1 1,5 1,7 0,04 0,03 0,38 0,45

Yli 1,5 m 15 0,2 0,0 1,8 2,0 0,04 0,00 0,28 0,32

Yli 2,0 m 6 0,0 0,0 2,6 2,6 0,00 0,00 0,16 0,16

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–142 
m, ja pinta viettää itäisessä altaassa luoteeseen ja lou-
naaseen, läntisessä altaassa luoteeseen ja pohjoiseen. 
Suo on varsin tiheästi ojitettu, joten Rajasuo kuuluu 
korkeintaan luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansalli-
nen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvät. Vedet laskevat itäi-
sessä altaassa osaksi altaan keskiosassa sijaitsevan 
Soirlammin kautta luoteis- ja lounaisreunalta lähte-
viä ojia myöten läntiselle altaalle ja tämän luoteis- ja 
pohjoisreunalta lähtevien ojien kautta lopulta Kerit-
ty-järven (n. 121 m mpy) Riimalanlahteen. Rajasuo 
sijaitsee Kerityn valuma-alueella (23.054), joka kuu-
luu Karjaanjoen vesistöalueeseen (23) ja siinä Pune-
liajärven alueeseen (23.05).

Turvekerros on paksuimmillaan (3,1 m) Rajasuon 
itäisen altaan lounaisosassa. Suon pohja on jokseen-
kin epätasainen: yleisin pohjamaalaji on moreeni 
(73% havainnoista). Kaakkoon pistävällä lahdek-
keella on pohjana paikoin kallio, ja täällä on myös 
pieni kalliosaareke. Hietaa on tavattu läntisen altaan 
keskeltä. Liejua on kummankin altaan syvällä alueel-
la, mm. Soirlammin lähistöllä, mutta ei kovin laajal-
ti ja vain noin 20–40 cm:n paksuisena kerrostumana 
pohjamaan päällä. Kaikkiaan seitsemällä pisteellä on 
havaittu liejua.

Rajasuon suotyypeistä on turvekankaita 57 %, rä-
meitä 36 % ja korpia 7 %. Ojitus on vaikuttanut suo-
tyyppeihin eniten itäisellä altaalla, jossa mustikka- 
ja puolukkaturvekankaat vallitsevat (kumpaakin on 

noin 28 % suotyyppihavainnoista). Läntisellä altaal-
la näiden lisäksi on myös muuttuma-vaiheen korpi-
rämettä (29 %) sekä pohjoisosassa isovarpurämettä 
(7 %) ja eteläosassa varsinaista korpea. Mättäitä Ra-
jasuon suotyypeillä on hyvin niukasti. Suon paksutur-
peisimmissa osissa on varttunutta kasvatusmetsää ja 
harvennusvaiheen metsiköitä, joiden puusto on män-
tyvaltaista, koivun- ja kuusensekaista sekä enimmäk-
seen keskitiheää, paikoin tiheääkin. Ohutturpeisilla 
reuna-alueilla puusto on jonkin verran järeämpää ja 
useimmiten kuusi- ja koivuvaltaista.

Rajasuon turpeista on rahkavaltaista 90 % ja sara-
valtaista 10 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sara-
rahkaturve (CS) 68 %, rahkaturve (S) 22 % ja rahka-
saraturve (SC) 10 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 20 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 70 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä. Muista lisäteki-
jöistä on jonkin verran ainoastaan järviruokoa (PR). 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,4 ja energiaturpeen 7,2. Heikos-
ti maatunutta rahkavaltaista turvetta, lähinnä Cuspi-
data-turvetta, suossa on vain ohuelti ja paikallisesti. 
joten se on hyödynnettävissä vain varsinaiseen ener-
giaturpeeseen sekoitettuna. Suurin osa suon turpeesta 
onkin kohtalaisesti tai hyvin maatunutta puusararah-
katurvetta. Energiaturpeeseen kuuluu vielä pelkäs-
tään tupasvillaa tai puuta sisältävä rahkaturve sekä 
saravaltainen turve. Syvimmissä osissa suon pohjal-
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la on sekä rahka- että saravaltaisessa turpeessa myös 
järviruokoa. Liekoja suossa on runsaasti: yli 1,5 m:n 
syvyisellä suon osalla niitä on 0–2 m:n syvyydessä 
nelisen prosenttia kyseisen vyöhykkeen turvemää-
rästä. Eniten eli erittäin paljon niitä näyttäisi olevan 
0,5–1,0 m:n syvyydessä, yli 5 % tämän syvyysvyö-
hykkeen turvemäärästä.

Rajasuolla on yli 1,5 m syvää aluetta 15 ha ja tur-
vetta tällä alueella 0,32 milj. suo-m3. Turvemäärä ja-
kautuu suurin piirtein kahtia kummankin suoaltaan 
osalle ja on itäisellä altaalla hieman hankalasti hyö-
dynnettävissä täällä sijaitsevan pienen Soirlammin 
vuoksi, eikä yli puolentoista metrin syvyinen alue-
kaan ole täällä aivan yhtenäinen. Turve soveltuu mel-
ko hyvin energiaturpeeksi ja hyvin turvemullan raa-
ka-aineeksi keskimaatuneisuuden ollessa 6,6. Suos-
ta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyyseja varten, mutta turpeen joitakin ominai-
suuksia, lämpöarvoja ja suon yli puolentoista metrin 

syvyisen alueen turpeen sisältämän energian määrää 
on arvioitu nojautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 
1994). Niiden perusteella on koko turvekerrostuman 
keskimääräinen tuhkapitoisuus 2,7 % kuivapainos-
ta, vesipitoisuus märkäpainosta 89,5 % ja kuiva-ai-
nemäärä 103 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,8 MJ/kg ja turpeen, jonka 
kosteus on 50 %, 9,7 MJ/kg. Energiaturpeen kuiva-
ainemäärä on noin 25 200 tn (tällöin suon pohjalle 
jäljelle jätettäväksi ajateltu puolen metrin paksuinen 
turvekerros on vähennetty, eli käyttökelpoista turvetta 
on siis 0,25 milj. m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,55 milj. GJ eli 0,15 milj. MWh. Käyttökosteudessa 
(turpeen kosteus 50 %) energiamäärä on 0,49 milj. GJ 
eli 0,14 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisäl-
tö keskimäärin 0,55 MWh.

Rajasuo soveltuu korkeintaan varsin pienimuotoi-
seen turvetuotantoon, parhaiten kylläkin metsänkas-
vatukseen.
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Kuva 7. Rajasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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3. Isosuo I

Isosuo I (atk-n:o 31 385, kl 2042 02, x=6730,7, 
y=3344,5) sijaitsee noin 17 km Lopen keskustasta 
länsilounaaseen, noin kilometrin verran Liesjärvi–
Pilpala-maantien pohjoispuolella (kuva 1). Suo ra-
joittuu kumpuilevaan moreenimaastoon, joka suon 
itä- ja länsipuolella on melko lohkareista (Haavisto-
Hyvärinen ym. 1996b). Kulkuyhteydet ovat hyvät: 

suon itäreunaa sivuaa metsäautotie, josta vielä erka-
nee tie lähelle suon pohjoisreunaa (kuva 8).

Tutkitun alueen pinta-ala on 25 ha (taulukko 3). 
Suolla on 4 tutkimuspistettä ja 4 syvyyspistettä, jo-
ten yhteensä niitä on 3,2/10 ha. Suo on tutkittu vuon-
na 2007.

Taulukko 3. Isosuo I:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 25 0,0 0,2 1,9 2,1 0,00 0,05 0,48 0,53

Yli 1,0 m 20 0,0 0,3 2,3 2,6 0,00 0,05 0,45 0,50

Yli 1,5 m 16 0,0 0,3 2,5 2,8 0,00 0,05 0,40 0,45

Yli 2,0 m 12 0,0 0,4 2,8 3,2 0,00 0,05 0,34 0,39

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 124–135 
m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen ja luoteeseen. 
Lähes kauttaaltaan ja varsin tiheästi ojitettu Isosuo 
I kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen 
suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Suon kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvät, ja ojituksen kerää-
mät vedet purkautuvat pohjoisreunalta lähtevää ojaa 
myöten noin puolen kilometrin päässä luoteessa Ke-
ritty-järven Mutinperään (121,3 m mpy). Isosuo I si-
jaitsee Kerityn valuma-alueella (23.054), joka puo-
lestaan kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen (23) ja 
siinä Puneliajärven alueeseen (23.05).

Paksuin turvekerros (3,9 m) on havaintojen mu-
kaan suon kaakkoon pistävällä lahdekkeella. Suon 
pohja on melko tasainen. Yleisimmän pohjamaalajin, 
moreenin (63 % havainnoista), ohella suon pohjalla 
on myös liejunsekaista hiekkaa. Liejuja on yleisesti 
suon syvällä alueella alle metrin kerrostumana poh-
jamaan päällä. Kaikkiaan viidestä pisteestä on löy-
detty liejukerrostumia.

Isosuo I:n suotyypeistä on rämeitä 50 % ja turve-
kankaita sekä korpia kumpiakin 25 %. Myös rämeet 
ja korvet ovat kaikki ojituksen muuttamia. Suon kes-
kiosassa vallitsee isovarpuräme (38 % suotyyppiha-
vainnoista), reunamilla on mustikkaturvekankaan (25 
%) ohella varsinaista korpea ja kangaskorpea (osuu-
det vastaavasti 13 ja 12 %) ja luoteisosassa vielä ly-
hytkorsinevarämettä (12 %). Matalat (2 dm) mättäät 
peittävät vain noin 12 % suon pinnasta. Keskitiheä 
puusto on suon keskiosassa mäntyvaltaista ja reuna-
milla kuusivaltaista. Harvennus- ja paikoin myös tuk-
kipuuvaiheen saavuttaneissa metsiköissä on kuusen 

ja männyn ohella jonkin verran koivua.
Isosuo I:n turpeista on rahkavaltaista 48 % ja sa-

ravaltaista 52 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
kasaraturve (SC) 50 %, saraturve (C) 1 %, ruskosam-
malsaraturve (BC) 1 %, rahkaturve (S) 28 % ja sa-
rarahkaturve (CS) 20 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 14 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 55 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä. Muista tur-
peen lisätekijöistä on mainittava erityisesti järviruo-
ko (PR), jota sisältäviä turvelajeja on kaikkiaan noin 
18 % Isosuo I:n turpeista. Kortetta (EQ) esiintyy vain 
vähäisin määrin. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 6,1 ja energiaturpeen 6,4. Heikosti maa-
tuneen pintaturvekerroksen maatuneisuus on 3,7, ja 
kerros koostuukin Isosuo I:n tapauksessa lähinnä ns. 
väliturpeesta. Paksuimmillaan tämä pintaturvekerros 
on suoaltaan keskiosassa (jopa 1,7 m), ja se on muo-
dostunut suurimmaksi osaksi Cuspidata rahkasam-
malista. Kerros ei ole yhtenäinen: heikosti maatuneet 
kerrokset vuorottelevat maatunempien linssien kera, 
ja laidemmalle mentäessä heikosti maatunut pinta-
kerros kokonaisuutenakin ohenee lopulta olematto-
miin. Rahkavaltainen turve vaihettuu pohjaa koh-
ti sararahkaturpeen kautta vähitellen rahkasaratur-
peeksi ja myös jonkin verran maatuneemmaksi. Reu-
namilla muutos on nopeampaa, ja saraa on mukana 
turpeessa jo pinnasta lähtien, tai turve on pinnallakin 
saravaltaista. Samalla myös maatuneisuus on korke-
ampi. Erityisesti pohjalla liejun päällä turpeessa on 
järviruokoa, hiukan kortetta ja jopa ruskosammalta. 
Ylempänä turvepatjassa yleisiä lisätekijöitä ovat tu-
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pasvilla sekä erityisesti puuaines. Liekoja eli maatu-
matonta puuta suossa on kohtalaisesti: yli 1,5 m:n sy-
vyisellä suon osalla niitä on 0–2 m:n syvyydessä 2,8 
prosenttia kyseisen vyöhykkeen turvemäärästä. Run-
saimmin liekoja näyttäisi olevan syvyysvyöhykkees-
sä 1,5–2 m, missä niitä on paljon eli 3,3 % tähän vyö-
hykkeeseen kuuluvasta turvemäärästä.

Isosuo I:llä on yli 1,5 metrin syvyistä aluetta 16 
ha ja turvetta tällä alueella kaikkiaan 0,45 milj. suo-
m3. Turvetta voidaan pitää kokonaisuudessaan ener-
giaturpeena (keskimaatuneisuus 6,0) tai myös tur-
vemullan raaka-aineena. Suosta ei ole otettu tarkka-
tilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja varten, 
mutta turpeen joitakin ominaisuuksia, lämpöarvoja 
ja suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen tur-
peen sisältämän energian määrää on arvioitu nojau-
tumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden 

perusteella on koko turvekerrostuman keskimääräi-
nen tuhkapitoisuus 3,3 % kuivapainosta, vesipitoi-
suus märkäpainosta 90,0 % ja kuiva-ainemäärä 97 
kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on kes-
kimäärin 21,9 MJ/kg ja turpeen, jonka kosteus on 
50 %, 9,7 MJ/kg. Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 36 000 tn (tällöin suon pohjalle jäljelle jätet-
täväksi ajateltu puolen metrin paksuinen turvekerros 
on vähennetty eli käyttökelpoista turvetta on kaik-
kiaan siis 0,37 milj. suo-m3) ja kuivan turpeen ener-
giasisältö 0,78 milj. GJ eli 0,22 milj. MWh. 50 %:n 
käyttökosteudessa energiamäärä on 0,70 milj. GJ eli 
0,19 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
keskimäärin 0,52 MWh.

Isosuo I:n yli puolentoista metrin syvyinen alue on 
yhtenäinen ja soveltuu hyvin turvetuotantoon.
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Kuva 8. Isosuo I:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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4. Pelikorvensuo

Pelikorvensuo (atk-n:o 31 386, kl. 2042 02–03, 
x=6732,8, y=3344,2) sijaitsee noin 16,5 km Lopen 
keskustasta länsilounaaseen Keritty-järven ja Pune-
lian välissä (kuva 1). Suo rajoittuu kumpuilevaan ja 
melko lohkareiseen moreenimaastoon (Haavisto-Hy-
värinen ym. 1996 a ja b). Kulkuyhteydet ovat hyvät, 
sillä suon pohjoispuolella kulkeva maantie ja siitä 
erkanevat metsäauto- ja kesämökkitiet ympäröivät 
suon lähes kauttaaltaan, mm. kaakkoon suuntautu-

va “Jättiläisenmaantie”. Kaksi tietä ylittää suoaltaan 
sen kapeimmista kohdista. Suon luoteisimman osan 
puolestaan ylittää lounas–koillinen-suuntainen säh-
kölinja (kuva 9).

Tutkitun alueen pinta-ala on 44 ha (taulukko 4). 
Suolla on 5 tutkimuspistettä ja 5 syvyyspistettä, eli 
pisteitä on yhteensä 2,3/10 ha. Suo on tutkittu vuon-
na 2007.

Taulukko 4. Pelikorvensuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 44 0,0 0,0 1,1 1,1 0,00 0,01 0,48 0,49

Yli 1,0 m 21 0,0 0,0 1,7 1,7 0,00 0,01 0,35 0,36

Yli 1,5 m 10 0,0 0,0 2,2 2,2 0,00 0,01 0,22 0,23

Yli 2,0 m 4 0,0 0,1 2,7 2,8 0,00 0,01 0,11 0,12

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 119–
125 m. Varsin selkeästi kahdeksi altaaksi jakautuneen 
suon luoteinen allas viettää luoteeseen ja länteen, 
kaakkoinen allas, jonka suuri moreenisaari vielä lä-
hestulkoon jakaa kahtia, puolestaan etelään ja kaak-
koon. Tiheähkö ojitus kattaa Pelikorvensuon kaut-
taaltaan, joten se kuuluu lähinnä luonnontilaisuus-
luokkaan 0 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategia-
työryhmä 2012). Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. 
Luoteisen altaan vedet purkautuvat ojia myöten suota 
luoteessa osaksi rajoittavaan Keritty-järveen (121,3 
m mmpy), kaakkoisen altaan vedet puolestaan pää-
tyvät ojaa myöten suon koillispuolella Rautajokeen, 
joka virtaa itään ja laskee Punelia-järveen (108,1 m 
mpy). Pelikorvensuo kuuluu luoteiselta altaaltaan Ke-
rityn valuma-alueeseen (23.054) ja kaakkoiselta al-
taaltaan Sakaran–Punelian alueeseen (23.053). Ko-
konaisuudessaan suo sijaitsee Karjaanjoen vesistö-
alueen (23) Puneliajärven alueella (23.05).

Paksuimmillaan turvekerros (3,4 m) on suon kaak-
koisen altaan luoteisosan syvänteessä. Suon pohja 
on jokseenkin tasainen ja koostuu pääasiassa moree-
nista (80 % havainnoista). Suon syvimmällä alueella 
kaakkoisaltaan syvänteessä pohjalla on hiekkaa ja tä-
män päällä 10–60 cm liejua. Liejua on havaittu kah-
della pisteellä.

Pelikorvensuon suotyypeistä on havaintojen mu-
kaan turvekankaita 60 %, ja korpia 40 %.

Korpityypit: varsinainen korpi (20 % kirjatuista 
suotyypeistä), kangaskorpi ja lehtokorpi (kumman-
kin osuus 10 %) ovat myös kaikki ojituksen muut-

tamia. Puolukkaturvekangasta (20 %) on luoteisella 
suoaltaalla, mustikkaturvekangasta (eniten suotyy-
peistä eli 40 %) ja varsinaista korpea taas kaakkoi-
sella altaalla. Kangaskorpea tavataan suon matalissa 
osissa, reunamilla ja lehtokorpea altaita yhdistävässä 
salmessa. Kaakkoisreunalla on turvepeltoa. Mättäitä 
ei suolla mainittavasti ole. Puusto on suon syvimmäl-
lä alueella keskitiheää, yleensä harvennusvaiheessa 
tai saavuttanut jo tukkipuuvaiheen, ja metsiköt täällä 
ovat kuusi- paikoin mäntyvaltaisia ja sisältävät seka-
puuna myös koivua. Reunamilla niin ikään keskitiheä 
puusto on useimmiten kaikkein järeintä. Suon luotei-
sella altaalla sekä kaakkoisen altaan kaakkoisimmas-
sa osassa on avohakkuualueita.

Pelikorvensuon turpeista on rahkavaltaista 74 %, ja 
saravaltaista 26 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 58 %, rahkaturve (S) 16 % ja rah-
kasaraturve (SC) 26 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 23 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 77 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 4 % kokonaisturvemäärästä. Muita merkittäviä li-
sätekijöitä ei turpeessa ole lukuun ottamatta järviruo-
koa (PR), jota on vain hiukan vähemmän kuin varpu-
ainesta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,9. Turvekerrostumassa on heikosti maatunut-
ta pintarahkaturvetta (maatumisaste 4,0) tuskin ni-
meksi suon syvimmällä alueella kaakkoisella altaal-
la moreenisaarekkeen luoteispuolella, joten turvepat-
ja voidaan luokitella kokonaisuudessaan energiatur-
peeksi tai myös turvemullan raaka-aineeksi. Turve on 
suon pintaosassa enimmäkseen puusararahkaturvet-
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ta, joka lähellä pohjaa vaihtuu puurahkasaraturpeek-
si. Syvimmällä suon osalla turvekerrostuman ohues-
sa, heikosti maatuneessa pintaosassa on rahkaturpeen 
lisätekijänä myös tupasvillaa, ja turve koko kerrostu-
man puolivälissä kohtalaisesti maatunutta rahkatur-
vetta tai tupasvillarahkaturvetta. Lisätekijänä on pai-
koin saraa ja lähellä pohjaa, ennen kuin turve vaihtuu 
järviruokorahkasaraturpeeksi vielä suoleväkköä. Jär-
viruokoa esiintyy vain paikallisesti syvimmän alueen 
turpeessa pohjaliejun päällä. Liekoja eli maatumaton-
ta puuta suossa on runsaasti: yli puolentoista metrin 
syvyisellä suon osalla niitä on 0–2 m:n syvyydessä 
vähintään 3,4 % kyseisen vyöhykkeen turvemääräs-
tä. Syvyysvyöhykkeessä 0–1 m liekoja näyttäisi ole-
van erittäin runsaasti, 6,8 % kyseisen kerroksen koko-
naisturvemäärästä. Pelikorvensuon tapauksessa sy-
vemmän kerroksen eli 1–2 metrin välisen kerroksen 
liekoisuudesta ei tutkimusmenetelmä (kahden metrin 
tanko vain kymmenen kertaa turpeeseen tutkimuspis-
teen välittömässä ympäristössä) anna luotettavaa ku-
vaa: kirjatuiksi tulevat etupäässä vain alle metrin sy-
vyydessä oleva maatumaton puuaines.

Pelikorvensuolla on yli puolentoista metrin syvyis-
tä aluetta kaikkiaan 10 ha ja turvetta tällä alueella 
0,23 milj. suo-m3. Turve on vähintäänkin kohtalais-
ta energiaturvetta (keskimaatuneisuus 6,3) ja se kel-
paa hyvin myös turvemullan raaka-aineeksi. Suosta 

ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyyseja varten, mutta turpeen tiettyjä ominai-
suuksia, lämpöarvoja ja suon yli puolentoista metrin 
syvyisen alueen turpeen sisältämän energian määrää 
on arvioitu nojautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 
1994). Niiden perusteella on koko turvekerrostuman 
keskimääräinen tuhkapitoisuus 2,9 % kuivapainos-
ta, vesipitoisuus märkäpainosta 89,7 % ja kuiva-ai-
nemäärä 100 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg ja turpeen, jonka 
kosteus on 50 %, 9,6 MJ/kg. Energiaturpeen kuiva-
ainemäärä on noin 18 000 tn (tällöin suon pohjalle 
jäljelle jätettäväksi ajateltu puolen metrin paksuinen 
turvekerros on vähennetty eli käyttökelpoista turvet-
ta on kaikkiaan siis 0,18 milj. suo-m3) ja kuivan tur-
peen energiasisältö 0,39 milj. GJ eli 0,11 milj. MWh. 
50 %:n käyttökosteudessa energiamäärä on 0,35 milj. 
GJ eli 0,10 milj. MWh ja yhden suokuution energia-
sisältö keskimäärin 0,53 MWh.

Pelikorvensuo soveltuu vain pienimuotoiseen tur-
vetuotantoon. Hyödyntämiskelpoinen 10 ha:n alue ja-
kaantuu kolmeen osaan, joista tosin keskimmäinen, 
kaakkoisen altaan moreenisaaren länsi- ja luoteis-
puolella sijaitseva osa-alue sisältää valtaosan käyt-
tökelpoisesta turpeesta. Parhaiten suo soveltuu met-
sänkasvatukseen.
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Kuva 9. Pelikorvensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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5. Toivakansuo

Toivakansuo (atk-n:o 31 380, kl. 2042 03, x=6735,2, 
y=3341,4) sijaitsee noin 19 km Lopen keskustasta 
länsilounaaseen Keritty-järven luoteisrannan tuntu-
massa kumpuilevan moreenimaaston ympäröimänä 
(kuva 1 ja Haavisto-Hyvärinen ym. 1996a). Metsä-
autotie ylittäessään kapean suosalmen samalla erot-
taa Toivakansuon tämän länsipuolisesta, lähes yhtä 
suuresta suokuviosta. Samainen metsäautotie seu-
railee suon luoteis-, länsi- ja lounaisreunaa ja tarjoaa 

samalla kohtalaisen hyvät kulkuyhteydet suolle. Toi-
vakansuon länsiosassa on pieni lampi, Pieni Toivak-
ka, jonka pinnan korkeus meren pinnasta on 124,3 
m (kuva 10).

Tutkitun alueen pinta-ala on 34 ha (taulukko 5). 
Suolla on 4 tutkimuspistettä ja 5 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 2,6/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 2007.

Taulukko 5. Toivakansuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 34 0,1 0,1 1,6 1,8 0,03 0,02 0,55 0,60

Yli 1,0 m 26 0,1 0,1 1,9 2,1 0,03 0,02 0,51 0,56

Yli 1,5 m 19 0,2 0,1 2,2 2,5 0,03 0,02 0,42 0,47

Yli 2,0 m 10 0,3 0,2 2,6 3,1 0,03 0,02 0,27 0,32

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 123–
128 m, ja pinta viettää länteen, etelään, lounaaseen 
ja kaakkoon kohden Pieni Toivakka -lampea ja siitä 
lähtevää kaakko–etelä-suuntaista laskuojaa. Tätä las-
kuojaa myöten suon vedet purkautuvat reilun sadan 
metrin päässä suon eteläisimmästä osasta Keritty-jär-
veen (121,3 m mpy). Toivakansuo on kauttaaltaan, 
paikoin tiheästikin ojitettu, joten se kuuluu korkein-
taan luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen suo- 
ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät lammesta huolimatta: Pienen 
Toivakan pinta on vähän yli kolme metriä Kerityn 
vedenpinnan yläpuolella. Toivakansuo sijaitsee Ke-
rityn valuma-alueella (23.054), joka puolestaan kuu-
luu Karjaanjoen vesistöalueen (23) Puneliajärven alu-
eeseen (23.05).

Paksuin turvekerrostuma (4,6 m) on havaintojen 
mukaan suon keskiosan syvänteessä lähellä suon itä-
reunaa eli luoteeseen työntyvää laajaa moreenikum-
paretta. Suon pohja syvenee melko tasaisesti kohden 
syvänteitä. Noin puolet pohjamaalajihavainnoista on 
moreenia, mutta lähes yhtä yleisesti pohjalla on myös 
hietaa, lähinnä syvillä alueilla. Moreeni tulee näky-
viin suon pohjoisreunan tuntumassa kahtena saarek-
keena. Syviin alueisiin, erityisesti lammen ympäris-
töön liittyvät myös pohjamaan päälle kerrostuneet lie-
jut, karkeadetrituslieju ja järvimuta. Kaikkiaan nel-
jästä pisteestä on löydetty näitä liejuja 40–200 cm:n 
paksuisina kerrostumina.

Toivakansuon suotyypeistä on havaintojen mukaan 

turvekankaita 78 % ja rämeitä 22 %. Rämeet, isovar-
puräme ja tupasvillaräme ovat nekin ojituksen vah-
vasti muuttamia. Suon keskustan syvällä alueella on 
tupasvillarämettä ja varputurvekangasta, koillisosan 
syvänteessä isovarpurämettä (kunkin osuus suotyyp-
pihavainnoista on noin 11 %), mutta muualla vallit-
sevat mustikka- ja puolukkaturvekangas, joita on ha-
vaituista suotyypeistä eniten, yhteensä 67 %. Mättäi-
syyttä suon pinnalla ei mainittavasti ole. Puusto on 
keskitiheää, suoaltaan keskiosassa mäntyvaltaista ja 
laitamilla myös kuusivaltaista. Metsiköt ovat saavut-
taneet paikoin jo tukkipuuvaiheen, harvennus- ja vart-
tuneiden kasvatusmetsiköiden ollessa kuitenkin ylei-
simpiä. Tavallisesti metsiköt koostuvat sekapuustosta 
(mänty, kuusi, koivukin jossain määrin), joskin myös 
puhtaita männiköitä tavataan suoaltaan keskiosassa.

Toivakansuon turpeista on rahkavaltaista 87 % ja 
saravaltaista 13 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 65 %, rahkaturve (S) 22 % ja rahka-
saraturve (SC) 13 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 25 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä turpeita 44 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
18 % kokonaisturvemäärästä. Muista mainitsemisen 
arvoisista lisätekijöistä on turpeessa jonkin verran jär-
viruokoa (PR) ja suoleväkköä (SH) sekä hiukan vielä 
kortetta (EQ) ja raatetta (MN). Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 6,5. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 4,0 
ja energiaturpeen 6,8. Heikosti maatunutta, rahkaval-
taista pintaturvetta on varsin niukasti, oikeastaan vain 
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luoteeseen pistävällä lahdekkeella suppealla alueella 
noin metrin paksuudelta, ja siinäkin on maatuneem-
pia linssejä sekä lisätekijöinä tupasvillaa, varpua ja 
puuta. Turve muuttuu sitten pohjaa kohden mentäes-
sä kohtalaisen maatumattoman rahkaturvekerroksen 
jälkeen hyvin maatuneeksi puusararahkaturpeeksi ja 
puurahkasaraturpeeksi. Aivan pohjalla on tällä suon 
osalla järviruokorahkasaraturvetta. Suon keskustas-
sa, syvimmällä alueella Pieni Toivakka -lammen ym-
päristössä turvepatjan pintaosan rahkaturpeessa on li-
sätekijöinä varpua, puuta ja tupasvillaa, syvemmällä 
myös saraa. Pohjaosassa noin metriä ennen liejuker-
roksen alkua turve vaihtuu rahkasaraturpeeksi, jossa 
on mukana jonkin verran järviruokoa, raatetta ja kor-
tetta. Suon muissa osissa turvekerrostuma on pinnas-
ta lähtien tavallisimmin kohtalaisesti ja hyvin maa-
tunutta rahkavaltaista turvetta, jossa lisätekijöinä on 
vaihtelevin määrin puuta, varpua, tupasvillaa ja sa-
raa, paikoin itäosassa suoleväkköäkin. Juuri ennen 
pohjaa turve vaihtuu paikoin saravaltaiseksi. Ker-
rostuman puolivälistä pohjaan saakka turve on hyvin 
maatunutta. Liekoja eli maatumatonta puuta suossa 
on runsaasti: yli 1,5 m:n syvyisellä suon osalla niitä 
on 0–2 m:n syvyydessä 3,4 prosenttia kyseisen vyö-
hykkeen turvemäärästä.

Toivakansuolla on yli puolentoista metrin syvyisel-
lä ja melkoisen yhtenäisellä 19 ha:n alueella turvet-

ta kaikkiaan 0,47 milj. suo-m3. Turvetta voidaan ko-
konaisuudessaan pitää energiaturpeena (keskimaatu-
neisuus 6,4), mutta se sopii hyvin myös turvemullan 
raaka-aineeksi. Suosta ei ole otettu tarkkatilavuuksi-
sia näytteitä laboratorioanalyyseja varten, mutta tur-
peen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöarvoja ja suon yli 
puolentoista metrin syvyisen alueen turpeen sisältä-
män energian määrää on arvioitu nojautumalla Mä-
kilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden perusteella 
on koko turvekerrostuman keskimääräinen tuhkapi-
toisuus 2,9 % kuivapainosta, vesipitoisuus märkäpai-
nosta 89,3 % ja kuiva-ainemäärä 104 kg/m3. Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,8 
MJ/kg ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,7 MJ/
kg. Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 39 100 
tn (tällöin suon pohjalle jäljelle jätettäväksi ajateltu 
puolen metrin paksuinen turvekerros on vähennetty 
eli käyttökelpoista turvetta on kaikkiaan siis 0,38 milj. 
suo-m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 0,85 milj. GJ 
eli 0,24 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa ener-
giamäärä on 0,76 milj. GJ eli 0,21milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö keskimäärin 0,56 MWh.

Toivakansuo soveltuu hyvin turvetuotantoon, jos-
kin Pieni Toivakka -lampi aiheuttaa omat haasteensa 
tuotantosuunnitelmille. Metsänkasvatus on varteen-
otettava käyttömuoto Toivakansuolle.
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Kuva 10. Toivakansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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6. Käyrälamminsuo

Käyrälamminsuo (atk-n:o 31 379, kl. 2042 03, 
x=6735,3, y=3339,7) sijaitsee noin 20–21 km Lo-
pen keskustasta länsilounaaseen (kuva 1) aivan Lo-
pen ja Tammelan välisen kunnanrajan tuntumassa. 
Suo rajoittuu lähes kauttaaltaan kumpuilevaan mo-
reenimaastoon, vain vähäisin osin itäreunaltaan Ki-
visammaljärveen (121,4 m mpy). Suon keskiosassa 
suon miltei koko pohjoisreunan muodostavan mo-
reenikummun, Nälkäahon, kupeessa sijaitsee Käyrä-

lammi, jonka pinnan korkeus merenpinnasta on 124,1 
m (Haavisto-Hyvärinen ym. 1996a). Kulkuyhteydet 
ovat hyvät: suoaltaan keskiosan ylittää maantie, josta 
erkanee suon etelä- ja länsireunaa seuraileva metsätie 
sekä kaakkoon että luoteeseen (kuva 11).

Tutkitun alueen pinta-ala on 46 ha (taulukko 6). 
Suolla on 5 tutkimuspistettä ja 8 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 2,8/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 2007.

Taulukko 6. Käyrälamminsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät   
      

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 46 0,2 0,0 1,7 1,9 0,10 0,01 0,79 0,90

Yli 1,0 m 33 0,3 0,0 2,2 2,5 0,10 0,01 0,71 0,82

Yli 1,5 m 24 0,4 0,1 2,5 3,0 0,10 0,01 0,60 0,71

Yli 2,0 m 17 0,6 0,1 2,8 3,5 0,10 0,01 0,49 0,60

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 121,5–
130,5 m, ja pinta viettää suoaltaan luoteispuoliskol-
la kohden Käyrälammia ja siihen laskevaa valtao-
jaa. Viettosuunnat täällä ovat lounas, kaakko ja itä. 
Käyrälammin laskuoja virtaa suon kaakkoispuolis-
kon pääviettosuuntien mukaisesti kaakkoon ja itään 
ja päätyy kaakkoispuoliskon muiden ojien tapaan Ki-
visammaljärveen. Suo on kaakkoisinta lahdekettaan 
lukuun ottamatta ojitettu ja varsin tiheästi, joten sen 
luonnontilaisuusluokka on korkeintaan 1 (Kansalli-
nen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Luon-
nontilaisella suon osalla viettosuunta on lähinnä poh-
joiseen. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät: Käyrä-
lammin vedenpinta on kaksi ja puoli metriä Kivisam-
maljärven pintaa korkeammalla, ja suon pinta syvim-
mällä osalla kaakossa noin kuusi metriä järven pintaa 
korkeammalla. Käyrälamminsuo sijaitsee Kerityn va-
luma-alueella (23.054), joka puolestaan on osa Kar-
jaanjoen vesistöalueeseen (23) kuuluvaa Puneliajär-
ven aluetta (23.05).

Paksuimmillaan turvekerrostuma (5,9 m) on suon 
kaakkoisimman osan keskustassa. Suon pohja syve-
nee jokseenkin tasaisesti kohden syvänteitä. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni, jota on 62 % ha-
vainnoista, sekä syvimmillä suon osilla hiekka 38 %. 
Liejua on niin ikään suon syvänteissä luoteessa, suo-
altaan keskiosassa sekä kaakossa, mutta melko pai-
kallisesti ja vain 10–40 cm:n paksuisina kerrostumi-
na pohjamaan päällä. Liejuhavaintoja on tehty kaik-
kiaan viidellä pisteellä (38 %:ssa tutkimuspisteistä).

Käyrälamminsuon suotyypeistä on havaintojen 
mukaan rämeitä 54 %, turvekankaita 38 % ja korpia 
8 %. Kaakkoisimman lahdekkeen luonnontilaista rah-
karämettä, kanervarahkarämettä ja ruohoista sararä-
mettä lukuun ottamatta suotyypit ovat muualla suoal-
taassa ojituksen voimakkaasti muuttamia yleisimmän 
suotyypin ollessa mustikkaturvekangas (31 % havain-
noista). Mustikkaturvekangasta on yleensä reunamil-
la mm. suoaltaan keski- ja luoteisosassa. Luoteisosan 
keskustassa on puolukkaturvekangasta, tupasvillarä-
mettä ja varsinaista sararämettä, läntisellä lahdek-
keella kangaskorpea. Suon kaakkoisosan ojitetulla 
alueella on kanervarahkarämeen ohella myös isovar-
purämettä. Muiden suotyyppien kuin mustikkaturve-
kankaan osuus havainnoista on kullakin 7–8 %. Mät-
täisyys suon pinnalla ei ole kovinkaan kattavaa: kes-
kimäärin 20–30 cm:n korkuiset mättäät peittävät suon 
pinnasta kaikkiaan noin kolmasosan (36 %). Useim-
miten harva tai keskitiheä puusto on suoaltaan kes-
kiosassa mäntyvaltaista, reunamilla myös kuusival-
taista ja väliin koivunsekaistakin. Kehitysvaiheeltaan 
metsiköt vaihettuvat taimikko- ja riukuvaiheesta aina 
varttuneisiin kasvatusmetsiköihin, mutta kaakkoisen 
lahdekkeen keskustassa on paikoin vajaatuottoisia 
kasvustoja ja lähes aukeitakin alueita.

Käyrälamminsuon turpeista on rahkavaltaista 74 % 
ja saravaltaista 26 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 47 %, rahkaturve (S) 26 %, rus-
kosammalrahkaturve (BS) 1 ja rahkasaraturve (SC) 
26 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
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on 34 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 45 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 17 % kokonais-
turvemäärästä. Muita mainittavia lisätekijöitä ovat 
järviruoko (PR) sekä suoleväkkö (SH) ja raate (MN), 
joita viimeksi mainittuja on tosin vain nimeksi. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7. Heikos-
ti maatuneen pintarahkaturpeen maatuneisuus on 3,2 
ja energiaturpeen 6,1. Suon kaakkoisimmassa osassa 
on yli kahden metrin syvyisellä 10 ha:n alueella 1,1–
3,3 metrin paksuudelta heikosti maatunutta, lähinnä 
Cuspidata-valtaista rahkaturvetta kutakuinkin yhte-
näisenä kerrostumana. Kerrostumassa on lisätekijä-
nä tupasvillaa, ja siihen kuuluu joitakin ohuehkoja 
maatuneita linssejä, mutta myös Acutifolia-valtaisia 
osueita. Heikosti maatuneen kerroksen jälkeen kaak-
koisosan turve on kohtalaisesti tai hyvin maatunutta 
tupasvillarahka- tai puurahkaturvetta, jossa pohjaa 
kohti mentäessä alkaa olla saraa lisätekijänä. Noin 
metrin päässä pohjasta turve muuttuu saravaltaisek-
si, paikoin aivan pohjalla vielä uudestaan rahkavaltai-
seksi ja ruskosammaltakin sisältäväksi, jopa aavistuk-
sen verran ruskosammalvaltaiseksi. Lisätekijänä lä-
hellä pohjaa on järviruokoa ja raatetta sekä varpua ja 
puuta. Suon keski- ja luoteisosassa turve on pinnas-
ta saakka kohtalaisesti ja vieläpä hyvin maatunutta, 
aluksi rahkavaltaista turvetta, jossa on lisätekijänä tu-
pasvillaa, varpua ja puuta sekä yleisesti myös saraa, 
joskus suoleväkköäkin. Noin metriä ennen pohjalie-
jukerrostumaa turve vaihettuu saravaltaiseksi ja lisä-
tekijäksi ilmaantuu erityisesti järviruokoa. Liekoja 
eli maatumatonta puuta suon turvekerrostuma sisäl-
tää runsaasti: yli puolentoista metrin syvyisellä suon 
osalla niitä on 0–2 metrin syvyydessä 3,1 % kysei-
sen vyöhykkeen kokonaisturvemäärästä. Erittäin run-
saasti liekoja on syvyysvyöhykkeessä 1,5–2,0 m, noin 
6,3 % tämän vyöhykkeen sisältämästä turvemäärästä.

Käyrälamminsuolla on yli puolentoista metrin sy-
vyisellä, moreenisaarekkeiden ja Käyrälammin jon-
kin verran rikkomalla 24 ha:n alueella turvetta yh-
teensä 0,71 milj. suo-m3. Tästä määrästä osa eli kaak-
koisimman lahdekkeen pintaturve noin metrin syvyy-
teen saakka kymmenen hehtaarin yhtenäiseltä alalta 
(0,10 milj. m3) kelpaa vähintään kohtalaisesti ympä-
ristö- ja imeytysturpeeksi ja välttävästi kasvuturpeek-
si. Muu osa suon yli puolentoista metrin paksuises-
ta turvekerroksesta puolestaan soveltuu energiatur-
peeksi ja suon turvepatja kokonaisuudessaan hyvin 
myös turvemullan raaka-aineeksi. Suosta ei ole otet-
tu tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja 
varten, mutta turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpö-
arvoja ja suon yli puolentoista metrin syvyisen alu-
een turpeen sisältämän energian määrää on arvioitu 
nojautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Nii-
den perusteella on energiaturpeen keskimääräinen 
tuhkapitoisuus 3,0 % kuivapainosta, vesipitoisuus 
märkäpainosta 89,9 % ja kuiva-ainemäärä 98 kg/m3. 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 21,8 MJ/kg ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 
9,7 MJ/kg. Jos heikosti maatunut turvekerros tuote-
taan erikseen omiin käyttötarkoituksiinsa, on jäljel-
lä käyttökelpoista energiaturvetta noin 0,49 milj. m3 
(tällöin myös suon pohjimmainen puolen metrin ker-
ros on vähennetty). Tämän turpeen kuiva-ainemää-
rä on noin 48 100 tn ja kuivan turpeen energiasisältö 
1,05 milj. GJ eli 0,29 milj. MWh. 50 %:n käyttökos-
teudessa energiamäärä on 0,93 milj. GJ eli 0,26 milj. 
MWh ja yhden suokuution energiasisältö tässä tapa-
uksessa keskimäärin 0,53 MWh.

Käyrälamminsuo huolimatta monista moreenisaa-
rekkeista ja Käyrälammista soveltuu kohtalaisesti tur-
vetuotantoon.
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Kuva 11. Käyrälamminsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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7. Isosuo II

Isosuo II (atk-n:o 31 377, kl. 2042 03, x=6740,9, 
y=3343,8) sijaitsee noin 17 km Lopen keskustas-
ta länsiluoteeseen Kaartjärven länsirannalla ja aivan 
Räyskälän Ilmailuopiston ynnä lentokeskuksen naa-
purina, niiden itäpuolella (kuva 1). Suo rajoittuu III 
Salpausselkään kuuluvan Pernunnummen hiekka- ja 
hietakerrostumiin, länsireunaltaan hiekan ohella vä-

häisin osin Vääriä-järveen (117,4 m mpy) ja vielä luo-
teis- ja pohjoisreunaltaan turve/hieta-pohjaiseen pel-
toon (Haavisto-Hyvärinen ym. 1996a).

Tutkitun alueen pinta-ala on 45 ha (taulukko 7). 
Suolla on 14 tutkimuspistettä ja 11 syvyyspistettä, 
joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 5,6/10 
ha (kuva 12). Suo on tutkittu vuonna 2007.

Taulukko 7. Isosuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät     
    

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 45 0,0 0,1 0,5 0,6 0,00 0,03 0,24 0,27

Yli 1,0 m 6 0,0 0,3 1,0 1,3 0,00 0,02 0,05 0,07

Yli 1,5 m 1 0,0 0,0 1,6 1,6 0,00 0,00 0,02 0,02

   
Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 115,5–120 

m, ja pinta viettää suon lounaisosassa kaakkoon, muu-
alla koilliseen. Vedet purkautuvat ojia myöten vierei-
seen Kaartjärveen (114,2 m mpy). Tiheän ojituksen 
vuoksi suon luonnontilaisuusluokka on korkeintaan 
0 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 
2012). Isosuo II sijaitsee Kaartjärven valuma-alueel-
la (35.887), joka puolestaan kuuluu Hyvikkälänjoen 
valuma-alueeseen (35.88). Tämä on osa suureen Ko-
kemäenjoen vesistöalueeseen (35) sisältyvää Vanajan 
reitin vesistöaluetta (35.8).

Paksuimmillaan turvekerrostuma (1,6 m) on suon 
länsireunan tuntumassa, suon ylittävän maantien lä-
hellä. Tasaisen suopohjan yleisin maalaji on hiekka 
(88 % havainnoista), jonka lisäksi tavataan jonkin ver-
ran moreenia ja hietaa.

Isosuo II:n suotyypeistä on havaintojen perusteel-
la turvekankaita 88 %, rämeitä 8 % ja matalaa turve-
pohjaista peltoa 4 %. Vallitsevan puolukkaturvekan-
kaan (64 % havainnoista) ohella on vain paikoin, suon 
keskustassa hiekkasaaren ympäristössä sekä pohjois-
reunan pellon lähellä mustikka- ja ruohoturvekangas-
ta (16 ja 8 % vastaavasti). Koillisreunan lähellä on 
kangasrämettä ja lounaisella lahdekkeella isovarpu-
rämettä (kummankin osuus 4 %).

Isosuo II:n turpeista on rahkavaltaista 53 % ja sa-
ravaltaista 47 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 21 %, sararahkaturve (CS) 32 % ja rah-
kasaraturve (SC) 47 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 18 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 82 % kokonaisturvemäärästä. Muis-
ta lisätekijöistä on mukana järviruokoa (PR), mutta 
vain nimeksi. Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 6,5, heikosti maatuneen pintaturvekerrok-
sen 4,0 ja hyvin maatuneen kerrostuman 6,8. Heikos-
ti maatunutta pintaturvetta, tupasvillarahka-, puurah-
ka- ja puusararahkaturvetta on vain vähän suon lou-
nais- ja kaakkoisosassa. Muutoin suon turvekerrostu-
ma koostuu kohtalaisesti ja hyvin maatuneesta puusa-
rarahka- ja puurahkasaraturpeesta, jonka pohjaosas-
sa ainoastaan Vääriälammen lähellä on hiukan järvi-
ruokoa. Liekoja eli maatumatonta puuta turpeessa on 
yli metrin syvyisellä alueella vähän eli noin prosentin 
verran syvyysalueen kokonaisturvemäärästä.

Suo ei mataluutensa vuoksi sovellu turvetuotan-
toon. Tiheästi ojitettu suo sopii parhaiten metsän-
kasvatukseen, mihin sitä varsin tehokkaasti on käy-
tettykin.
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Kuva 12. Isosuo II:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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8. Viiverinsuo

Viiverinsuo (atk-n:o 31 378, kl. 2042 03 ja 2131 01, 
x=6742,4, y=3341,0) sijaitsee noin 20 km Lopen 
keskustasta länsiluoteeseen Kaartjärven länsipuolel-
la, suurimmaksi osaksi III Salpausselän reunamuo-
dostumaan kuuluvan Pernunnummen hiekkakerros-
tumien ympäröimänä (kuva 1). Suo rajoittuu etelä- ja 
pohjoisreunaltaan vielä moreenimäkiin, joihin poh-
joisreunalla kuuluu myös hiukan kalliopaljastumaa 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1996a ja 1994). Kulkuyh-
teydet ovat hyvät: suon luoteis- ja pohjoisreunan lä-
hellä kulkee maantie, josta erkanee ajoura suon poh-

joisreunalle ja kesämökkitie, joka suon eteläpuolella 
ylittää sen eteläisen lahdekkeen. Tästä kesämökki-
tiestä lähtevä ajoura ulottuu suon länsireunalle. Poh-
joisessa ja pohjoisluoteessa suon reunalahdekkeet 
ylittää länsilounaasta itäkoilliseen suuntautuva säh-
kölinja (kuva 13).

Tutkitun alueen pinta-ala on 79 ha (taulukko 8). 
Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 16 syvyyspistettä, 
joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 4,1/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 2007.

Taulukko 8. Viiverinsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 79 0,0 0,3 1,0 1,3 0,01 0,25 0,77 1,03

Yli 1,0 m 47 0,0 0,4 1,4 1,8 0,01 0,18 0,67 0,86

Yli 1,5 m 25 0,1 0,7 1,6 2,4 0,01 0,18 0,41 0,60

Yli 2,0 m 16 0,1 0,2 2,5 2,8 0,01 0,03 0,40 0,44

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 120–
125 m. Kohtalaisen tiheästi ojitetun Viiverinsuon luo-
teisosan vedet keräytyvät ojia myöten suon luoteis-
reunalla sijaitsevaan Tervalammiin (119,6 m mpy) 
ja tämän lasku-uoman kautta lopulta vähän yli kilo-
metrin päässä suon luoteispuolella virtaavaan Ilme-
tynjokeen. Muu osa suosta, alaltaan vähän enemmän 
kuin puolet suon kokonaispinta-alasta, purkaa ve-
tensä itään, Myllyjärveen (116,3 m mpy), josta läh-
tevä Myllyoja laskee Kaartjärveen (114,2 m mpy). 
Vedenjakajalla sijaitsevan suon luoteisosa kuuluu Il-
metynjoen valuma-alueeseen (35.984), joka on osa 
Loimijoen vesistöalueen (35.9) Turpoonjoen valu-
ma-aluetta (35.98). Muu osa suosta on Kaartjärven 
valuma-alueella (35.887). Se puolestaan sisältyy Va-
najan reitin vesistöalueen (35.8) Hyvikkälänjoen va-
luma-alueeseen (35.88). Suuri Kokemäenjoen vesis-
töalue (35) lopulta sulkee sisäänsä niin Vanajan rei-
tin kuin Loimijoenkin vesistöalueen. Melkoisen tihe-
än ojituksen vuoksi Viiverinsuo kuuluu korkeintaan 
luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen suo- ja tur-
vemaastrategiatyöryhmä 2012). Suon kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (3,7 m) suon 
pohjoisella reunalla, Viiveri-lammen (121,8 m mpy) 
pohjoispuolella. Suon pohja, joka on varsin tasainen 
ja syveneekin tasaisesti altaiden keskustaa kohden, on 
enimmäkseen moreenia (66 % havainnoista). Hiek-

kaa on melko yleisesti (25 %), mutta hienojakoisem-
pia aineksia, suon tapauksessa hietaa, lähes vain sa-
tunnaisesti (3 %). Liejuja, karkeadetritusliejua ja hie-
kansekaista liejua on suon itään pistävällä lahdekkeel-
la (Laihasensuolla) sekä pohjoisreunalla Viiveri-lam-
men pohjoispuolella noin 50–150 cm:n kerrostumana 
pohjamaan päällä kaikkiaan neljässä pisteessä.

Viiverinsuon suotyypeistä on havaintojen perus-
teella turvekankaita 59 % ja ojituksen vahvasti muut-
tamia rämeitä 41 %. Yleisimmät suotyypit, varputur-
vekangas ja puolukkaturvekangas (kumpaakin noin 
neljäsosa suotyypeistä) ovat jakautuneet tasaisesti lä-
hes koko suoaltaaseen, vain pohjoisilla lahdekkeilla 
niiden tilalla on mustikkaturvekangasta, jota on hiu-
kan myös itään pistävän lahdekkeen suulla. Karujen 
turvekankaitten ohessa suoaltaan pääosaa luonnehti-
vat karut rämeet, lähinnä tupasvillaräme (19 % suo-
tyyppihavainnoista) ja isovarpuräme (6 %). Rahkarä-
mettä on niukasti Laihasensuolla, kangasräme (13 %) 
kuuluu puolestaan suon laitaosiin. Mättäisyys suon 
pinnalla on vähäistä: vain noin 5 % siitä on keski-
määrin kahden dm:n korkuisten mättäiden peitossa. 
Puusto on mäntyvaltaista, vain reunoilla ja pohjoisil-
la lahdekkeilla puusto on satunnaisesti kuusivaltaista, 
ja koivua on täällä jonkin verran sekapuuna, paikoin 
kyllä muuallakin. Keskitiheät metsiköt ovat yleensä 
varttunutta kasvatusmetsää, harvennusvaiheen metsi-
köitä samoin kuin tiheitä metsiköitä on vähän. Suon 
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itään pistävällä lahdekkeella (Laihasensuolla) on hak-
kuualoja.

Viiverinsuon turpeista on rahkavaltaista 70 % ja sa-
ravaltaista 30 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 44 %, sararahkaturve (CS) 26 %, rahka-
saraturve (SC) 29 % ja ruskosammalsaraturve (BC) 
1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 23 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 49 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 11 % kokonais-
turvemäärästä. Muita mainitsemisen arvoisia lisäte-
kijöitä ovat järviruoko (PR), vähän yli kolme pro-
senttia turvemäärästä sekä suoleväkkö (SH), tupas-
luikka (TR) ja raate (MN), joiden kolmen viimeksi 
mainitun osuus kokonaisturvemäärästä kullakin tosin 
jää noin puoleen prosenttiin. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,7, heikosti maatuneen pin-
tarahkaturpeen 3,7 ja hyvin maatuneen turvekerrok-
sen 6,4. Heikosti maatunutta, rahkavaltaista turvet-
ta: Acutifolia- ja Cuspidata-turvetta lisätekijöineen 
(tupasvilla, suoleväkkö) on suon keskiosassa ja itäi-
sellä lahdekkeella paikoin jopa puolentoista metrin 
paksuudelta, mutta hyvinkin pienialaisesti. Useim-
miten heikosti maatuneet pintakerrokset ovat varsin 
ohuita tai heikosti maatuneet kerrokset sisältyvät jo 
pinnasta lähtien kohtalaisesti ja hyvin maatuneeseen 
turpeeseen linsseinä. Niinpä suon turvekerrostumaa 
kokonaisuutena voidaan parhaiten luonnehtia ener-
giaturpeeksi tai turvemullan raaka-aineeksi. Edellä 
mainituilla alueilla, samoin kuin pohjoisilla lahdek-
keilla rahkavaltaisessa turpeessa on usein lisätekijöi-
nä puuta, varpua ja tupasvillaa, myös saraa ja satun-
naisesti tupasluikkaakin. Yleensä alle puoli metriä 
ennen pohjaa turve vaihettuu saravaltaiseksi, joskus 
vain muutamia kymmeniä senttimetrejä ennen poh-
jamaata tai sitä peittävää liejua. Pohjalla turpeessa on 
järviruokoa ja raatetta, paikallisesti hiukan suoleväk-
köä ja ruskosammaltakin. Myös suon muissa osissa 
pääosa turvekerrostumasta on rahkavaltaista sisältäen 
lisätekijöinään tupasvillaa, puuta ja varpuainesta, ja 
pohjaa kohden saran määrä turpeessa lisääntyy, mut-

ta saravaltaisen kerrostuman paksuus jää muutamas-
ta kymmenestä senttimetristä noin metriin. Välistä 
turve säilyy rahkavaltaisena pohjaan saakka sisältä-
en saraa vain lisätekijänä. Lisätekijöinä pohjan tun-
tumassa on tällöin, kuten saravaltaisessakin turpees-
sa puuta, varpua, järviruokoa ja raatetta. Liekoja suon 
turvekerrostumassa on hyvin vähän: yli puolentois-
ta metrin syvyisellä suon osalla niitä on 0–2 metrin 
syvyydessä puolisen prosenttia kyseisen syvyysvyö-
hykkeen turvemäärästä.

Viiverinsuolla on yli puolentoista metrin syvyisel-
lä, joskaan ei aivan yhtenäisellä 25 ha:n alueella tur-
vetta yhteensä 0,60 milj. suo-m3. Turvekerrostumaa 
voidaan edellä mainituista syistä johtuen pitää koko-
naisuudessaan energiaturpeena tai myös turvemul-
lan raaka-aineena (keskimaatuneisuus 5,2). Suosta 
ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyyseja varten, mutta turpeen tiettyjä ominai-
suuksia, lämpöarvoja ja suon yli puolentoista metrin 
syvyisen alueen turpeen sisältämän energian määrää 
on arvioitu nojautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 
1994). Niiden perusteella on koko turvekerrostuman 
keskimääräinen tuhkapitoisuus 2,8 % kuivapainosta. 
Yli puolentoista metrin syvyisen alueen turpeen ve-
sipitoisuus märkäpainosta 90,7 % ja kuiva-ainemää-
rä 90 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 21,3 MJ/kg ja turpeen, jonka koste-
us on 50 %, 9,4 MJ/kg. Turpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 42 900 tn (tällöin suon pohjalle jäljelle jätettä-
väksi ajateltu puolen metrin paksuinen turvekerros on 
vähennetty eli käyttökelpoista turvetta on kaikkiaan 
siis 0,48 milj. suo-m3) ja kuivan turpeen energiasisäl-
tö 0,91 milj. GJ eli 0,25 milj. MWh. 50 %:n käyttö-
kosteudessa turpeen energiamäärä on 0,81 milj. GJ eli 
0,22 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
keskimäärin 0,47 MWh

Huolimatta suoaltaaseen kuuluvista tai sitä rajoit-
tavista lammista (yhteensä kuusi kappaletta) Viiverin-
suo soveltuu kohtalaisesti turvetuotantoon.
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Kuva 13. Viiverinsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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9. Taakerinsuo

Taakerinsuo (atk-n:o 31 405, kl. 2131 01, x=6744,4, 
y=3339,7) sijaitsee noin 22 km Lopen keskustasta 
länsiluoteeseen Pääjärven eteläpuolella ja Pääjärves-
tä lounaaseen virtaavan Ilmetynjoen itä- ja eteläpuo-
lella III Salpausselän tuntumassa (kuva 1). Suo ra-
joittuu paitsi Ilmetynjokeen lähes koko pohjoisreu-
naltaan, myös hiekka- ja hietakerrostumiin sekä mo-
reeniin pohjoisessa, idässä ja etelässä sekä moreeniin 
vielä lännessäkin (Haavisto-Hyvärinen ym. 1994). 
Kulkuyhteydet ovat hyvät: kylätiet ympäröivät suota 
kauttaaltaan ja yksi niistä ylittääkin suoaltaan sen kes-
kikohdalta. Tästä erkanee vielä länteen Ilmetynjoen 

rannalle, täällä sijaitsevalle kesämökille vievä mök-
kitie. Suon itäisen osan halki kulkee kaksi sähkölin-
jaa, toinen eteläkaakosta pohjoisluoteeseen ja toinen 
suon pohjoiseen pistävän lahden pohjukassa itäkoil-
lisesta länsilounaaseen (kuva 14). Noin puolet suosta, 
sen länsiosa, kuuluu Tammelan kuntaan, mutta suota 
on seuraavassa käsitelty kokonaisuutena, ikään kuin 
Lopen kuntaan kuuluvana.

Tutkitun alueen pinta-ala on 53 ha (taulukko 9). 
Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 28 syvyyspistettä, 
joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,7/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 9. Taakerinsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 53 0,0 0,1 0,9 1,0 0,02 0,03 0,49 0,54

Yli 1,0 m 26 0,0 0,1 1,2 1,3 0,01 0,01 0,32 0,34

Yli 1,5 m 8 0,1 0,1 1,6 1,8 0,01 0,01 0,14 0,16

Yli 2,0 m 2 0,1 0,1 2,0 2,2 0,00 0,00 0,05 0,05

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–125 
m, ja pinta viettää kohden pohjois- ja länsireunal-
la virtaavaa Ilmetynjokea, johon kohtalaisen tiheästi 
ojitetun suon vedet purkautuvat. Taakerinsuo kuuluu 
Ilmetynjoen valuma-alueeseen (35.984), joka puoles-
taan on osa Loimijoen vesistöalueen (35.9) Turpoon-
joen valuma-aluetta (35.98). Nämä kaikki sisältyvät 
suureen Kokemäenjoen vesistöalueeseen (35). Tur-
vekerrostuman kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät Il-
metynjoen pinnan tasoon saakka. Taakerinsuo luon-
nontilaisuusluokka on lähinnä 0 (Kansallinen suo- ja 
turvemaastrategiatyöryhmä 2012).

Paksuimmillaan turvekerros (2,2 m) on Taakerin-
suon pohjoisella lahdekkeella sekä etelään pistävän 
lahdekkeen keskiosassa. Suon pohja on jokseenkin ta-
sainen ja on enimmäkseen hietaa (50 % havainnois-
ta) sekä moreenia (37 %). Hiesua ja hiekkaa esiin-
tyy pohjamaalajina niin ikään, mutta huomattavasti 
vähemmän (6-7 %). Liejua on pohjoisen lahdekkeen 
syvällä alueella enimmillään noin 170 cm:n kerros-
tumana pohjamaan päällä, sekä aivan suon matalas-
sa länsiosassa, jossa sen paksuus jää noin 60 sentti-
metriin. Muualle Ilmetynjoki ei ole kerrostanut liejua.

Taakerinsuon suotyypeistä on havaintojen perus-
teella turvekankaita 52 %, rämeitä 39 %, korpia 7 % 
ja turvepeltoja 2 %. Suon laitamilla on useimmiten 
mustikkaturvekangasta (28 % suotyyppihavainnois-

ta), myös puolukkaturvekangasta ja mm. Ilmetynjo-
en varrella paikoin ruohoturvekangasta (kummankin 
osuus noin 9 %), itään pistävällä lahdekkeelta löytyy 
puolestaan kytöheittoa (6 %) ja turvepohjaista pel-
toa (2 %). Reunamilla tavataan silloin tällöin ojituk-
sen muuttamaa mustikkakorpea ja metsäkortekor-
pea (yhteensä 7 %) sekä korpirämettä (26 %), joka 
viimeksi mainittu kuitenkin kuuluu isovarpurämeen 
(13 %) ohella enimmäkseen keskemmälle suoallas-
ta. Taakerinsuon pinnasta vain noin 9 % on keski-
määrin 3 dm:n korkuisten mättäiden peitossa. Puus-
to on koko suoaltaan alueella mänty-kuusi-koivu-se-
kametsää, jossa selkeimmin mänty, tosin vain pai-
koin keskemmällä suoallasta on valtapuun asemas-
sa. Satunnaisesti lähellä Ilmetynjokea tavataan myös 
tervaleppää. Varttuneet kasvatusmetsiköt ovat enem-
mistönä, mutta melko usein puusto on saavuttanut jo 
tukkipuuvaiheen eli ns. uudistuskypsyyden. Vähiten 
on kuitupuista, propseista koostuvia harvennusmet-
siköitä. Suon harvassa tai keskitiheässä puustossa on 
suoritettu harvennushakkuita lähinnä vain suon län-
tisimmässä osassa.

Taakerinsuon turpeista on rahkavaltaista 62 % ja 
saravaltaista 38 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 35 %, rahkaturve (S) 24 %, rusko-
sammalrahkaturve (BS) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 
38 %. Puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita on 70 
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% ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 20 % koko-
naisturvemäärästä. Muita turpeessa esiintyviä lisäte-
kijöitä ovat järviruoko (PR) ja korte (EQ), mutta nii-
den osuus kokonaisturvemäärästä on vain prosentin 
luokkaa. Tupasvillaa (ER) ei sitä vastoin havaittu tur-
peesta juuri ollenkaan. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,7, heikosti maatuneen rahkavaltai-
sen pintakerroksen 3,1 ja energiaturpeen 7,1. Heikosti 
maatunutta, rahkavaltaista ja nimenomaan Cuspida-
ta-turvetta on melko laajalti suoaltaassa, mutta vain 
korkeintaan parinkymmenen senttimetrin paksuudel-
ta. Pintakerroksessa on lisätekijänä yleensä varpua, 
mutta myös ruskosammalta, suon pinnalla yleisenä 
kasvavaa seinäsammalta, kynsisammalta ja karhun-
sammalta. Muu osa turvekerrostumasta on kohtalai-
sesti ja hyvin maatunutta ja koostuu aluksi puurah-
ka-ja puusararahkaturpeesta. Turve vaihettuu pohjaa 
kohden puurahkasaraturpeeksi, jossa on silloin tällöin 
lisätekijänä järviruokoa ja kortettakin. Suon läntisim-
män osan turpeessa on hieman Ilmetynjoen kerrosta-
maa, runsaasti mineraaliainesta sisältävää liejua. Taa-
kerinsuon turvekerrostumassa yli puolentoista metrin 
syvyisellä suon osalla 0–2 m:n syvyydessä on maatu-
matonta puuta eli liekoja runsaasti, kaikkiaan 3,2 % 
kyseisen syvyysalueen kokonaisturvemäärästä.

Taakerinsuossa on yli puolentoista metrin syvyi-
sellä, tosin neljään osa-alueeseen pirstoutuneella 8 
ha:n alalla turvetta kaikkiaan 0,16 milj. suo-m3. Tur-

vekerrostumaa kokonaisuudessaan voidaan luonneh-
tia energiaturpeeksi sekä turvemullan raaka-aineeksi 
(keskimaatuneisuus 6,3). Suosta ei ole otettu tarkka-
tilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja varten, 
mutta turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöarvoja ja 
suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen turpeen 
sisältämän energian määrää on arvioitu nojautumalla 
Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden perusteel-
la on syvyysvyöhykkeen eli yli puolentoista metrin 
syvyisen alueen koko turvekerrostuman keskimääräi-
nen tuhkapitoisuus 3,5 % kuivapainosta, turpeen ve-
sipitoisuus märkäpainosta 89,7 % ja kuiva-ainemää-
rä 100 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 22,0 MJ/kg ja turpeen, jonka koste-
us on 50 %, 9,8 MJ/kg. Turpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 12 000 tn (tällöin suon pohjalle jäljelle jätettä-
väksi ajateltu puolen metrin paksuinen turvekerros on 
vähennetty eli käyttökelpoista turvetta on kaikkiaan 
siis 0,12 milj. suo-m3) ja kuivan turpeen energiasisäl-
tö 0,26 milj. GJ eli 0,07 milj. MWh. 50 %:n käyttö-
kosteudessa turpeen energiamäärä on 0,24 milj. GJ eli 
0,06 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
keskimäärin 0,54 MWh

Taakerinsuo soveltuu vain hyvin pienimuotoiseen 
turvetuotantoon ja siihenkin korkeintaan välttäväs-
ti (kesämökki Ilmetynjoen rannalla!). Parhaiten Taa-
kerinsuo soveltuu metsänkasvatukseen.
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Kuva 14. Taakerinsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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10. Laasonsuo

Laasonsuo (atk-n:o 31 441, kl. 2131 01, x=6744,7, 
y=3343,4) sijaitsee noin 18–18,5 km Lopen kes-
kustasta länsiluoteeseen Vojakkalan kylässä, lähel-
lä Kaartjärven luoteisrantaa (kuva 1). Suo rajoittuu 
länsireunaltaan III Salpausselän hiekkakerrostumiin, 
Kalattomannummeen ja Kyläntaustanmaahan, muu-
alta hietaan paitsi etelässä osaksi myös moreeniin 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1994). Kulkuyhteydet ovat 
hyvät: Riihimäki–Urjala-maantie kulkee aivan suon 
pohjoisreunan tuntumassa, ja metsäauto- sekä pel-

totiet sivuavat suota lähes joka puolelta. Eräs niistä 
ylittää suon pohjoisosan turvepellon ja toinen (ajou-
ra) halkaisee suoaltaan lounaasta koilliseen. Länsi-
lounaasta itäkoilliseen suuntautuva sähkölinja miltei 
sivuaa suon eteläreunaa (kuva 15).

Tutkitun alueen pinta-ala on 50 ha (taulukko 10). 
Suolla on 11 tutkimuspistettä ja 32 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,6/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 10. Laasonsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 50 0,1 0,0 1,2 1,3 0,03 0,00 0,62 0,65

Yli 1,0 m 32 0,1 0,0 1,6 1,7 0,03 0,00 0,51 0,54

Yli 1,5 m 17 0,1 0,0 2,1 2,2 0,01 0,00 0,36 0,37

Yli 2,0 m 11 0,1 0,0 2,2 2,3 0,01 0,00 0,26 0,27

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 116–122 
m, ja pinta viettää kohden suon eteläosan halki itä-
kaakkoon virtaavaa Kyläntaustanojaa ja suon itäreu-
nan Tervajokea. Näihin uomiin, jotka yhtyvät suon 
kaakkoisreunalla, suon melkoisen tiheä ojaverkosto 
purkaa vetensä. Tervajoen ja Kyläntaustanojan yhtei-
nen lasku-uoma päätyy noin puolen kilometrin pääs-
sä kaakossa Kaartjärveen (114,2 m mpy). Laasonsuo 
kuuluu Kaartjärven valuma-alueeseen (35.887), joka 
on osa Vanajan reitin vesistöalueen (35.8) Hyvikkä-
länjoen valuma-aluetta (35.88). Kaikki nämä sisäl-
tyvät suureen Kokemäenjoen vesistöalueeseen (35). 
Laasonsuon kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät. Se 
kuuluu tiheän ojituksensa vuoksi luonnontilaisuus-
luokkaan 0 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategia-
työryhmä 2012).

Paksuimmillaan turvekerrostuma (2,8 m) on suo-
altaan keskustassa sen itäpuoliskolla. Suon pohja on 
varsin tasainen yleisimpien pohjamaalajien ollessa 
hiekka (47 % havainnoista) ja hieta (21 %). Savea, 
hiesua ja moreenia esiintyy niin ikään, mm. suon itä-
puoliskolla on pieni moreenisaareke. Liejua on muu-
taman kymmenen senttimetrin, paksuimmillaan noin 
puolentoista metrin kerrostumana pohjamaan päällä 
tavallisimmin suoaltaan syvimmissä osissa. Kaikki-
aan 19 tutkimuspisteessä on havaittu liejua.

Laasonsuon kirjatuista suotyypeistä on turvekan-
kaita 98 %, loput turvepohjaisia peltoja. Eniten on 
mustikkaturvekangasta (50 % havainnoista) sekä tätä 

karumpaa puolukkaturvekangasta (43 %). Satunnai-
sesti löytyy myös varputurvekangasta ja ruohoturve-
kangasta (yhteensä niiden osuus suotyyppihavain-
noista on 5 %). Mäntyvaltainen, järeähkö puusto on 
yleensä tiheää tai keskitiheää, joskus harvahkoa, ja 
siinä on sekapuina kuusta ja koivua. Reunamilla on 
joskus miltei puhtaita männiköitä ja paikoin kuusival-
taisiakin metsiköitä.

Laasonsuon turpeista on rahkavaltaista 75 %, sara-
valtaista 24 % ja ruskosammalvaltaista noin prosentti. 
Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 38 %, 
sararahkaturve (CS) 37 %, rahkasaraturve (SC) 24 % 
ja ruskosammalturve (B) noin prosentti. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 10 % ja puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 41 % kokonaistur-
vemäärästä. Muita lisätekijöitä mainitsemisen arvoi-
sesti turpeessa ei esiinny. Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,8. Heikosti maatuneen rahkaval-
taisen pintakerroksen maatumisaste on 2,1, joskin sitä 
on suossa vain nimeksi, ja sekin on vielä Cuspida-
ta-rahkaturvetta. Heikosti maatunutta ruskosammal-
turvetta on satunnaisesti vain suon pinnalla lähinnä 
seinäsammaleen, kynsisammaleen tai karhunsamma-
leen muodostamana. Energiaturpeen keskimaatunei-
suus on 6,0, ja se on suon pintaosassa rahkavaltaista, 
sisältäen lisätekijänä puuta, tupasvillaa ja myös saraa. 
Joskus turve säilyy rahkavaltaisena pohjaan saakka, 
mutta useimmiten vaihettuu kuitenkin saravaltaisek-
si korkeintaan noin metriä ennen pohjamaata tai sitä 
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peittävää liejua. Saravaltaisen turpeen yleisin lisäteki-
jä on rahka, puuta on jonkin verran vähemmän. Laa-
sonsuon turvekerrostumassa on maatumatonta puu-
ta eli liekoja yli puolentoista metrin syvyisellä suon 
osalla 0–2 m:n syvyydessä vähän eli 1,2 % syvyys-
vyöhykkeen kokonaisturvemäärästä. Eniten liekoja 
näyttäisi olevan turvekerrostuman pintaosassa alle 
metrin syvyydessä, missä niitä on kohtalaisesti, noin 
2,4 % kyseisen syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Laasonsuossa on yli puolentoista metrin syvyisel-
lä, tosin kahteen osa-alueeseen jakautuneella 17 ha:n 
alalla turvetta kaikkiaan 0,37 milj. suo-m3. Turve-
kerrostumaa kokonaisuudessaan voidaan pitää ener-
giaturpeena taikka myös turvemullan raaka-aineena 
(keskimaatuneisuus 5,8). Suosta ei ole otettu tarkka-
tilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja varten, 
mutta turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöarvoja ja 
suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen turpeen 
sisältämän energian määrää on arvioitu nojautumalla 

Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden perusteel-
la on syvyysvyöhykkeen eli yli puolentoista metrin 
syvyisen alueen koko turvekerrostuman keskimääräi-
nen tuhkapitoisuus 3,0 % kuivapainosta, turpeen ve-
sipitoisuus märkäpainosta 89,5 % ja kuiva-ainemää-
rä 102 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 22,0 MJ/kg ja turpeen, jonka koste-
us on 50 %, 9,8 MJ/kg. Turpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 29 100 tn (tällöin suon pohjalle jäljelle jätettä-
väksi ajateltu puolen metrin paksuinen turvekerros 
on vähennetty eli käyttökelpoista turvetta on kaik-
kiaan siis 0,30 milj. suo-m3) ja kuivan turpeen ener-
giasisältö 0,64 milj. GJ eli 0,18 milj. MWh. 50 %:n 
käyttökosteudessa energiamäärä on 0,57 milj. GJ eli 
0,16 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
keskimäärin 0,56 MWh.

Laasonsuo soveltuu kohtalaisesti pienimuotoiseen 
turvetuotantoon ja hyvin metsänkasvatukseen.
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Kuva 15. Laasonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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11. Heinisuo I

Heinisuo I (atk-n:o 31 406, kl. 2131 01, x=6747,0, 
y=3345,0) sijaitsee noin 18–19 km Lopen keskustas-
ta länsiluoteeseen Riihimäki–Urjala- ja Vojakkala–
Renko-tien välisessä kulmauksessa, III Salpausselän 
”katkoskohdassa” (kuva 1). Suo rajoittuu niin ollen 
lajittuneiden maa-ainesten sijasta lähes yksinomaan 
moreeniin. Ainoastaan lounaisreunalta suota rajaa vä-
häisin osin hieta, ja itäreunan tuntumassa on kallio-
paljastumia (Haavisto-Hyvärinen ym. 1994). Län-
nessä suo on kapean salmen välityksellä yhteydessä 

pohjoispuoleiseen Heinisuo II:een, josta sen erottaa 
Heinisuo I:n pohjoisreunan lähelle ulottuva metsäau-
totie. Tämän sekä lounaisreunalle johtavan kylätien 
ja joidenkin muidenkin suon lähelle päätyvien met-
säautoteiden ja ajourien ansiosta kulkuyhteydet suol-
le ovat jokseenkin kohtalaiset (kuva 16).

Tutkitun alueen pinta-ala on 124 ha (taulukko 11). 
Suolla on 44 tutkimuspistettä ja 45 syvyyspistettä eli 
tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,2/10 ha. Suo 
on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 11. Heinisuo I:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 124 0,2 0,1 0,9 1,2 0,24 0,12 1,15 1,51

Yli 1,0 m 65 0,3 0,2 1,4 1,9 0,23 0,10 0,93 1,26

Yli 1,5 m 47 0,5 0,2 1,6 2,3 0,21 0,09 0,75 1,05

Yli 2,0 m 25 0,8 0,3 1,6 2,7 0,19 0,08 0,41 0,68

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 126–
130 m, ja pinta viettää pääasiassa kaakkoon ja lou-
naaseen sekä etenkin länsireunalla etelään. Ojituksen 
keräämät vedet purkautuvat kaakkoisreunalta ja ete-
läreunalta ojia myöten Heinijokeen ja edelleen koil-
liseen virtaavaan Kaartjokeen, lounaisreunalta puo-
lestaan Tervajokeen, joka laskee noin kahden ja puo-
len kilometrin päässä etelässä Kaartjärveen (114,2 m 
mpy). Aivan länsiosastaan Heinisuo I kuuluu Kaart-
järven valuma-alueeseen (35.887), muuten Heinä-
joen (Heinijoen) valuma-alueeseen (35.888). Nämä 
molemmat sisältyvät Vanajan reitin vesistöalueen 
(35.8) Hyvikkälänjoen valuma-alueeseen (35.88). 
Kaikki edellä mainitut sulkee sisäänsä suuri Koke-
mäenjoen vesistöalue (35). Heinisuo I kuuluu mel-
koisen tiheän ojituksensa vuoksi korkeintaan luon-
nontilaisuusluokkaan 1 (Kansallinen suo- ja turve-
maastrategiatyöryhmä 2012). Suon kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvät.

Paksuin turvekerrostuma (3,4) m on mitattu suon 
länsipuoliskon keskiosan syvänteestä. Suon pohja on 
melko tasaista, joskin sekä länsi- että itäosassa on joi-
takin moreenisaaria. Yleisin pohjamaalaji on moree-
ni (68 % havainnoista), mutta jonkin verran pohjalla 
on myös lajittuneita maa-aineksia: hiekkaa (12 %), 
hiesua (9 %) ja hietaa (8 %). Liejua on paikoin suon 
syvillä alueilla pohjamaan päällä 5–50 cm:n paksui-
sena kerrostumana. Kaikkiaan 19 pisteessä on ha-
vaittu liejua.

Heinisuo I:n havaituista suotyypeistä on 66 % rä-

meitä, 30 % turvekankaita ja loput lähinnä korpia. 
Suotyypit ovat ojituksen vahvasti muuttamia: aino-
astaan suon syvällä alueella länsipuoliskolla paikal-
lisesti tavattavaa keidasrämettä voidaan osittain pitää 
luonnontilaisena. Pääasiassa suoaltaan keskiosaan 
kuuluvat myös yleisimmät rämeet, isovarpuräme (16 
% havainnoista), kanervarahkaräme (11 %) sekä näi-
tä harvalukuisemmat tupasvillaräme (8 %), tupasvil-
larahkaräme (8 %), sekä vaivaiskoivuräme, rahkarä-
me ynnä variksenmarjarahkaräme (yhteensä 12 %). 
Laitamille tyypillisiä ovat turvekankaat, puolukkatur-
vekangas (15 % havainnoista), varputurvekangas ja 
mustikkaturvekangas (noin 6 % kumpaakin). Mättäi-
den peitossa suon pinnasta on keskimäärin vain noin 
16 %, ja niiden korkeus on 20–30 cm. Puusto on suu-
rimmaksi osaksi mäntyvaltaista. Metsiköt ovat joko 
puhtaita männiköitä tai koostuvat sekapuustosta, jol-
loin lähinnä laitamilla erityisesti koivu, joskus kuu-
sikin voi olla valtapuun asemassa. Harvennusvaiheen 
saavuttaneet metsiköt ovat yleisimpiä, mutta myös 
järeämpää puustoa samoin kuin taimikoita ja ranka-
metsiköitä tavataan, ojituksesta huolimatta jopa va-
jaatuottoisuutta suon keskiosassa. Puusto on keskiti-
heää tai harvaa, vain reunoilla paikoin tiheää. Eteläi-
sellä reunalla on hiukan aukeaa hakkuualaa.

Heinisuo I:n turpeista on rahkavaltaista 87 % ja sa-
ravaltaista 13 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 58 %, sararahkaturve (CS) 29 % ja rah-
kasaraturve (SC) 13 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 42 %, puun jäännöksiä (L) si-
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sältäviä turpeita 36 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 13 % kokonaisturvemäärästä. Muita mainit-
tavia lisätekijöitä ovat korte (EQ) ja järviruoko (PR), 
ja niitäkin on vain alle puoli prosenttia turvemää-
rästä. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 6,4. Suon 
länsipuoliskon keskustan syvän alueen heikosti maa-
tunut rahkaturve koostuu sekä Acutifolia- että Cuspi-
data-rahkasta ja sisältää lisätekijänä tupasvillaa, hiu-
kan myös Palustria-rahkaa. Tämän heikosti maatu-
neen rahkaturvekerrostuman alla, samoin kuin muu-
allakin suoaltaassa turve on kohtalaisesti, joskus hy-
vin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta, jossa 
lisätekijänä on erityisesti tupasvillaa ja puuta, paikoin 
varpuainesta. Usein turve säilyy rahkavaltaisena poh-
jaan saakka, mutta sisältää tällöinkin useimmiten sa-
raa lisätekijänä tai saravaltaista turvetta vaihtelevan 
paksuisina linsseinä. Järviruokoa ja kortetta turpees-
sa on silloin tällöin, tavallisesti lähellä pohjaa. Rus-
kosammalta on lisätekijänä tuskin nimeksi ja vain 
suon pinnalla seinäsammaleen tai kynsisammaleen 
muodostamana. Heinisuo I:n turvekerrostumassa on 
maatumatonta puuta eli liekoja yli puolentoista met-
rin syvyisellä suon osalla 0–2 m:n syvyydessä hyvin 
vähän, alle prosentti syvyysvyöhykkeen kokonaistur-
vemäärästä. Eniten niitä näyttäisi täällä olevan alle 
metrin syvyydessä ja silloinkin vähän, 1,3 % tämän 
kerroksen turvemäärästä.

Heinisuo I:n yli puolentoista metrin syvyinen 47 
hehtaarin alue, vaikkakin kolmeen osaan pirstoutu-
neena on helposti hyödynnettävissä käytännössä lä-
hes yhtenäisenä alueena osa-alueiden sijaitessa lä-
hellä toisiaan. Turvetta tällä suon osalla on kaikki-
aan 1,05 milj. suo-m3. Länsipuoliskon syvänteessä on 
vaaleaa rahkaturvetta noin 23 ha:n alalla, keskimäärin 
0,9 metrin paksuudelta kaikkiaan noin 0,21 milj. m3. 
Koostumuksensa puolesta se sopii hyvin ympäristö- 
ja imeytysturpeeksi sekä on vähintäänkin kohtuullis-
ta kasvu- ja viljelyturvetta. Kun tämä heikosti maatu-

nut rahkaturvekerrostuma on poistettu omiin käyttö-
tarkoituksiinsa, voidaan loppuosa turpeesta hyödyn-
tää energiaturpeeksi tai myös turvemullan raaka-ai-
neeksi (keskimaatuneisuus on tällöin noin 6,1). Län-
sipuoliskon keskustan syvältä alueelta, tupasvillarä-
meen muuttumalta on otettu tarkkatilavuuksiset näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten. Näytesarjan ener-
giakäyttöön kelpaavaa turvetta edustavien näytteiden 
perusteella turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,8–4,9), vesi-
pitoisuus märkäpainosta 92,3 % (85,9–94,5) ja kui-
va-ainemäärä 74 kg/suo-m3 (50,3–140,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 19,6 MJ/
kg (18,1–22,8) ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 
8,6 MJ/kg (7,8–10,2). Rikkipitoisuus on keskimää-
rin 0,11 % (0,06–0,21), typpipitoisuus 1,15 % (0,62–
1,92) ja hiilipitoisuus 49,8 % (46,6–54,8) turpeen 
kuivapainosta. Turpeen kuiva-ainemäärä on noin 44 
800 tn (tällöin suon pohjalle jäljelle jätettäväksi aja-
teltu puolen metrin paksuinen turvekerros, kaikkiaan 
0,23 milj. m3 samoin kuin heikosti maatuneen rahka-
turpeen osuus, 0,21 milj. m3 on vähennetty eli käyt-
tökelpoista turvetta on kaikkiaan siis 0,61 milj. suo-
m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 0,88 milj. GJ eli 
0,24 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen 
energiamäärä on 0,77 milj. GJ eli 0,21 milj. MWh ja 
yhden suokuution energiasisältö keskimäärin 0,35 
MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
Heinisuo I:n turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2,0, 
Q8,0, S0,15 (liite 1/2).

Ulkoisilta ominaisuuksiltaan Heinisuo I kelpaa 
kohtalaisen hyvin turvetuotantoon. Suon käyttökel-
poinen energiaturve ei ole laadultaan kovinkaan hy-
vää, kasvu- ja ympäristöturve sitä vastoin vähintään 
kelvollista. Turvetuotannon ohella suo alle 1,5 m:n 
syvyisine osineen soveltuu samalla myös metsän-
kasvatukseen, mahdollisen tuotannon päätyttyä koko 
pinta-alaltaan. Suon itä- ja kaakkoisreunalla altaan 
ylittää koillinen–lounas-suuntainen sähkölinja (kuva 
16).
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Kuva 16. Heinisuo I:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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12. Heinisuo II

Heinisuo II (atk-n:o 31 407, kl. 2131 01, x=6747,7, 
y=3344,4) sijaitsee noin 19–20 km Lopen keskustasta 
länsiluoteeseen Lopen ja Rengon välisen kunnan ra-
jan kulmauksessa, kolmannen Salpausselän ”katkos-
kohdan” moreenimaastossa (kuva 1). Salpausselän 
lajittuneita kerrostumia edustavat vain suon pohjois-
reunan hiekkakumpare ja itäpuoliskon itäreunalla tut-
kittua suoalaa rajoittava pieni ja kapea, harjumainen 
hiekkamuodostuma (Haavisto-Hyvärinen ym. 1994). 
Pohjoisreunaltaan suo on kahden kapean suokäytävän 
kautta yhteydessä pohjoispuoliseen Akankaivonsuo-
hon, eteläreunalta lähtevä suosalmi puolestaan yhdis-

tää sen eteläpuoliseen Heinisuo I:een. Kahden Hei-
nisuon rajana on metsäautotie, joka seurailee Heini-
suo II:n eteläreunaa, ja josta erkanee vielä suoaltaan 
keskikohdan ylittävä tie suon pohjoisreunalle. Uusin 
metsäautotie ylittää suon länsireunaman, jonka tuntu-
maan ulottuu lisäksi kylätie ja muutama ajoura. Myös 
suon itäisimpään osaan johtaa kylätie. Kulkuyhteydet 
suolle ovat niin muodoin hyvät (kuva 17).

Tutkitun alueen pinta-ala on 65 ha (taulukko 12). 
Suolla on 25 tutkimuspistettä ja 24 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,5/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 12. Heinisuo II:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 65 0,2 0,1 0,8 1,1 0,11 0,06 0,55 0,72

Yli 1,0 m 34 0,3 0,2 1,3 1,8 0,10 0,06 0,43 0,59

Yli 1,5 m 24 0,4 0,2 1,4 2,0 0,08 0,05 0,34 0,47

Yli 2,0 m 9 0,3 0,1 1,8 2,2 0,03 0,01 0,18 0,22

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 126,5–135 
m, ja pinta viettää pääasiassa itään ja (itä)koilliseen, 
länsipuoliskolla vielä etelään ja kaakkoon. Tiheästi 
ojitetun Heinisuo II:n vedet purkautuvat länsipuolis-
kolta osittain eteläpuolisen Heinisuo I:n ojaverkoston 
kautta tämän lasku-uomaan eli Tervajokeen ja tätä pit-
kin edelleen reilun kolmen kilometrin päässä etelässä 
Kaartjärveen (114,2 m mpy). Itäiseltä reunalta vedet 
päätyvät kaakkoon virtaavaan Heinijokeen ja sittem-
min koilliseen virtaavaan Kaartjokeen. Läntisimmäs-
tä osastaan suo kuuluu Kaartjärven valuma-alueeseen 
(35.887), muutoin Heinäjoen (Heinijoen) valuma-
alueeseen (35.888). Nämä kummatkin ovat Hyvik-
kälänjoen valuma-alueen (35.88) osia, joka puoles-
taan sisältyy Vanajan reitin vesistöalueeseen (35.8). 
Kaikille on yhteisenä nimittäjänä suuri Kokemäenjo-
en vesistöalue (35). Heinisuo II:n tiheä ojitus sijoit-
taa sen luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen suo- 
ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Suon kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerros on paksuimmillaan (2,6 m) suon län-
sipuoliskon syvänteessä. Yleisin pohjamaalaji on mo-
reeni (98 % havainnoista), mutta suon pohja on silti 
jokseenkin tasainen, ainoastaan suoaltaan keskikoh-
dassa kohoaa pienehkö moreenisaareke, joka miltei 
jakaa altaan kahtia. Itäpuoliskolla on pohjalla pai-
koin myös hiesua ja pohjamaan päällä hiukan liejua-

kin, mutta vain nimeksi, noin 10 cm:n kerrostumana.
Heinisuo II:n havaituista suotyypeistä on rämeitä 

51 %, turvekankaita 24 %, ja korpia 24 %. Itäreunal-
la suoaltaan halkaisee kapea turvepelto, ns. Sakshuh-
danpellot. Rämeet ja korvet ovat kaikki ojituksen vah-
vasti muuttamia. Yleisimmät rämeet, isovarpuräme 
(12 % havainnoista) sekä erilaiset rahkarämeet, mm. 
kanervarahkaräme ja tupasvillarahkaräme (kaikki va-
riaatiot yhteensä 30 % havainnoista) kuuluvat lähinnä 
suoaltaan keskiosaan, korpiräme (6 %) ja kangasrä-
me (2 %) laitamille. Laitaosiin keskittyvät myös kor-
vet: kangaskorpi (16 %) ja mustikkakorpi (8 %) sekä 
turvekankaista mustikkaturvekangas (2 %). Puoluk-
katurvekangasta (8 %) ja varputurvekangasta (14 %) 
tavataan usein myös suon keskiosassa. Mättäitä suon 
pinnalla on niukasti: keskimäärin 20 cm:n korkuisi-
na ne peittävät suon pinnasta vain noin 9 %. Puusto 
on suoaltaan keskiosassa enimmäkseen mäntyvaltais-
ta jolloin metsiköt ovat joko puhtaita männiköitä tai 
sisältävät jonkin verran koivua, kuustakin silloin täl-
löin. Koivun ja kuusen osuus kasvaa suon matalilla 
osilla ja laitamilla, missä varsinkin kuusi voi olla val-
tapuuna. Varttuneitten kasvatusmetsiköiden ohella on 
harvennusmetsiköitä sekä taimikoita ja riukuvaiheen 
metsiköitä. Uudistuskypsyyden metsiköt ovat saavut-
taneet esimerkiksi länsipuoliskon eteläreunalla. Au-
keita hakkuualoja on sekä suon itä- että länsireuna-
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malla, muuten puusto on enimmäkseen harvaa ja kes-
kitiheää, paikoin suon reunoilla tiheääkin.

Heinisuo II:n turpeista on rahkavaltaista 76 % ja 
saravaltaista 24 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 39 %, sararahkaturve (CS) 37 %, sa-
raturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 28 
%, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 57 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % kokonaistur-
vemäärästä. Muita mainittavia turpeen lisätekijöitä 
ovat korte (EQ), vajaa prosentti kokonaisturvemää-
rästä, sekä järviruoko (PR) ja suoleväkkö (SH), joiden 
kummankin osuus turpeesta on alle puoli prosenttia. 
Suon koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 3,1 ja energiaturpeen 6,7. Hei-
kosti maatunutta rahkaturvetta on suon länsipuolis-
kon pintaosassa. Kerrostuma koostuu Acutifolia- ja 
Cuspidata-rahkaturpeista sekä näiden sekoituksista, 
ja niissä on lisätekijöinä yleisesti tupasvillaa, joskus 
myös puuta, varpuainesta ja Palustria-rahkaa, jopa 
hiukan saraakin. Heikosti maatuneen rahkaturveker-
rostuman alla ja muualla suoaltaassa turve on yleisim-
min sararahka- tai rahkasaraturvetta, suon pintaosas-
sa ja heikosti maatuneen rahkapatjan alla selvimmin 
rahkavaltaista. Tosin turve on usein pohjallakin rah-
kavaltaista sisältäen kuitenkin lähes aina saraa lisäte-
kijänä. Yleisiä lisätekijöitä paitsi pintaosan turpeessa 
myös heikosti maatuneen rahkakerroksen alaisessa 
turpeessa ovat puu- ja varpuaines sekä näiden ohel-
la erityisesti tupasvilla. Lähellä pohjaa puuaines on 
sekä sara- että rahkavaltaisessa turpeessa runsaim-
min esiintyvä turpeen lisätekijä. Kortetta ja järviruo-
koa on suon länsi- ja itäpuoliskolla, eniten kuitenkin 
idässä, missä turpeesta voi löytyä hiukan suoleväkkö-
äkin. Heinisuo II:n turvekerrostumassa on maatuma-
tonta puuta, ns. liekoja suon yli puolentoista metrin 
syvyisellä alueella runsaasti eli 3,8 % syvyysalueen 
kokonaisturvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi ole-
van syvyysalueen syvyysvyöhykkeessä 50–100 cm, 
missä niitä on erittäin runsaasti, peräti 6,2 % tämän 
vyöhykkeen turvemäärästä.

Heinisuo II:n yli puolentoista metrin syvyinen 24 
ha:n alue on jakautunut kahdeksi osa-alueeksi, jois-
ta toinen on suon itä- ja toinen länsipuoliskolla. Osa-
alueita erottaa moreenisaareke, mutta ne ovat sii-
tä huolimatta kohtalaisen helposti hyödynnettävissä 
miltei yhtenäisenä alueena. Turvetta alueella on kaik-
kiaan 0,47 milj. suo-m3. Tästä määrästä on suon län-
sipuoliskolla, 11 ha:n alalla keskimäärin 0,6 metrin 
paksuudelta heikosti maatunutta rahkaturvetta noin 
70 000 m3. Rahkapatja on koostumuksensa puolesta 
lähinnä imeytys- ja ympäristöturvetta, mutta kelpaa 
lisäksi välttävästi kasvuturpeeksi. Kun heikosti maa-
tunut rahkakerros on poistettu, voidaan loppuosa tur-
peesta hyödyntää energiaturpeeksi ja myös turvemul-
lan raaka-aineeksi. Turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on tällöin noin 6,8. Suosta ei ole otettu tark-
katilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja var-
ten, mutta Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 1994) 
on arvioitu turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöar-
voja ja suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen 
polttoturpeen sisältämän energian määrää. Kaavo-
jen perusteella on syvyysvyöhykkeen energiaturve-
kerrostuman keskimääräinen tuhkapitoisuus 3,1 % 
kuivapainosta, turpeen vesipitoisuus märkäpainosta 
89,3 % ja kuiva-ainemäärä 104 kg/m³. Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,9 MJ/kg ja 
turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,7 MJ/kg. Turpeen 
kuiva-ainemäärä on noin 29 600 tn (tällöin suon poh-
jalle jäljelle jätettäväksi ajateltu puolen metrin pak-
suinen turvekerros, kaikkiaan 0,12 milj. m3 samoin 
kuin heikosti maatuneen rahkaturpeen osuus, 0,07 
milj. m3 on vähennetty eli käyttökelpoista energia-
turvetta on kaikkiaan siis 0,28 milj. suo-m3) ja kui-
van turpeen energiasisältö 0,65milj. GJ eli 0,18 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen energia-
määrä on 0,57 milj. GJ eli 0,16 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö keskimäärin 0,56 MWh.

Heinisuo II soveltuu jokseenkin hyvin turvetuotan-
toon. Etenkin matalilta osiltaan ja mahdollisen turve-
tuotannon päätyttyä koko alaltaan suo soveltuu erin-
omaisesti metsänkasvatukseen.
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Kuva 17. Heinisuo II:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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13. Akankaivonsuo 

Akankaivonsuo (atk-n:o 31 408, kl. 2131 01, x=6748,7, 
y=3344,6) sijaitsee noin 19,5 km Lopen keskustasta 
luoteeseen Lopen ja Rengon kunnanrajalla, siten että 
sen pohjoisosasta on noin 15 ha Rengon kunnan puo-
lella (kuva 1). Suota on kuitenkin käsitelty kokonai-
suutena, ikään kuin Lopen kuntaan kuuluvana. Poh-
joisessa suo on kapean salmen kautta yhteydessä poh-
joispuoliseen Isosuohon, etelässä samoin kapean suo-
käytävän kautta Heinisuo II:een, johon se on yhtey-
dessä myös itäreunalta lähtevää käytävää pitkin. Suon 
rajaksi on täällä otettu tämän itäisen käytävän ylittävä 
ajoura. Muutoin suo rajoittuu III Salpausselän katkos-

kohdan moreeniin. Salpausselän lajittuneita kerrostu-
mia edustaa vain suon pohjoisosassa sijaitseva noin 
300 m:n pituinen, kapea ja kaakko–luode-suuntainen 
harjumainen hiekkamuodostuma (Haavisto-Hyväri-
nen ym. 1994). Kulkuyhteydet ovat kohtalaiset, sillä 
edellä mainitun ajouran lisäksi suon reunalle ulottuu 
metsäautoteitä tai ajouria myös etelässä, pohjoisessa 
ja nykyisin myös lännessä (kuva 18).

Tutkitun alueen pinta-ala on 47 ha (taulukko 13). 
Suolla on 10 tutkimuspistettä ja 10 syvyyspistettä eli 
tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 4,3/10 ha. Suo 
on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 13. Akankaivonsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 47 0,1 0,0 1,4 1,5 0,04 0,02 0,65 0,71

Yli 1,0 m 32 0,1 0,1 1,8 2,0 0,04 0,02 0,58 0,64

Yli 1,5 m 22 0,2 0,1 2,1 2,4 0,04 0,02 0,45 0,51

Yli 2,0 m 12 0,0 0,1 2,8 2,9 0,01 0,01 0,32 0,34

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 131–
136 m, ja pinta viettää suurin piirtein etelään ja kaak-
koon. Tiheästi ojitetun suon vedet purkautuvat itäreu-
nalta lähteviä ojia pitkin lopulta näiden yhteiseen las-
ku-uomaan, Heinijokeen, johon päätyvät myös etelä-
reunalta lähtevien ojien purkamat vedet Heinisuo II 
ojaverkoston kautta. Heinijoen kautta suon vedet sit-
temmin joutuvat koilliseen virtaavaan Kaartjokeen. 
Akankaivonsuo kuuluu Heinäjoen (Heinijoen) valu-
ma-alueeseen (35.888), tämä puolestaan Vanajan rei-
tin vesistöalueen (35.8) Hyvikkälänjoen valuma-alu-
eeseen (35.88). Kaikki edellä mainitut sisältyvät suu-
reen Kokemäenjoen vesistöalueeseen (35). Akankai-
vonsuo, jonka kuivatusmahdollisuudet tiheän ojaver-
koston vuoksi ovat hyvät, kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategia-
työryhmä 2012).

Paksuin turvekerros (3,8 m) on mitattu suoaltaan 
keskeltä. Suon pohja on jokseenkin tasaisesti kumpui-
levaa moreenia. Liejua on moreenin päällä vain satun-
naisesti ja silloinkin ainoastaan 5–10 cm:n kerroksena. 
Liejuhavaintoja on kahdesta pisteestä.

Akankaivonsuon kirjatuista suotyypeistä on turve-
kankaita 40 %, rämeitä 40 %, korpia 15 % ja turvepel-
toja 5 %. Korvet ja rämeet ovat kaikki ojituksen muut-
tamia. Suon lahdekkeissa ja kapeikoissa tavataan tur-
vekankaita, erityisesti mustikkaturvekangasta (20 % 

havainnoista), mutta myös puolukkaturvekangasta ja 
varputurvekangasta (kumpaakin 10 % havainnoista), 
paikoin vielä varsinaista korpea, mustikkakorpea, kan-
gaskorpea ja korpirämettä, joiden kunkin osuus ha-
vainnoista on viisi prosenttia. Suoaltaan keskustassa 
vallitsevat rahkarämeet (yhteensä 35 %) ja niistä eri-
tyisesti tupasvillarahkaräme (25 %). Suon itäreunalla 
on turvepohjaisia peltoja. Mättäitä luonnontilaisuuten-
sa menettäneen suon pinnalla on melko niukasti: 20–
30 cm korkeat mättäät peittävät siitä noin 21 %. Puus-
to on suon keski- ja pohjoisosassa, suurimmassa osas-
sa suoallasta, mäntyvaltaista metsiköiden ollessa joko 
puhtaita männiköitä tai sisältäen mäntyjen ohella myös 
koivua ja kuusta. Kuusivaltaista puusto on suon etelään 
pistävällä lahdekkeella, joskaan puhtaita kuusikoita ei 
esiinny. Varttuneiden kasvatusmetsiköiden ja harven-
nusmetsiköiden ohella tavataan taimikko- ja riukuvai-
heen puustoa vain paikoin. Puusto on pääasiassa kes-
kitiheää, suon keskustassa suppeahkolla alueella tosin 
usein harvaakin.

Akankaivonsuon turpeista on rahkavaltaista 76 % ja 
saravaltaista 24 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 33 %, sararahkaturve (CS) 43 % ja rahka-
saraturve (SC) 24 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 27 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä turpeita 51 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
17 % kokonaisturvemäärästä. Muita mainitsemisen ar-
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voisia lisätekijöitä ovat järviruoko (PR), jota on lähes 
kaksi prosenttia kokonaisturvemäärästä, ja korte (EQ) 
hiukan yli prosentin osuudellaan. Koko turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 6,6. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,2 ja 
energiaturpeen 6,9. Heikosti maatunutta rahkaturvetta 
on suon keskiosassa, mutta ei yhtenäisenä ja korkein-
taan puolen metrin paksuisena kerroksena pintaosas-
sa. Turve on Cuspidata- tai myös Acutifolia-valtais-
ta sisältäen useimmiten kumpaakin rahkasammallajia, 
sekä lisätekijänä tupasvillaa ja varpua. Paikoin heikos-
ti maatunutta rahkaturvetta on myös ohuina linsseinä 
paremmin maatuneessa turpeessa. Kohtalaisesti ja hy-
vin maatunut turve on vaihtelevasti sekä rahka- että sa-
ravaltaista, saravaltaista selkeimmin suon eteläosassa 
sekä aivan suon turvekerrostuman pohjalla. Tässä tur-
peessa on lisätekijänä erityisesti puuta ja tupasvillaa, 
silloin tällöin myös varpuainesta, järviruokoa ja kor-
tetta. Kortetta löytyy useimmiten turvepatjan pohjal-
ta, joskus ylempääkin, mistä puolestaan järviruokoa 
on pääsääntöisesti löydettävissä. Maatumatonta puu-
ta eli liekoja Akankaivonsuon turvekerrostumassa yli 
puolentoista metrin syvyisellä suon osalla on vähän, 
noin 1,4 % syvyysalueen kokonaisturvemäärästä. Eni-
ten liekoja näyttäisi olevan 50–100 cm:n syvyydessä, 
missä niitä on 2,3 % tämän kerroksen turvemäärästä.

Akankaivonsuon yli puolentoista metrin syvyinen 
22 ha:n alue on sokkeloisuudestaan huolimatta lähes-
tulkoon yhtenäinen. Vain koillisreunalta etelään pis-

tävän lahdekkeen syvä alue on hiukan erillään, mutta 
myös se on helposti hyödynnettävissä muun alueen yh-
teydessä. Syvyysalueen turvekerrostuma on syytä hyö-
dyntää kokonaisuudessaan energiaturpeeksi tai vaih-
toehtoisesti turvemullan raaka-aineeksi. Turvetta alu-
eella on kaikkiaan 0,51 milj. suo-m3, ja sen keskimaa-
tuneisuus on noin 6,4. Suosta ei ole otettu tarkkatila-
vuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja varten, joten 
turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöarvoja ja suon yli 
puolentoista metrin syvyisen alueen polttoturpeen si-
sältämän energian määrää on epäsuorasti arvioitu no-
jautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden 
perusteella on syvyysvyöhykkeen energiaturvekerros-
tuman keskimääräinen tuhkapitoisuus 3,0 % kuivapai-
nosta, turpeen vesipitoisuus märkäpainosta 90,2 % ja 
kuiva-ainemäärä 95 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg ja turpeen, jon-
ka kosteus on 50 %, 9,6 MJ/kg. Turpeen kuiva-aine-
määrä on noin 38 100 tn (tällöin suon pohjalle jäljelle 
jätettäväksi ajateltu puolen metrin paksuinen turveker-
ros, kaikkiaan 0,11 milj. m3 on vähennetty eli käyttö-
kelpoista energiaturvetta on kaikkiaan siis 0,40 milj. 
suo-m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 0,83 milj. GJ 
eli 0,23 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen 
energiamäärä on 0,73 milj. GJ eli 0,20 milj. MWh ja yh-
den suokuution energiasisältö keskimäärin 0,51 MWh.

Akankaivonsuo soveltuu turvetuotantoon, samoin 
metsänkasvatukseen, erityisesti mahdollisen turvetuo-
tannon päätyttyä.
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Kuva 18. Akankaivonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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14. Rajalankorpi 

Rajalankorpi (atk-n:o 31 410, kl. 2131 04, x=6748,1, 
y=3348,2) sijaitsee noin 16,5 km Lopen keskustasta 
luoteeseen Lopen ja Rengon kuntien välisellä rajal-
la, pohjoisosastaan noin 9 ha:n alalta Rengon kun-
nan puolella (kuva 1). Suota on kuitenkin käsitelty 
kokonaisuutena, ikään kuin Lopen kuntaan kuuluva-
na. Suo rajoittuu luoteessa, pohjoisessa, koillisessa ja 
etelässä osaksi hiesuun ja hiesupohjaisiin peltoihin, 
muutoin moreeniin (Haavisto-Hyvärinen ym. 1991).

Tutkitun alueen pinta-ala on 25 ha, mutta turvet-
ta ei ole tällä alueella missään yli metrin paksuudel-
ta. Suolla on 14 tutkimuspistettä ja 14 syvyyspistet-
tä, joten niitä on yhteensä 11,2/10 ha (kuva 19). Suo 
on tutkittu vuonna 2009.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 106,0–
115,5 m, ja pinta viettää kaakkoon, suon itäosassa 
myös luoteeseen ja lopulta koilliseen. Vedet purkau-
tuvat koillisreunan pellon ojia myöten luoteeseen 
Ruokojokeen ja lopulta koilliseen virtaavaan Kaart-
jokeen. Rajalankorpi kuuluu Ruokojoen valuma-alu-
eeseen (35.889), joka puolestaan sisältyy Vanajan rei-
tin vesistöalueen (35.8) Hyvikkälänjoen valuma-alu-
eeseen (35.88). Nämä kaikki ovat suuren Kokemäen-
joen vesistöalueen (35) osa-alueita. Tiheästi ojitettu 
suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen 
suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012).

Paksuin eli 0,9 m:n turvekerrostuma on mitattu 
suon itäreunalta, koko suon turvekerrostuman keski-
paksuuden ollessa vain vähän yli 0,3 m. Kalliopaljas-
tumiakin sisältävien moreenikumpareiden välisessä 
painanteessa sijaitsevan Rajalankorven pohja on ta-
sainen ja koostuu pääasiassa hienojakoisesta hiesus-
ta, lähestulkoon savesta (68 % havainnoista), mutta 
myös moreenista (25 %) ja hiedasta (7 %).

Rajalankorven havaituista suotyypeistä on ojituk-
sen vahvasti muuttamia korpia 82 %, turvekankaita 

14 % ja turvepohjaisia peltoja 4 %. Korvet ovat var-
sin ravinteisia: mustikkakorpea ja saniaiskorpea on 
kumpaakin lähes kolmasosa suotyyppihavainnoista. 
Lisäksi tavataan ruoho- ja heinäkorpea (7 %), metsä-
kortekorpea (4 %) sekä paikoin näitä karumpaa kan-
gaskorpeakin (7 %). Turvekankaita, ruohoturvekan-
gasta (11 %) ja mustikkaturvekangasta (3 %) on lä-
hinnä suon luoteeseen pistävällä lahdekkeella, pel-
toja puolestaan etelä- ja koillisreunalla. Puusto on 
keskitiheää, vain paikoin tiheää ja yleensä varsin jä-
reää. Varttuneita kasvatusmetsiköitä ja tukkipuuvai-
heen metsiköitä on eniten, taimikoita, rankapuustoa 
ja harvennusvaiheen metsiköitä huomattavasti niu-
kemmin. Metsiköt koostuvat sekapuustosta, jossa lä-
hinnä kuusi, itäosassa mänty ja reunoilla joskus koi-
vukin on valtapuun asemassa.

Rajalankorven turpeet ovat rahkavaltaisia. Päätur-
velajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 35 % ja sara-
rahkaturve (CS) 65 %. Puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita on 83 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 10 % kokonaisturvemäärästä. Muita mainittavia 
lisätekijöitä turpeessa ei juuri ole. Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 6,6. Heikosti maa-
tuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 3,0 ja energiaturpeen 6,7. Turve on kohtalaisesti 
ja hyvin maatunutta, lähinnä puusararahka-, sararah-
ka- ja puurahkaturvetta, joissa puun ohella tai sijas-
ta on joskus varpuainesta. Heikosti maatunutta pin-
tarahkaturvetta, Cuspidata-rahkaa, jossa lisätekijänä 
on varpuainesta, löytyy noin kymmenen sentin ker-
rostumana suon itäosasta. Kaikkiaan Rajalankorves-
sa on turvetta 25 ha:n alalla noin 90 000 m3. Rajalan-
korvella ei mataluutensa vuoksi ole turvetuotannollis-
ta merkitystä. Tiheästi ojitettu suo soveltuu erinomai-
sesti metsänkasvatukseen.
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Kuva 19. Rajalankorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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15. Luukkolankorpi 

Luukkolankorpi (atk-n:o 31 409, kl. 2131 01–04, 
x=6746,1, y=3347,1) sijaitsee noin 15,5–16 km Lo-
pen keskustasta luoteeseen (kuva 1). Suo rajoittuu itä-
reunaltaan vähäisin osin hietamaahan, muutoin mo-
reeniin (Haavisto-Hyvärinen ym. 1991 ja 1994). 

Tutkitun alueen pinta-ala on 31 ha (taulukko 14). 
Suolla on 4 tutkimuspistettä ja 5 syvyyspistettä, eli 
tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 2,9/10 ha 
(kuva 20). Suo on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 14. Luukkolankorven eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.   
      

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 31 0,0 0,0 0,4 0,4 0,00 0,00 0,12 0,12

Yli 1,0 m 3 0,0 0,0 1,2 1,2 0,00 0,00 0,04 0,04

Yli 1,5 m ~0,3 0,0 0,0 1,4 1,4 0,00 0,00 0,01 0,01

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 105–115,5 
m, ja pinta viettää lännessä kaakkoon ja itään, muu-
alla suurin piirtein koilliseen ja pohjoiseen kohden 
suon pohjoisreunamaa itään päin halkovaa Koskinii-
tunojaa. Tätä ja hieman etelämpänä itäreunalta läh-
tevää ojaa myöten suon kohtalaisen tiheän ojaver-
koston keräämät vedet purkautuvat suon itäpuolella 
kaakkoon virtaavaan Murronoja-Heinijokeen ja lo-
pulta koilliseen suuntautuvaan Kaartjokeen. Luuk-
kolankorpi kuuluu Heinijoen (Heinäjoen) valuma-
alueeseen (35.888) ja edelleen Hyvikkälänjoen valu-
ma-alueeseen (35.88) sekä Vanajan reitin vesistöalu-
eeseen (35.8). Nämä kaikki sisältyvät suureen Ko-
kemäenjoen vesistöalueeseen (35). Luukkolankorpi 
voidaan sijoittaa korkeintaan luonnontilaisuusluok-
kaan 0 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategiatyö-
ryhmä 2012).

Paksuimmillaan turvekerros (1,5 m) on suon poh-
joisosassa, Koskiniitunojan eteläpuolella. Suon jok-
seenkin tasainen pohja on hiesua ja hietaa (yhteensä 
56 % havainnoista) sekä moreenia (44 %).

Luukkolankorven suotyypit ovat kaikki ojituksen 
vahvasti muuttamia ravinteisia korpia, joista ylei-

simmät ovat mustikkakorpi (23 % havainnoista) sekä 
metsäkortekorpi ja itäpuoliskolla tavattava lehtokor-
pi (kummankin osuus 22 %). Ruoho- ja heinäkorpea, 
saniaiskorpea ja kangaskorpea, joita on siellä täällä 
suoaltaassa, on kutakin noin 11 % suotyyppihavain-
noista. Luukkolankorvelle tyypillisten varttuneiden 
kasvatusmetsiköiden ja tukkipuuvaiheen eli uudis-
tuskypsyyden saavuttaneiden metsiköiden harvahko 
puusto on kuusivaltaista. Sekapuina on jonkin verran 
koivua ja hiukan mäntyä.

Suon turpeista on rahkavaltaista 47 % ja saraval-
taista 53 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sararah-
katurve (CS) 47 % ja rahkasaraturve (SC) 53 %. Li-
sätekijöinä turpeissa on puun jäännöksiä (L) säännöl-
lisesti, mutta ei juuri muuta. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus heikosti maatuneen pintaturve-
kerroksen puuttuessa on varsin korkea eli 7,8. Turve-
kerrostuma koostuu puusararahka- tai puurahkasara-
turpeesta, ja paikoin turve on pohjaan saakka rahka-
valtaista. Kaikkiaan Luukkolankorvessa on turvetta 
noin 0,12 milj. suo-m3, mutta mataluutensa vuoksi 
suo ei sovellu turvetuotantoon, sitä vastoin jo tiheän 
ojituksen vuoksi erinomaisesti metsänkasvatukseen.
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Kuva 20. Luukkolankorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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16. Lakeasuo 

Lakeasuo (atk-n:o 31 414, kl. 2042 03–06 ja 2131 01–
04, x=6743,0, y=3346,7) sijaitsee noin 14,5 km Lo-
pen keskustasta länsiluoteeseen, Kaartjärven koillis-
rannalla (kuva 1). Suo rajoittuu länsireunaltaan suu-
reksi osaksi Kaartjärveen, etelässä ja kaakossa Lep-
pälammiin. Kaartjärven ja Leppälammin välillä ete-
lässä ja lounaassa suota rajoittaa pääasiassa moreeni, 
osin myös hieta. Luoteessa ja pohjoisessa suota reu-
nustavat hieta ja hietapohjaiset pellot, idempänä pien-
tä hiesulaikkua lukuun ottamatta rajana on moreeni, 
joka muodostaa suon reunan niin koillisessa, idässä 
kuin kaakossakin. Leppälammin länsirannalla kapea 
suosalmi yhdistää Lakeasuon eteläpuoliseen suoku-

vioon (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990c, 1991, 1994 ja 
1996a). Kulkuyhteydet ovat hyvät: Riihimäki-Urjala-
tie sivuaa suon pohjois- ja koillisreunaa, kylä- ja hu-
vilatiet seurailevat pohjois- ja luoteisreunaa ja met-
säautotiet sekä ajourat ulottuvat monin paikoin suon 
itä- ja kaakkoisreunalle. Eräs tie jopa ylittää suoaltaan 
johtaessaan suolle, Kaartjärven rannan lähelle raken-
netuille kesämökeille (kuva 21).

Tutkitun alueen pinta-ala on 156 ha (taulukko 15). 
Suolla on 70 tutkimuspistettä ja 69 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,9/10 ha. 
Lakeasuo on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 15. Lakeasuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 156 0,2 0,0 0,9 1,1 0,27 0,08 1,48 1,83

Yli 1,0 m 90 0,3 0,1 1,3 1,7 0,23 0,05 1,19 1,47

Yli 1,5 m 52 0,4 0,1 1,4 1,9 0,22 0,03 0,74 0,99

Yli 2,0 m 22 0,6 0,1 1,6 2,3 0,12 0,02 0,34 0,48

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 114,2–
122 m, ja pinta viettää lounaaseen ja etelään, kohden 
Kaartjärveä (114,2 m mpy) ja Leppälammia (114,8 
m mpy), joihin suon jokseenkin tiheän ojaverkoston 
keräämät vedet purkautuvat. Kaartjärven kaakkoisel-
ta rannalta lähtee, aluksi Kaartlammin (114,1 m mpy) 
läpi, itään ja lopulta koilliseen virtaava Kaartjoki, jo-
hon myös Leppälammin vedet laskevat eteläpuolisen 
Turistonsuon kautta. Pohjoispuoliskoltaan Lakeasuo 
sijaitsee Kaartjärven valuma-alueella (35.887), ete-
läpuoliskoltaan Kaartjoen alaosan alueella (35.886). 
Kummatkin alueet sisältyvät Vanajan reitin (35.8) 
Hyvikkälänjoen valuma-alueeseen (35.88). Näiden 
kaikkien yhteisenä nimittäjänä on suuri Kokemäen-
joen vesistöalue (35). Lakeasuon altaan keskiosassa 
on joitakin ojittamattomia alueita, mutta siitä huoli-
matta suo kokonaisuudessaan on luettava kuuluvak-
si korkeintaan luonnontilaisuusluokkaan 1 (Kansalli-
nen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvät Kaartjärven ja toisaalta 
Leppälammin vedenpinnan tasoon saakka.

Paksuimmillaan turvekerrostuma (2,5 m) on suon 
pohjoispuoliskon keskustassa. Suon pohja on varsin 
tasainen erityisesti pohjoispuoliskolla, samoin ete-
läpuoliskolla, vaikkakin suoallas on täällä lukuis-
ten moreenisaarekkeiden rikkoma. Suon pohja koos-
tuu useimmiten lajittuneista maa-aineksista, hiekasta 

(42 % pohjamaalajihavainnoista), hiesusta (24 %) ja 
hiedasta (22 %). Moreenin osuus havainnoista on 10 
%. Liejua on paikoin 5–70 cm:n paksuisina, mutta ei 
kovin laajoina eikä yhtenäisinä kerrostumina. Noin 
22 % tutkimus ja syvyyspisteistä on liejualueilla.

Lakeasuon suotyypeistä on rämeitä 54 %, turve-
kankaita 42 % ja korpia 4 %. Laitamilla ja erityisesti 
suon eteläpuoliskolla vallitsevia suotyyppejä ovat tur-
vekankaat, yleisimpinä puolukkaturvekangas (23 % 
havainnoista), varputurvekangas (9 %) ja mustikka-
turvekangas (7 %). Myös harvalukuinen ruohotur-
vekangas samoin kuin ainoa korpityyppi, ojituksen 
muuttama kangaskorpi kuuluu suon laitaosiin, kan-
gasrämeen (8 %) ohella. Ojitus on vaikuttanut voi-
makkaasti niin ikään suon keskustan suotyyppeihin, 
erilaisiin rahkarämeisiin (yhteensä 9 % havainnois-
ta) sekä laitamillakin yleiseen isovarpurämeeseen (23 
%). Pohjois- ja eteläpuoliskon suppeilla ojittamatto-
milla alueilla on tavattu lähinnä rämeitä, mm. isovar-
purämettä, keidasrämettä sekä kanervarahkarämettä. 
Kaikkiaan luonnontilaisia rämeitä on 12 % suotyyp-
pihavainnoista. Mättäitä suon pinnalla on melko niu-
kasti: noin kolmenkymmenen sentin korkuiset mät-
täät peittävät keskimäärin vain 14 % suon pinnasta. 
Keskitiheä, paikoin harva ja eteläosassa, joskus lai-
doillakin jopa tiheä puusto on useimmiten mäntyval-
taista. Suon pohjoispuoliskon puhtaiden männiköi-
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den ohella tavataan yleisesti metsiköitä joissa seka-
puina on koivua ja kuusta. Sekapuustot ovat tavallisia 
laitamilla, ja eteläpuoliskon tiheissä metsiköissä, sa-
tunnaisesti laitamillakin kuusi voi olla valtapuun ase-
massa. Luonnontilaisten suolaikkujen vajaatuottoisia 
metsiköitä sekä siellä täällä tavattavia taimikoita ja 
rankapuustoja lukuun ottamatta metsiköt ovat joko 
varttuneita kasvatusmetsiköitä tai harvennusmetsi-
köitä, välistä jo uudistuskypsyydenkin saavuttaneita.

Lakeasuon turpeista on rahkavaltaista 81 % ja sa-
ravaltaista 19 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 52 %, sararahkaturve (CS) 29 % ja rah-
kasaraturve (SC) 19 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 41 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita samoin 41 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 13 % kokonaisturvemäärästä. Muista turve-
tekijöistä esiintyy jonkin verran kortetta (EQ, noin 3 
% kokonaisturvemäärästä), järviruokoa (PR) sitä vas-
toin vain nimeksi. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintakerroksen maatumisaste on 3,2 ja energiatur-
peen 7,0. Heikosti maatunutta rahkavaltaista pinta-
turvetta on suon pohjoispuoliskon keskustassa. Turve 
koostuu joko Acutifolia- tai Cuspidata- rahkasta tai 
näiden yhdistelmästä ja sisältää useimmiten lisäteki-
jänä tupasvillaa, joskus myös varpuainesta, Palustria-
rahkaa ja satunnaisesti aivan suon pinnalla seinä- ja 
kynsisammalta sekä karhunsammalta eli ruskosam-
malturvetta. Pintaturpeessa on silloin tällöin myös 
paremmin maatuneita, mutta ohuita rahkaturvelins-
sejä. Suon muu turvekerrostuma on enimmäkseen 
rahkavaltaista sekä kohtalaisesti ja hyvin maatunut-
ta. Lisätekijöitä ovat erityisesti puuaines, tupasvilla 
ja sara sekä paikoin varpuaines. Saravaltaista turvetta 
on tavallisesti vain ohuelti kerrostuman pohjaosassa, 
tosin suon eteläosassa, missä saravaltaista turvetta on 
eniten, joskus metrinkin paksuudelta. Suurimmassa 
osassa suota turvekerrostuma säilyy rahkavaltaisena 
pohjamaahan tai tämän päällä olevaan liejuun saak-
ka, joskus lähellä Kaartjärven rantaa suoaltaan keski-
osassa jopa pohjaturpeessa olevan liejulinssin allakin 
turve on rahkavaltaista. Kortetta esiintyy suon poh-
jaturpeessa melko yleisesti, järviruokoa sitä vastoin 
vain nimeksi suoaltaan eteläosassa. Maatumatonta 
puuta eli liekoja on suon yli puolentoista metrin sy-
vyisellä alueella 0–2 m:n syvyydessä kohtalaisesti eli 
2,7 % kyseisen alueen kokonaisturvemäärästä. Eni-
ten liekoja näyttäisi täällä olevan 0,5–1 m:n ja 1–1,5 
m:n syvyydessä, vastaavasti 4,2 ja 3,3 % näiden sy-
vyysvyöhykkeiden turvemäärästä.

Lakeasuon yli puolentoista metrin syvyinen 52 
ha:n alue koostuu kahdesta osa-alueesta, joista suu-
rempi sijaitsee suoaltaan pohjoisosassa ja pienempi 

sen eteläosassa. Turvetta tällä alueella on kaikkiaan 
0,99 milj. suo-m3. Heikosti maatunut rahkaturve, jota 
suon pohjoisosan suurin piirtein 30 ha:n yhtenäisel-
lä alueella ja keskimäärin puolen metrin paksuudelta 
on kaikkiaan noin 0,15 milj. suo-m3, soveltuu koko-
naisuudessaan vähintäänkin kohtalaisesti viljely- ja 
kasvuturpeeksi ja varsin hyvin imeytys- ja ympäristö-
turpeeksi Kun se on hyödynnetty omiin käyttötarkoi-
tuksiinsa, voidaan loppuosa syvyysalueen turpeesta 
nostaa energiaturpeeksi tai myös turvemullan raaka-
aineeksi. Turpeen keskimaatuneisuus on tällöin mel-
ko korkea eli noin 7,0. Suon pohjoispuoliskon kes-
kustan syvältä alueelta, kanervarahkarämeen muut-
tumalta on otettu tarkkatilavuuksiset näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten. Näytesarjan energiakäyt-
töön kelpaavaa turvetta edustavien näytteiden perus-
teella turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,4 
% kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–3,4), vesipitoisuus 
märkäpainosta 88,9 % (86,0–90,9) ja kuiva-ainemää-
rä 110 kg/suo-m3 (84,0–145,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 21,5 MJ/kg (20,4–
24,4) ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,5 MJ/kg 
(9,0–11,0). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10 % 
(0,07–0,16), typpipitoisuus 0,95 % (0,86–1,05) ja hii-
lipitoisuus 52,8 % (50,1–57,0) turpeen kuivapainos-
ta. Turpeen kuiva-ainemäärä on noin 64 100 tn (täl-
löin suon pohjalle jäljelle jätettäväksi ajateltu puolen 
metrin paksuinen turvekerros, kaikkiaan 0,26 milj. 
m3 sekä heikosti maatuneen rahkaturpeen osuus, 0,15 
milj. m3, on vähennetty eli käyttökelpoista energia-
turvetta on kaikkiaan siis 0,58 milj. suo-m3) ja kui-
van turpeen energiasisältö 1,38 milj. GJ eli 0,38 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen energia-
määrä on 1,22 milj. GJ eli 0,34 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö keskimäärin 0,58 MWh. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan Lakea-
suon turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2,0, Q8,0, 
S0,15 (liite 1/2).

Lakeasuo soveltuisi hyvin sekä kasvu- että polt-
toturvetuotantoon: turve on laadullisesti kelvollis-
ta ja turvekerrostuma hyödyntämiskelpoisella alu-
eella on lähestulkoon kokonaan Kaartjärven ja Lep-
pälammin vedenpinnan tason yläpuolella. Ojittama-
tonta suoalaa pintavalutuskenttää varten löytyy suon 
pohjoispuoliskon keskustasta sekä jonkin verran vie-
lä eteläisen suoaltaan länsireunaltakin. Turvetuotan-
tosuunnitelmille asettavat kuitenkin suon pohjois- ja 
luoteisreunan asutus sekä Kaartjärven rannan kesä-
mökit suon pohjoispuoliskolla omat rajoituksensa. 
Suon laitaosat ja erityisesti sen eteläpuolisko sovel-
tuvat joka tapauksessa hyvin metsänkasvatukseen ja 
suoallas kokonaisuudessaan mahdollisen turvetuo-
tannon päätyttyä.
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Kuva 21. Lakeasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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17. Turistonsuo 

Turistonsuo (atk-n:o 614, kl. 2042 06, x=6740,6, 
y=3347,9) sijaitsee noin 12,5 km Lopen keskustasta 
länsiluoteeseen, Kaartjärven kaakkoispuolella (kuva 
1). Suo rajoittuu lähes kauttaaltaan moreenimaas-
toon. Pohjoisessa on vähäisin osin rajana Leppälam-
mi ja lännessä hietakerrostumat (Haavisto-Hyvärinen 
ym. 1990c). Etelässä ja lounaassa tutkittu osa Turis-
tonsuosta on rajattu hieman keinotekoisesti Kaartjo-
keen ja Kaartlammiin, vaikka suota jatkuu näiden yli-
kin etelään, kaakkoon ja lounaaseen. Länsilounaassa 
suon raja on vedetty leveähkön suosalmen yli Kaart-

lammesta luoteeseen, kaakossa puolestaan kaakkoon 
suuntautuvan suosalmen suulle Kaartjoesta koilli-
seen. Kulkuyhteydet ovat hyvät: Pilpalasta Riihimä-
ki–Urjala-tielle johtava maantie ylittää suoaltaan ai-
van sen pohjoisreunalla, ja pari metsäautotietä ulot-
tuu suon itäreunan tuntumaan (kuva 22).

Tutkitun alueen pinta-ala on 96 ha (taulukko 16). 
Suolla on 36 tutkimuspistettä ja 29 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,8/10 ha. 
Turistonsuo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 16. Turistonsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 96 0,4 0,1 1,0 1,5 0,40 0,12 0,94 1,46

Yli 1,0 m 73 0,6 0,1 1,2 1,9 0,40 0,10 0,85 1,35

Yli 1,5 m 48 0,8 0,1 1,2 2,1 0,40 0,06 0,59 1,05

Yli 2,0 m 37 0,8 0,1 1,4 2,3 0,30 0,04 0,51 0,85

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 114–119 
m, ja pinta viettää suurin piirtein etelään ja osin lou-
naaseenkin, lopulta kuitenkin kohden suota etelässä 
rajoittavia Kaartlammia (114,1 m mpy) ja tämän läpi 
virtaavaa Kaartjokea. Niinpä suon vedet sekä suota 
pohjoisessa osittain rajoittava Leppälammi (114,8 m 
mpy) ja suoaltaan keskellä sijaitseva pieni Turisto-
lampikin (114,1 m mpy) laskevat ojia myöten itään ja 
koilliseen virtaavaan Kaartjokeen. Turistonsuo kuu-
luu Kaartjoen alaosan alueeseen (35.886), joka si-
sältyy Vanajan reitin vesistöalueen (35.8) Hyvikkä-
länjoen valuma-alueeseen (35.88). Näiden kaikkien 
yhteisenä nimittäjänä on suuri Kokemäenjoen vesis-
töalue (35). Tiheästi ojitettunakin Turistonsuo voi-
daan sijoittaa mm. kaakkoisosan tavallista harvem-
man ojituksen vuoksi jopa luonnontilaisuusluok-
kaan 1 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategiatyö-
ryhmä 2012). Suon kuivatusmahdollisuuksia kaven-
tavat Leppälammi, Turisto-lampi, Kaartlammi sekä 
Kaartjoki, joiden vedenpinnan tasoon saakka (114–
114,8 m mpy) turvekerrostuma ainoastaan on helpos-
ti kuivatettavissa.

Paksuimillaan turvekerrostuma (3,2 m) on suon 
pohjoisosan ja keskiosan länsireunan pienialaisissa 
syvänteissä. Suon pohja on jokseenkin tasainen: aino-
astaan keskustassa sijaitsevan Turisto-lammen poh-
joispuolella on moreenisaareke ja etelärannalla kal-
liosaari. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (48 % 

havainnoista), moreeni (25 %) ja savi (20 %). Poh-
jamaan ja turpeen välissä on paikoin liejuja, eniten 
Turisto-lammen ympäristössä, missä niitä on 220–
410 cm:n paksuudelta. Muualla mm. Kaartlammin 
ja Kaartjoen tuntumassa liejukerrostumien paksuus 
on 10–80 cm. Kaikkiaan noin kolmasosa tutkimus- 
ja syvyyspisteistä on liejualueella.

Turistonsuon suotyypeistä on rämeitä 83 %, avo-
soita 9 % ja korpia 8 %. Ne ovat käytännössä kaik-
ki ojituksen muuttamia. Yleisimpiä rämeitä, isovar-
purämettä (46 % suotyyppihavainnoista), tupasvilla-
rämettä (18 %) ja rahkarämettä (9 %) tavataan lähin-
nä suoaltaan keskiosassa, isovarpurämettä tosin lai-
tamillakin, jonne melko ravinteinen korpiräme (8 %) 
tyypillisesti kuuluu. Suon ravinteisinta rämetyyp-
piä, varsinaista sararämettä, on hiukan eteläreunal-
la, Kaartjoen rannoilla. Laitamien suotyyppejä ovat 
vielä varsinainen korpi ja kangaskorpi. Ojitettuja avo-
soita, silmäkenevaa ja luhtanevaa (yhteensä 9 % suo-
tyyppihavainnoista), on lampien, erityisesti Turiston 
rannalla. Mättäät peittävät suon pinnasta noin 41 %, 
ja niiden korkeus on keskimäärin 20 cm. Puusto on 
pääasiassa mäntyvaltaista, erityisesti suoaltaan kes-
kiosassa, missä usein on puhtaita männiköitä. Koi-
vun- ja kuusensekaista puustoa on laitamilla, mistä 
paikoin löytyy koivu- ja kuusivaltaistakin puustoa, 
tosin harvoin. Turistonsuolla on lähinnä harvennus-
metsiköitä sekä taimistoja ynnä riukuvaiheen metsi-
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köitä. Järeämpää puustoa on silloin tällöin laitamilla, 
vajaatuottoista puustoa ja aukeita aloja suon keskus-
tassa Turisto-lammen ympäristössä. Metsiköt ovat 
keskitiheitä tai harvoja, aukeita aloja samoin kuin 
toisaalta Kaartjoen rannalle keskittyneitä tiheiköitä-
kin on vähän.

Turistonsuon turpeista on rahkavaltaista 70 %, sa-
ravaltaista 29 % ja ruskosammalvaltaista noin prosen-
tin verran. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 51 %, sararahkaturve (CS) 19 %, saraturve (C) 8 % 
ja rahkasaraturve (SC) 20 %, ruskosammalsaraturve 
(BC) 1 % sekä rahka/sararuskosammalturve (S/CB), 
yhteensä 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 15 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä tur-
peita 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % 
kokonaisturvemäärästä. Muista turpeen lisätekijöistä 
on mainittavasti vain kortetta (EQ), jonka jäännöksiä 
on kaksi prosenttia turvemäärästä. Koko turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5,2. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,3 
ja energiaturpeen 6,2. Heikosti maatunutta rahkaval-
taista turvetta on suoaltaan keskiosassa. Lisätekijöi-
nä tässä turpeessa on tupasvillan ohella hiukan puuta 
ja pohjaosassa joskus, tällöin useimmiten liejun pääl-
lä, myös saraa. Heikosti maatuneen rahkakerroksen 
alla tavallisesti ja paikoin suon pintakerroksenakin on 
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahkavaltaista tur-
vetta lisätekijöinään varpu- ja puuainesta, tupasvillaa 
ynnä saraa. Saravaltaista turve on suoaltaan laitamil-
la sekä yleensä turvekerrostuman pohjaosassa mine-
raalimaan tai liejun päällä lisätekijöinään puuta, rah-
kaa ja paikoin erityisesti kortetta. Suon kaakkoisosan 
matalalla alueella lähellä Kaartjokea on jonkin ver-
ran ruskosammalturvetta joko lisätekijänä tai oma-
na pääturvelajinaan muassaan sekä rahkaa että saraa. 
Maatumatonta puuta eli liekoja on suon yli puolen-
toista metrin syvyisellä suon osalla 0–2 m:n syvyy-
dessä erittäin vähän, 0,7 % syvyysalueen kokonais-
turvemäärästä. Eniten niitä täällä näyttäisi olevan 50–
100 cm: n syvyydessä, jossa liekoja on kohtalaisesti 
eli 2,2 % tämän syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Turistonsuon yli puolentoista metrin syvyisellä 48 
ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 1,05 milj. m3. 
Alue on yhtenäinen ja tässä mielessä varsin sopiva 

turvetuotantoon. Miltei koko yli 1,5 m:n syvyisellä 
suon osalla eli noin 40 hehtaarin alalla keskimäärin 
90 cm:n paksuudelta on heikosti maatunutta rahka-
turvetta noin 0,36 milj. suo-m³. Tutkimusajankohtana 
ei heikosti maatunutta rahkaturvetta vielä määritetty 
Acutifolia-, Palustria- ja Cuspidata-luokkiin, mutta 
suotyypeistä päätellen ja varovaisesti arvioiden tur-
ve soveltuisi ainakin imeytys- ja ympäristökäyttöön. 
Kun se on poistettu omiin käyttötarkoituksiinsa, on 
turpeen loppuosan keskimaatuneisuus noin 6,3, eli 
se on kelvollista energiaturvetta ja sopii lisäksi hyvin 
turvemullan raaka-aineeksi. Suosta ei ole otettu tark-
katilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja var-
ten, mutta turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöar-
voja ja suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen 
polttoturpeen sisältämän energian määrää on arvioitu 
nojautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Nii-
den perusteella on syvyysvyöhykkeen käyttökelpoi-
sen energiaturvekerrostuman keskimääräinen tuhka-
pitoisuus 2,6 % kuivapainosta, turpeen vesipitoisuus 
märkäpainosta 90,0 % ja kuiva-ainemäärä 97 kg/m3. 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 21,4 MJ/kg ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 
9,5 MJ/kg. Turpeen kuiva-ainemäärä on noin 43 800 
tn (tällöin suon pohjalle jäljelle jätettäväksi ajateltu 
puolen metrin paksuinen turvekerros, kaikkiaan 0,24 
milj. m3 sekä heikosti maatuneen rahkaturpeen osuus, 
0,36 milj. m3, on vähennetty eli käyttökelpoista ener-
giaturvetta on kaikkiaan siis 0,45 milj. suo-m3) ja kui-
van turpeen energiasisältö 0,94 milj. GJ eli 0,26 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen energia-
määrä on 0,83 milj. GJ eli 0,23 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö keskimäärin 0,51 MWh.

Turistonsuon yli puolentoista metrin syvyisen 
 alueen turvekerrostuma on erityisesti eteläosastaan 
suureksi osaksi suota rajoittavien vesistöjen veden 
pinnan tason, 114–114,8 m mpy, alapuolella, mikä 
tuottaa huomattavia kuivatusvaikeuksia. Turvetuo-
tantoa suolla voidaan ajatella ehkä vain ympäris-
tö- ja imeytysturpeen osalta, energiaturpeen nostolle 
kuivatusvaikeudet voivat olla ylivoimaisia. Suoaltaan 
laitaosat sekä matalat alueet soveltuvat hyvin metsän-
kasvatukseen. Pohjoisosan halki lounaasta koilliseen 
kulkee sähkölinja.
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Kuva 22. Turistonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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18. Vaskisuo 

Vaskisuo (atk-n:o 606, kl. 2042 04–05, x=6722,4, 
y=3350,7) sijaitsee noin 17 km Lopen keskustasta 
etelälounaaseen Lopen kunnan etelärajan tuntumas-
sa (kuva 1). Suo rajoittuu itä-, kaakkois- ja osin ete-
läreunaltaan tällä alueella hieman epäselvänä esiin-
tyvään II Salpausselkään kuuluviin reunamuodos-
tumiin: moreeniselänteisiin ja hiekkaharjuun. Muo-
dostumat ovat lounas-koillinen -suuntaisia, ja harju-
muodostuma lounaispäästään leveimmillään. Eteläs-
sä, koillisessa ja vielä myös pohjoisessa ja osin luo-
teessakin suota rajoittaa hieta, tai pohjoisessa useim-
miten hietapohjaiset pellot, muualta moreeni (Haa-

visto-Hyvärinen ym. 1990 a ja b). Kulkuyhteydet ovat 
hyvät: kylätie kulkee suon eteläreunan tuntumassa, 
ja metsäautotiet sekä ajourat ulottuvat suon reunalle 
niin idässä, lännessä kuin pohjoisessakin. Ajouria on 
myös itse suoaltaassa: yksi niistä ulottuu suon kes-
kustaan, toinen ylittää suoaltaan pohjoisosan ja pari 
muuta luoteeseen pistävän lahdekkeen (kuva 23).

Tutkitun alueen pinta-ala on 73 ha (taulukko 17). 
Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 33 syvyyspistettä ja 
tutkimus- ja syvyyspisteitä siten yhteensä 8,1/10 ha. 
Vaskisuo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 17. Vaskisuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 73 0,0 0,0 1,1 1,1 0,02 0,02 0,80 0,84

Yli 1,0 m 47 0,0 0,0 1,4 1,4 0,02 0,02 0,66 0,70

Yli 1,5 m 23 0,0 0,1 1,7 1,8 0,01 0,01 0,39 0,41

Yli 2,0 m 6 0,0 0,2 1,8 2,0 0,00 0,01 0,11 0,12

Vaskisuon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
102–116 m, ja pinta viettää pääasiassa pohjoiskoilli-
seen, paikallisesti vielä kaakkoon, itään ja länsiluo-
teeseen, mutta vedet päätyvät ojia myöten kuitenkin 
lopulta suon pohjoisreunalla virtaavaan Vaskijokeen. 
Tämä laskee suon pohjoispuolella etelään virtaavaan 
Hunsalanjokeen, johon suon luoteislahdekkeen poh-
jukasta lähtevä oja suoraan päätyy. Vaskisuo kuuluu 
Vaskijoen valuma-alueeseen (23.056) ja tämä puo-
lestaan Puneliajärven alueeseen (23.05). Nämä mo-
lemmat sulkee sisäänsä Karjaanjoen vesistöalue (23). 
Tiheästi ojitetun Vaskisuon luonnontilaisuusluokka 
voidaan määrittää vain 0:ksi (Kansallinen suo- ja tur-
vemaastrategiatyöryhmä 2012). Suon kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät.

Suon eteläosassa, sen syvimmällä alueella on mi-
tattu paksuin turvekerros (2,1, m). Suon pohja on jok-
seenkin tasainen koostuen pääasiassa hiedasta (63 % 
havainnoista) ja hiesusta (30 %). Moreenia (7 %) on 
paitsi laidoilla myös saarekkeena suon pohjoispuolis-
kolla. Liejua on vain satunnaisesti 10–20 cm:n ker-
rostumana suon eteläosassa: vain kahdessa pisteessä 
on havaittu liejua.

Ojituksen vahvasti muuttamista Vaskisuon suotyy-
peistä on korpia 48 %, rämeitä 37 %, ja turvekankai-
ta 15 %. Suotyyppejä luonnehtii huomattava ravintei-
suus, mm. pohjoisreunalla on havaittu jopa lehtokor-

pia, joskin vähälukuisina. Yleisimpien korpien, var-
sinaisen korven (33 % havainnoista) sekä ruoho- ja 
heinäkorven (10 %) ohella mm. syvimmillä alueilla 
suon keski- ja itäosassa on, paitsi korpirämettä (17 
%), karujakin rämeitä, rahkarämettä (8 %), isovarpu-
rämettä (5 %) ja tupasvillarämettä (5 %). Turvekan-
kaista yleisimpiä ovat mustikkaturvekangas (8 %) ja 
ruohoturvekangas (3 %), joita kumpaakin tavataan lä-
hinnä suon eteläpuoliskolla. Pohjoispuoliskon keski-
osassa on vanhoja turvehautoja, joista on aikoinaan 
nostettu turvetta maanparannustarkoituksiin. Mättäi-
tä suolla on kokonaisuutena ottaen hyvin vähän: noin 
30 cm:n korkuisia mättäitä on lähinnä vain karuilla 
rämeillä, eivätkä ne niin ollen peitä Vaskisuon pin-
nasta kuin muutaman prosentin. Suon metsiköt koos-
tuvat enimmäkseen sekapuustosta, jossa kuusi, koi-
vu ja mänty vuorottelevat valtapuun asemassa. Poh-
joisreunalla tavataan paikoin puhtaita kuusikoitakin. 
Metsiköt ovat yleensä harvennusvaiheessa tai sitten 
ne ovat varttuneita kasvatusmetsiköitä. Uudistuskyp-
syyden saavuttanutta puustoa samoin kuin taimikkoa 
ja riukuvaihetta on tutkimusajankohtana ollut melko 
vähän. Joskus suon pohjoisosassa puustoon kuuluu 
koivun ohella muitakin lehtipuita, esimerkiksi pihla-
jaa ja tervaleppää.

Vaskisuon turpeista on rahkavaltaista 15 % ja sa-
ravaltaista 85 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
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katurve (S) 5 %, sararahkaturve (CS) 10 %, saratur-
ve (C) 10 % ja rahkasaraturve (SC) 75 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 12 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 79 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä. 
Muista turpeen lisätekijöistä voidaan mainita ainoas-
taan järviruoko (PR) ja korte (EQ), joiden kumman-
kin osuus turvemäärästä tosin jää alle puolen prosen-
tin. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
7,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 3,4 ja energiaturpeen 7,1. Hei-
kosti maatunutta rahkaturvetta on turvekerrostuman 
pinnalla vain paikoin ja silloinkin hyvin ohuelti, kor-
keintaan noin kolmenkymmenen sentin paksuudelta 
lisätekijöinään usein puuta tai varpua ja tupasvillaa. 
Suurin osa suon turvekerrostumasta on kohtalaises-
ti ja hyvin maatunutta puurahkasaraturvetta. Pohjal-
la on myös saraturvetta, jossa on lisätekijöinä puuta 
tai varpua ja joskus esimerkiksi suon pohjoisosassa 
järviruokoa ja kaakossa kortetta. Kohtalaisesti ja hy-
vin maatunut turve voi pintaosassa olla myös rahka-
valtaista sisältäen useimmiten puuta, varpua ja tupas-
villaa, myös saraa. Maatumatonta puuta, ns. liekoja 
on suon yli puolentoista metrin syvyisellä suon osal-
la 0–2 m:n syvyydessä kohtalaisesti, noin 2,2 % ko-
konaisturvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi olevan 
syvyysvyöhykkeessä 50–100 cm, missä niitä on erit-
täin runsaasti eli muodostavat kyseisen vyöhykkeen 
turvemäärästä 4,7 %.

Vaskisuon yli puolentoista metrin syvyisellä ja ku-
takuinkin yhtenäisellä 23 hehtaarin alueella on turvet-
ta yhteensä 0,41 milj. suo-m3. Turvekerrostumaa on 

heikosti maatuneen turpeen vähäisyyden vuoksi syytä 
pitää kokonaisuudessaan energiaturpeena, jolloin sen 
keskimaatuneisuus on niinkin korkea kuin 7,2. Turve 
sopii lisäksi hyvin turvemullan raaka-aineeksi. Suos-
ta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyyseja varten, mutta turpeen tiettyjä ominai-
suuksia, lämpöarvoja ja suon yli puolentoista metrin 
syvyisen alueen polttoturpeen sisältämän energian 
määrää on arvioitu nojautumalla Mäkilän kaavoihin 
(Mäkilä 1994). Niiden perusteella on syvyysvyöhyk-
keen käyttökelpoisen energiaturvekerrostuman kes-
kimääräinen tuhkapitoisuus 3,8 % kuivapainosta, tur-
peen vesipitoisuus märkäpainosta 88,3 % ja kuiva-ai-
nemäärä 114 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 22,4 MJ/kg ja turpeen, jonka 
kosteus on 50 %, 10,0 MJ/kg. Turpeen kuiva-aine-
määrä on noin 33 600 tn (tällöin suon pohjalle jäljel-
le jätettäväksi ajateltu puolen metrin paksuinen tur-
vekerros, kaikkiaan 0,12 milj. m3 on vähennetty eli 
käyttökelpoista energiaturvetta on kaikkiaan siis 0,29 
milj. suo-m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 0,75 
milj. GJ eli 0,21 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteu-
dessa turpeen energiamäärä on 0,67 milj. GJ eli 0,19 
milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö kes-
kimäärin 0,63 MWh.

Vaskisuo soveltuu turvetuotantoon yli puolentoista 
metrin syvyiseltä, likipitäen yhtenäiseltä alueeltaan. 
Suon matalat osat ja koko suokin mahdollisen turve-
tuotannon päätyttyä kelpaavat erinomaisesti metsän-
kasvatukseen. Suon eteläreunalla on länsilounaasta 
itäkoilliseen suuntautuva sähkölinja ja aivan eteläkol-
kassa vielä pienehkö tekolampi (kuva 23).
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Kuva 23. Vaskisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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19. Hanhisuo I

Hanhisuo I (atk-n:o 610, kl. 2042 04–05, x=6723,1, 
y=3352,5) sijaitsee noin 15,5 km Lopen keskustas-
ta etelälounaaseen Lopen ja Karkkilan kuntien väli-
sellä rajalla siten, että suon etelä- ja kaakkoisosas-
ta kaikkiaan noin 10 ha sijaitsee Karkkilan puolel-
la (kuva 1). Suota on kuitenkin seuraavassa selos-
tuksessa käsitelty ikään kuin se kokonaisuudessaan 
kuuluisi Lopen kuntaan. Etelässä kapean suosalmen 
ylittävä maantie erottaa suon etelä- ja kaakkoispuoli-
sesta Lautatiensuosta, etelälounaassa puolestaan suo 
on hieman keinotekoisesti erotettu matalan suosal-
men kohdalta suokuviosta, jonka niin ikään voidaan 
katsoa kuuluvan Lautatiensuohon. Länsi-, luoteis-, 
pohjois- ja koillisreunaltaan suo rajoittuu II Salpa-
usselkävyöhykkeen hieta- tai hienohiekkakerrostu-
miin, joita suon koilliseen pistävän lahdekkeen län-
sipuolella luonnehtivat lounas–koillinen-suuntaiset 
dyynit. Hietaa löytyy jonkin verran vielä suon kaak-

koisreunalta, mutta muuten kaakossa ja idässä sekä 
koillisessa suota rajaa moreeni, jossa paikoin koil-
lisessa on joitakin kalliopaljastumia (Haavisto-Hy-
värinen ym. 1990 a ja b). Kulkuyhteydet suolle ovat 
hyvät: maanteitä on suon tuntumassa paitsi etelässä 
myös lännessä ja pohjoisessa. Suon pohjoispuolella 
kulkeva tie on aikoinaan ollut Karkkilaa ja Hyvinkää-
tä yhdistänyt rautatie, ns. Högforsin rautatie, joka nyt 
kiskojen poistamisen jälkeen palvelee tien pohjana. 
Suon koilliseen suuntautuvan lahdekkeen reunoille 
ulottuu kaksi ajouraa, lounaisreunalle peltotie, ja ete-
läkaakkoisreunalla on hiekkakuoppa. Eteläreunaa si-
vuaa sähkölinja (kuva 24).

Tutkitun alueen pinta-ala on 84 ha (taulukko 18). 
Suolla on 41 tutkimuspistettä ja 51 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11/10 ha. 
Hanhisuo I on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 18. Hanhisuo I:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 84 0,3 0,4 1,1 1,8 0,22 0,35 0,91 1,48

Yli 1,0 m 64 0,3 0,5 1,3 2,1 0,22 0,35 0,81 1,38

Yli 1,5 m 45 0,4 0,7 1,4 2,5 0,18 0,33 0,63 1,14

Yli 2,0 m 34 0,5 0,9 1,4 2,8 0,18 0,31 0,47 0,96

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 105–117 
m, ja pinta viettää paikallisesti itään, eteläkaakkoon, 
pohjois- ja länsiluoteeseen sekä etelään, mutta koko-
naisuutena ottaen kuitenkin lounaaseen ja länsilou-
naaseen kohden suon etelä- ja lounaispuolella luotee-
seen virtaavaa Vaskijokea. Vaskijokeen päätyy myös 
pieni osa suon vesistä eteläisen suosalmen ja Lauta-
tiensuon ojaverkoston kautta. Vaskijoki yhtyy lou-
naaseen ja lopulta etelään virtaavaan Hunsalanjo-
keen. Hanhisuo I sijaitsee Vaskijoen valuma-alueel-
la (23.056), joka puolestaan kuuluu Puneliajärven 
alueeseen (23.05). Nämä molemmat sulkee sisään-
sä Karjaanjoen vesistöalue (23). Hanhisuo I on suu-
rimmalta osaltaan tiheästi ojitettu, mutta se voidaan 
paikallisesti jopa harvan ojituksensa vuoksi sijoit-
taa luonnontilaisuusluokkaan 1 (Kansallinen suo- ja 
turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (4,3 m) suon 
keskustassa. Suon pohja syvenee altaan keskustaa 
kohti jokseenkin tasaisesti, ainoastaan koilliseen pis-
tävällä lahdekkeella tätä sääntöä häiritsee lahdek-

keen keskellä sijaitseva moreenisaareke. Yleisin poh-
jamaalaji on hieta (94 % havainnoista). Liejua, lähin-
nä hiedansekaista liejua tai liejunsekaista hietaa on 
vain satunnaisesti suoaltaan syvällä alueella ja vain 
10–20 cm:n paksuisena kerrostumana. Kaikkiaan näi-
tä liejuja on havaittu seitsemällä pisteellä.

Hanhisuo I:n suotyypeistä on rämeitä 63 %, turve-
kankaita 14 %, korpia 11 %, keidasrämeeseen kuulu-
vaa avosuota, lyhytkortista nevaa 8 % ja turvepohjai-
sia peltoja 2 %. Muutkin suotyypit kuin turvekankaat 
ja pellot ovat yleensä ojituksen muuttamia, joskin tut-
kimusajankohtana on kirjattu myös luonnontilaisik-
si joitakin suotyyppejä, mm. suon pohjoisosassa kei-
dasrämemosaiikin lyhytkortista nevaa. Toisaalta suon 
pohjoisosassa on merkkejä vanhasta turpeennostosta: 
matalista turvehaudoista on nostettu heikosti maatu-
nutta turvetta kuivikkeeksi. Yleisimpiä suotyyppejä 
ovat suoaltaan keskiosan tupasvillaräme (14 % suo-
tyyppihavainnoista), rahkaräme (14 %) ja keidasräme 
(kermityypit ja kuljutyypit yhteenlaskettuina 14 %), 
sekä lähinnä laitamilla tavattavat mustikkaturvekan-
gas (13 %), korpiräme (12 %), varsinainen sararäme 
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(11 %) ja varsinainen korpi (10 %). Ravinteikkaim-
pia suotyyppejä, ruohoista sararämettä (4 %) on suon 
luoteisosassa, mutta ruohoturvekangasta sitä vastoin 
vain satunnaisesti suon laidalla. Hanhisuo I:n poh-
jois-, länsi- ja lounaisreunalla on suoaltaaseen kuu-
luvia turvepohjaisia peltoja. Mättäitä suon pinnal-
la ei ole kovin runsaasti: keskimäärin noin 30 cm:n 
korkuiset mättäät peittävät siitä suurin piirtein 26 %. 
Suon metsiköt koostuvat yleisimmin mäntyvaltaises-
ta sekapuustosta, joskus puhtaista männiköistäkin, 
kuten paikoin pohjoisosassa. Reunamilla valtapuu-
na voi olla kuusi ja koivu, ja puustoon kuulua koivun 
ohella muitakin lehtipuita, haapaa, pihlajaa ja raitaa. 
Harvennusmetsiköt ovat tavallisimpia, mutta taimi-
koita ja riukuvaiheen metsiköitä tavataan niin ikään 
melko usein, varttuneita kasvatusmetsiköitä samoin 
kuin aukeita aloja sitä vastoin lähinnä satunnaisesti. 
Puusto on yleensä harvaa, vain joskus laidoilla kes-
kinkertaisen tiheää. Suon pohjoisosan keidasräme 
saattaa avosuo-osueensa luonnontilaisuuden ansios-
ta olla lähes puutontakin.

Hanhisuo I:n turpeista on rahkavaltaista 41 % ja 
saravaltaista 59 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 12 %, rus-
kosammalsaraturve (BC) 1 %, saraturve (C) 3 % ja 
rahkasaraturve (SC) 55 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 30 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 31 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 6 % turpeen kokonaismäärästä. Muis-
ta turvetekijöistä mainittakoon suoleväkkö (SH), jota 
on 5 % turvemäärästä, sekä korte kolmen prosentin 
osuudellaan. Järviruo'on (PR) osuus turpeesta jää alle 
puolen prosentin. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 4,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintakerroksen maatumisaste on 3,5 ja energiatur-
peenkin varsin alhainen eli 5,4. Matalia reuna-aluei-
ta lukuun ottamatta suon pintakerroksena on heikosti 
maatunut rahkavaltainen turvekerrostuma melkoisen 
kattavasti. Lisätekijöinä on varpua tai puuta ja tupas-
villaa sekä erityisesti syvällä alueella suon keskustas-
sa suoleväkköä sekä saraa, jopa satunnaisesti kortet-
takin. Puhtaita rahkakerroksiakin löytyy samoin kuin 
maatuneempia, joskin ohuita rahkaturvelinssejä. Hei-
kosti maatuneen rahkapatjan alla ja suon laitamilla 
usein pinnasta lähtien turve on saravaltaista sekä hei-
kosti, kohtalaisesti, mutta paikoin myös hyvin maatu-
nutta. Suon keskustassa saravaltaista turvetta on jos-
kus pohjamaan päällä vain alle puolen metrin paksuu-
delta. Lisätekijänä esiintyy rahkaa, puuta, varpua ja 
erityisesti suon keskustassa suoleväkköä ja kortetta, 
joskus laidoilla vielä järviruokoa. Suon luoteisosan 
matalan alueen pohjalla on hiukan ruskosammalta. 
Liekoja eli maatumatonta puuta on suon yli puolen-
toista metrin syvyisellä alueella 0–2 m:n syvyydessä 

erittäin vähän, vain 0,3 % syvyysvyöhykkeen koko-
naisturvemäärästä.

Hanhisuo I:n yli puolentoista metrin syvyisellä 45 
ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 1,14 milj. suo-m3. 
Alue on koilliseen pistävän lahdekkeen paria ja luo-
teisosan yhtä pientä osa-aluetta, yhteensä 3 ha, lukuun 
ottamatta yhtenäinen. Tutkimusajankohtana ei hei-
kosti maatuneita rahkaturpeita vielä maastossa mää-
ritetty Acutifolia-, Palustria- ja Cuspidata-sektioihin, 
mutta suotyypeistä ja varsinkin turpeen lisätekijöis-
tä päätellen suurin osa rahkaturpeesta kuuluu käyt-
tökelpoisuutensa puolesta heikoimpaan eli Cuspida-
ta-sektioon. Korkeintaan imeytys- ja ympäristötur-
peeksi suositeltavaa turvetta on suon pintaosassa 43 
hehtaarin yhtenäisellä alueella keskimäärin 1,3 met-
rin paksuudelta 0,43 milj. m3. Muu osa syvyysalueen 
turpeesta voidaan katsoa energiaturpeeksi, vaikka sen 
keskimaatuneisuus jääkin varsin alhaiseksi (H = 5,4). 
Turvemullan raaka-aineeksi tämä turve soveltuu niin 
ikään. Hanhisuo I:sta on otettu tarkkatilavuuksiset 
näytteet laboratorioanalyysejä varten suon pohjois-
osan lyhytkorsinevaojikolta. Ne edustavat suon ener-
giakäyttöön kelpaavaa turvetta ja niitten perusteella 
turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,7 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,8–4,1), vesipitoisuus mär-
käpainosta 93,4 % (91,0–95,4) ja kuiva-ainemäärä 
63 kg/suo-m3 (42,8–88,8). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,2 MJ/kg (19,1–20,6) ja 
turpeen, jonka kosteus on 50 %, 8,9 MJ/kg (8,3–9,1). 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,15 % (0,12–0,20) 
turpeen kuivapainosta.

Käyttökelpoista energiaturvetta Hanhisuo I:n yli 
puolentoista metrin syvyisellä osalla on heikosti maa-
tuneen rahkaturpeen (0,43 milj. m3) ja suon pohjalle 
jätettäväksi ajatellun puolen metrin turvekerroksen 
(0,23 milj. m3) vähentämisen jälkeen kaikkiaan 0,48 
milj. m³. Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 
30 700 tn ja kuivan turpeen energiasisältö 0,62 milj. 
GJ eli 0,17 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa 
turpeen energiamäärä on 0,55 milj. GJ eli 0,15 milj. 
MWh ja yhden suokuution energiasisältö keskimää-
rin 0,31 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan Hanhisuo I:n turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4,0, Q8,0, S0,15 (liite 1/2).

Ulkoisilta ominaisuuksiltaan Hanhisuo I soveltuu 
hyvin turvetuotantoon. Jopa luonnontilaista suoalaa-
kin pintavalutuskentäksi löytyy jossain määrin länsi-
reunalta, pohjoisosasta ja koilliseen pistävän lahdek-
keen pohjukasta. Turpeen laatu sekä heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen turpeen että energiaturpeen osal-
ta jättää sitä vastoin huomattavasti toivomisen varaa, 
joten turvetuotanto kannattanee ehkä vain välttävästi. 
Suon matalat osat reunamilla soveltuvat hyvin met-
sänkasvatukseen.
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Kuva 24. Hanhisuo I:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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20. Hakoissuo 

Hakoissuo (atk-n:o 611, kl. 2042 05, x=6724,5, 
y=3351,8) sijaitsee noin 15 km Lopen keskustasta 
lounaaseen (kuva 1). Suo rajoittuu likipitäen kaut-
taaltaan II Salpausselkävyöhykkeeseen liittyviin hie-
ta- ja hienohiekkakerrostumiin, vain kaakossa vähäi-
sin osin moreeniin (Haavisto-Hyvärinen 1990b). Pai-
koin pohjoisessa ja itäreunalla suon reunan muodos-
tavat turve- ja hietapohjaiset pellot. Etelässä suon ra-
jaksi on otettu Karkkilaa ja Hyvinkäätä yhdistäneen, 
sittemmin käytöstä poistetun rautatien (ns. Högforsin 

rautatien) pohja, joka nyt palvelee tienä. Kulkuyhte-
ydet ovat jokseenkin hyvät: mainitun rautatien poh-
jan lisäksi suota ympäröivät tiet sekä idässä että län-
nessä, ja suon halki etelästä pohjoiseen kulkee ajou-
ra (kuva 25).

Tutkitun alueen pinta-ala on 57 ha (taulukko 19). 
Suolla on 23 tutkimuspistettä ja 18 syvyyspistettä, 
kumpiakin siis yhteensä 7,2/10 ha. Hakoissuo on tut-
kittu vuonna 1986.

Taulukko 19. Hakoissuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 57 0,2 0,1 0,9 1,2 0,14 0,06 0,50 0,70

Yli 1,0 m 35 0,4 0,2 1,1 1,7 0,14 0,05 0,38 0,57

Yli 1,5 m 19 0,4 0,1 1,5 2,0 0,07 0,03 0,28 0,38

Yli 2,0 m 10 0,7 0,2 1,4 2,3 0,07 0,02 0,15 0,24

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 105–
112 m, ja pinta viettää suon eteläpuoliskolla lähinnä 
etelälounaaseen, paikallisesti myös kaakkoon. Vedet 
päätyvät kuitenkin lounaaseen virtaavia ojia myö-
ten Vaskijokeen, joka laskee parisen kilometriä suon 
länsipuolella Hunsalanjokeen. Suon pohjoispuolis-
kon pääasiallisin viettosuunta on pohjoisluode, ja 
täältä vedet joutuvat ojia myöten Pilpalan Kuuslam-
miin (101,4 m mpy), josta mainittu Hunsalanjoki saa 
alkunsa. Hunsalanjoki virtaa lounaaseen ja etelään. 
Hakoissuo kuuluu pohjoispuoliskoltaan Hunsalan-
joen alueeseen (23.052), eteläpuoliskoltaan Vaskijo-
en valuma-alueeseen (23.056). Kummatkin ovat Pu-
neliajärven alueen (23.05) osa-alueita, ja kaikki nämä 
sulkee sisäänsä Karjaanjoen vesistöalue (23). Tiheästi 
ojitettu Hakoissuo voidaan sijoittaa korkeintaan luon-
nontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen suo- ja turve-
maastrategiatyöryhmä 2012). Suon kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvät.

Paksuin turvekerrostuma (2,8 m) löytyy likipitäen 
suon keskeltä. Lukuun ottamatta suoaltaan keskiosan 
moreenisaareketta ympäristöineen suon pohja on ver-
rattain tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieno 
hiekka (67 % havainnoista), moreeni (22 %) ja hieta 
(11 %). Liejua on löydetty kaikkiaan vain kolmesta 
pisteestä suon keskustan matalan alueen molemmin 
puolin 10–50 cm:n kerrostumina.

Hakoissuon suotyyppihavainnoista on rämeitä 
64 %, korpia 34 % ja turvekankaita 2 %. Suon itä-
reunalla, pari sataa metriä eteläisimmästä poikkilin-

jasta etelään on vielä vanha turvepehkun nostoalue la-
toineen. Suotyypit ovat kaikki ojituksen muuttamia. 
Yleisimpiä ovat keskustassa mutta myös reunamilla 
tavattava tupasvillaräme (39 % suotyyppihavainnois-
ta) sekä reunamille kuuluva varsinainen korpi (22 %). 
Suon matalissa osissa niin reunamilla kuin keskus-
tan moreenisaarekkeen ympäristössä on korpirämettä 
(17 %) sekä erityisesti pohjoisosassa ruoho- ja heinä-
korpea (12 %). Ruohoturvekangasta, varsinaista sa-
rarämettä sekä rahkarämettä ja kangasrämettä näil-
lä alueilla on vain paikoin. Mättäitä suon pinnalla on 
niukasti: parikymmensenttiset mättäät peittävät suon 
pinnasta vajaan kolmasosan, noin 26 %. Suolla kas-
vaa enimmäkseen mäntyvaltaista, keskitiheää seka-
metsää, mutta puusto voi olla etelä-, kaakkois-, län-
si ja pohjoisreunalla kuusivaltaistakin, pohjoisosassa 
myös koivuvaltaista ja joskus tiheää. Metsiköt ovat 
useimmiten harvennusvaiheessa, taimikko ja riuku-
vaihetta sekä varttuneita kasvatusmetsiä on harvem-
min, uudistuskypsyyden saavuttanutta puustoa sa-
moin kuin toisaalta vajaatuottoisuutta on tutkimus-
ajankohtana havaittu vain satunnaisesti.

Hakoissuon turpeista on rahkavaltaista 29 % ja sa-
ravaltaista 71 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 7 %, saratur-
ve (C) 38 % ja rahkasaraturve (SC) 33 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 22 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemääräs-
tä. Lisäksi kortetta (EQ) on noin prosentin verran tur-
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vemäärästä. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 4,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,2 ja energiaturpeen 
5,1. Suon syvällä alueella turvekerrostuman pinnal-
la on heikosti maatunutta rahkaturvetta paikoin met-
rinkin paksuudelta. Useimmiten turpeessa on lisä-
tekijöinä tupasvillaa ja varpua, silloin tällöin saraa-
kin, mutta suon pintaosassa lähes puhtaat rahkatur-
vekerrostumat ovat varsin yleisiä. Rahkaturpeen alla 
ja suon matalissa osissa pinnalta lähtien turve on sa-
ravaltaista, kohtalaisesti ja hyvin, mutta lähellä pin-
taa, jopa usein syvemmälläkin heikosti maatunutta. 
Lisätekijöinä on puuta ja varpua, rahkaa ja tupasvil-
laa sekä joskus, mm. syvimmässä pisteessä kortetta. 
Lähes puhdasta saraturvetta esiintyy niin ikään. Maa-
tumatonta puuta eli liekoja on suon yli puolentoista 
metrin syvyisellä osalla 0–2 m:n syvyydessä erittäin 
vähän, ainoastaan noin 0,2 % syvyysvyöhykkeen tur-
peen kokonaismäärästä.

Hakoissuon yli puolentoista metrin syvyisellä, pai-
koin kapeahkolla, mutta yhtenäisellä 19 ha:n alueel-
la on turvetta kaikkiaan 0,38 milj. suo-m3. Heikosti 
maatunutta, rahkavaltaista turvetta on tällä suon osal-
la keskimäärin noin 0,6 metrin paksuudelta yhteensä 
0,11 milj. m3. Tutkimusajankohtana ei rahkaturvet-
ta vielä maastossa määritetty kuuluviksi eri sektioi-
hin, mutta suotyypeistä päätellen ja varovasti arvioi-
den valtaosa rahkaturpeesta kuulunee käytön kannal-
ta heikoimpaan Cuspidata-sektioon. Acutifolia-osu-
eita lienee mukana jonkin verran, joten Hakoissuon 
rahkaturve kelpaa ainakin imeytys- ja ympäristötur-
peeksi, jossain määrin ehkä jopa viljelyturpeeksi Kun 
se on poistettu omiin käyttötarkoituksiinsa, on jäljel-

lä energiaturpeeksi välttävästi, turvemullan raaka-ai-
neeksi hyvin kelpaavaa, vain kohtalaisesti maatunutta 
ja lähes täysin saravaltaista turvetta (keskimaatunei-
suus varsin alhainen eli 4,9). Suosta ei ole otettu tark-
katilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja var-
ten, mutta turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöar-
voja ja suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen 
polttoturpeen sisältämän energian määrää on arvioitu 
nojautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Nii-
den perusteella on syvyysvyöhykkeen käyttökelpoi-
sen energiaturvekerrostuman keskimääräinen tuhka-
pitoisuus 4,2 % kuivapainosta, turpeen vesipitoisuus 
märkäpainosta 91,2 % ja kuiva-ainemäärä 85 kg/m3. 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
22,0 MJ/kg ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,8 MJ/
kg. Turpeen kuiva-ainemäärä on noin 14 500 tn (täl-
löin heikosti maatuneen rahkaturpeen lisäksi myös 
suon pohjalle jäljelle jätettäväksi ajateltu puolen met-
rin paksuinen turvekerros, kaikkiaan 0,10 milj. m3 

on vähennetty eli käyttökelpoista energiaturvetta on 
kaikkiaan siis 0,17 milj. suo-m3) ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,32 milj. GJ eli 0,09 milj. MWh. 
50 %:n käyttökosteudessa turpeen energiamäärä on 
0,29 milj. GJ eli 0,08 milj. MWh ja yhden suokuuti-
on energiasisältö keskimäärin 0,46 MWh.

Hakoissuo huolimatta varsin yhtenäisestä yli puo-
lentoista metrin syvyisestä alueestaan, soveltuu kui-
tenkin vain välttävästi turvetuotantoon: turpeen laa-
tu ei sen enempää heikosti maatuneen rahkaturpeen 
kuin energiaturpeenkaan puolesta ole kovin korkeal-
la tasolla. Metsänkasvatukseen kokonaisuutena mel-
ko matala suo soveltuu sitä vastoin hyvin.
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Kuva 25. Hakoissuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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21. Keloissuo 

Keloissuo (atk-n:o 609, kl. 2042 05, x=6725,9, 
y=3349,7) sijaitsee noin 14,5–16 km Lopen keskus-
tasta lounaaseen, Lopen ja Karkkilan rajan tuntumas-
sa (kuva 1). Suureksi osaksi suon itä- ja eteläreunaa 
rajaavat II Salpausselkävyöhykkeeseen kuuluvat hie-
ta- ja hiekkakerrostumat, mm. koillisreunan pienehkö 
hiekkamuodostuma. Itäisellä reunalla on myös kallio-
paljastumien leimaamaa moreenia ja etelässä samoin 
kalliopaljastuma ja moreenia hiedan ohella. Pohjois-
reunalla on kalliopaljastumia, hietaa ja moreenia sekä 
saarekkeena ja niemekkeinä itse suoaltaassakin hiek-
ka- ja soramuodostumia. Muualta suota rajoittaa mo-
reeni, jossa on siellä täällä kalliopaljastumia. Län-
sireunan keskikohdalla on vielä pienen hietakerros-
tuman ohella etelälounaasta pohjoiskoilliseen suun-
tautuva pieni reunamoreeniselänne ja lounaisreunalla 

niin ikään reunamuodostuma, joka muuttuu moreeni-
selänteestä hiekkamuodostumaksi aivan suon reunalla 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990b). Lounaassa suon ra-
jaksi on lisäksi hieman keinotekoisesti otettu turvepoh-
jaisia peltoja mm. tekolampien ja pienen luonnonlam-
men ympäristössä, ja luoteessa Keloislammista luotee-
seen suoallas on katkaistu kapean suosalmen kohdalta. 
Kulkuyhteydet ovat hyvät: metsäauto- ja kylätiet ulot-
tuvat suon reunalle niin pohjoisessa, lännessä, etelässä 
kuin nykyisin idässäkin, ja kaksi ajouraa ylittää suoal-
taan sen keskeltä ja lounaisosasta. Tie ympäröivät vie-
lä lounaisosan lampiakin (kuva 26).

Tutkitun alueen pinta-ala on 77 ha (taulukko 20). 
Suolla on 23 tutkimuspistettä ja 14 syvyyspistettä, jo-
ten siis tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 4,8/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 20. Keloissuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 77 1,1 0,3 1,5 2,9 0,87 0,24 1,13 2,24

Yli 1,0 m 67 1,3 0,4 1,7 3,4 0,84 0,24 1,10 2,18

Yli 1,5 m 60 1,4 0,4 1,7 3,5 0,84 0,24 1,02 2,10

Yli 2,0 m 52 1,6 0,5 1,7 3,8 0,84 0,24 0,88 1,96

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 105–
115 m, ja pinta viettää pääasiassa kaakkoon etelään 
ja lounaaseen. Vedet purkautuvat osaksi suon luoteis-
osan Keloislammin (112,4 m mpy) ja eteläosan Leh-
mälammin (105,3 m mpy) sekä lounaisen kolkan Nik-
karinlammen ja tekolampien kautta itä-, etelä- ja lou-
naisreunalta lähteviä ojia pitkin noin kilometrin päässä 
suon itä- ja eteläpuolella etelään ja lounaaseen virtaa-
vaan Hunsalanjokeen. Koillis- ja itäosastaan Kelois-
suo kuuluu Hunsalanjoen alueeseen (23.052), muual-
ta Pyhäjärven–Saavajoen alueeseen (23.051). Nämä 
molemmat ovat Puneliajärven alueen (23.05) osia, ja 
kaikki edellä mainitut sisältyvät Karjaanjoen vesis-
töalueeseen (23). Koillis- ja osaksi pohjois- sekä itä-
osastaan suo on jokseenkin luonnontilainen, muual-
ta tiheästi ojitettu. Luonnontilaisen alueensa ansiosta, 
vaikka koillis- ja itäreunalla onkin vanhoja ja pienia-
laisia kuiviketurpeen nostoalueita, Keloissuo voidaan 
asettaa luonnontilaisuusluokkaan 2 (Kansallinen suo- 
ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Näitä kuiviketur-
peen nostoalueita on myös suon keski-, etelä- ja lou-
naisosassa, jotka puolestaan ovat ojituksen vahvasti 
muuttamia. Kuivatusmahdollisuudet ovat suolla sijait-
sevista pienistä lammista huolimatta hyvät.

Turvekerros on paksuimmillaan (5,7 m) suon koil-
lisosan luonnontilaisella alueella. Suon pohja on jok-
seenkin tasainen ja tasaisesti syvenevä koostuen pää-
asiassa lajittuneista maa-aineksista, hiesusta (53 % ha-
vainnoista), hiedasta (38 %) ja hiekasta (6 %). Moree-
nia on suon reunoilla, havainnoista tosin vain kolmisen 
prosenttia. Liejuhavaintoja on suon lounaisosasta ja 
satunnaisesti koillisesta. Niiden mukaisesti lounaassa 
liejukerrostumia on 5–90 cm:n paksuudelta, lampien 
lähellä paksummaltikin ja koillisessa vain noin kym-
menen sentin kerroksena. Vain kolmessa pisteessä on 
havaittu liejua.

Keloissuon kirjatuista suotyypeistä on rämeitä 
57 %, korpia 16 %, avosoita 16 %, vanhoja turvepeh-
kun nostoalueita 8 % sekä turvekankaita 3 %. Yleisintä 
suotyyppiä, keidasrämettä on pohjoisessa, koillisessa 
ja idässä useimmiten luonnontilaisena. Keidasrämet-
tä, räme- ja avosuo- eli silmäkenevaosuudet yhteen-
laskettuina, on kaikkiaan 32 % suotyyppihavainnois-
ta. Suon ojitetuille alueille ja laitamille ovat tyypillisiä 
isovarpuräme sekä korpiräme ja erityisesti laitamille 
varsinainen korpi (kutakin 11 % havainnoista). Rah-
karämettä (8 %) on luonnontilaisella alueella, mutta 
myös muualla varsinaisen sararämeen ja tupasvilla-
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rämeen (kumpaakin 5 %) ohella. Laidoilla on paikoin 
luonnontilaista nevakorpea sekä ruoho- ja heinäkor-
ven muuttumaa. Puolukkaturvekangasta on lounais-
osan turvepeltojen äärellä, turpeennoston muuttamia 
suotyyppejä (8 %) sekä laidoilla että keskellä suoal-
lasta. Mättäitä suolla on kaiken kaikkiaan vähän: kes-
kimäärin 20 cm:n korkuisina ne peittävät vain noin 
17 % suon pinnasta. Metsiköt ovat tutkimusajankoh-
tana olleet enimmäkseen taimikko- ja riukuvaiheessa, 
mutta lähes yhtä yleisesti vajaatuottoisia. Luonnonti-
laisen keidasrämeen ansiosta myös puutonta alaa on 
melko runsaasti. Harvennusvaiheen metsiköitä on ol-
lut melko vähän, mutta varttuneita kasvatusmetsiköi-
tä kaikkein vähiten. Keskitiheä tai harva, vain satun-
naisesti tiheä puusto on suoaltaan keskiosassa, joskus 
muuallakin mäntyvaltaista: luonnontilaisella alueella 
vajaatuottoinen puusto on puhdasta männikköä. Lou-
naisosassa sekä laidoilla puusto voi olla myös kuusi- 
ja koivuvaltaista.

Keloissuon turpeista on rahkavaltaista 61 % ja sara-
valtaista 39 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 59 %, sararahkaturve (CS) 2 %, saraturve (C) 
17 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä. Muista turpeen 
lisätekijöistä on mainittava oikeastaan vain suoleväk-
kö (SH), jota silmäkenevan turpeen tyypillisenä raken-
neosasena on noin prosentin verran suon kokonaistur-
vemäärästä. Sitä vastoin esimerkiksi kortetta (EQ) on 
tuskin nimeksi. Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,3 ja energiaturpeen 6,7. 
Suurimmassa osassa suoallasta ja erityisesti sen sy-
vimmällä alueella pintakerroksen muodostaa heikos-
ti maatunut rahkavaltainen turve, joka paikoin ulottuu 
lähes viiden metrin syvyyteen. Rahkaturpeen lisäteki-
jöitä ovat lähinnä tupasvilla ja suoleväkkö, myös var-
pu- ja puuaines sekä rahkakerrostuman pohjalla sara, 
mutta näitä esiintyy melko vähän. Rahkapatja sisältää 
myös puhtaita rahkaturveosioita samoin kuin jo hiukan 
maatuneempiakin, tosin ohuita linssejä. Silloin tällöin 
rahkapatjan pohjallakin rahkaturve on jo kohtalaises-
ti maatunutta. Rahkakerrostuman alla on saravaltais-
ta turvetta, paikoin varsin ohuelti pohjamaan päällä, 
mutta yleensä kuitenkin vähintään metrin paksuudel-
ta. Suon lounaisosassa saraturvetta on liejun päällä liki 
kolme metriä. Saraturve sisältää lisätekijänä useimmi-
ten puuta, mutta myös rahkaa, varpua sekä joskus suo-
leväkköä ja kortetta. Pelkkää saraturvetta ilman mai-
nittavia lisätekijöitä on tavattu samaten niin sanottui-
na linsseinä. Liekoja eli maatumatonta puuta on suon 
yli puolentoista metrin syvyisellä alueella 0–2 m:n sy-
vyydessä kaiken kaikkiaan erittäin vähän, ainoastaan 
0,2 % syvyysvyöhykkeen turpeen kokonaismäärästä.

Keloissuon kutakuinkin yhtenäisellä yli puolentois-
ta metrin syvyisellä 60 ha:n alueella on turvetta yhteen-
sä 2,10 milj. suo-m3. Tästä on suon syvimmällä 35 ha:n 
osalla keskustassa, idässä, koillisessa ja pohjoisessa 
heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta keskimää-
rin 2,9 m:n paksuudelta noin 1,02 milj. m3. Tutkimus-
ajankohtana ei heikosti maatunutta rahkaturvetta vie-
lä maastossa määritelty tarkemmin, toisin sanoen Acu-
tifolia-, Palustria- ja Cuspidata-sektioihin kuuluvak-
si, mutta esim. silmäkenevan runsaus kermikeidasalu-
eella ja muutkin suotyypit, samoin kuin turpeen lisä-
tekijät, tupasvilla ja suoleväkkö, viittaavat siihen että 
valtaosa rahkaturpeesta täytyy sijoittaa käytön kan-
nalta heikoimpaan eli Cuspidata-sektioon. Turve on 
helposti tuotettavissa, mutta se kelpaa laadultaan kor-
keintaan imeytys- ja ympäristökäyttöön. Kun tämä 
turve on poistettu omiin käyttötarkoituksiinsa, on jäl-
jellä 1,08 milj. m3 kohtalaisen hyvää energiaturvetta 
(keskimaatuneisuus 6,7), joka kelpaa hyvin myös tur-
vemullan raaka-aineeksi. Energiaturpeesta on arviol-
ta noin kolmasosa rahkavaltaista. Suosta ei ole otet-
tu tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja 
varten, mutta turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpö-
arvoja ja suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen 
polttoturpeen sisältämän energian määrää on arvioitu 
nojautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Nii-
den perusteella on syvyysvyöhykkeen käyttökelpoi-
sen energiaturvekerrostuman keskimääräinen tuhka-
pitoisuus 3,7 % kuivapainosta, turpeen vesipitoisuus 
märkäpainosta 89,4 % ja kuiva-ainemäärä 103 kg/m3. 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 22,1 MJ/kg ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,8 
MJ/kg. Turpeen kuiva-ainemäärä on noin 80 900 tn 
(tällöin heikosti maatuneen rahkaturpeen lisäksi myös 
suon pohjalle jäljelle jätettäväksi ajateltu puolen met-
rin paksuinen turvekerros, kaikkiaan 0,30 milj. m3 on 
vähennetty eli käyttökelpoista energiaturvetta on kaik-
kiaan siis 0,78 milj. suo-m3) ja kuivan turpeen energia-
sisältö 1,79 milj. GJ eli 0,50 milj. MWh. 50 %:n käyt-
tökosteudessa turpeen energiamäärä on 1,59 milj. GJ 
eli 0,44 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisäl-
tö keskimäärin 0,56 MWh. 

Keloissuo soveltuu ulkoisten ominaisuuksiensa 
puolesta hyvin turvetuotantoon: yli puolentoista met-
rin syvyinen alue on yhtenäinen, kuivatusmahdolli-
suudet ja kulkuyhteydet ovat hyvät, luonnontilaista-
kin suo-aluetta löytyy pintavalutuskentäksi, ja suon lä-
heisyydessä on vähän asutusta, tosin lukuun ottamatta 
suon koillisreunaa sekä lounaisosaa, jossa lisäksi Nik-
karinlammin rannalla on kesämökki. Energiaturve on 
hyvälaatuista, mutta heikosti maatunut rahkavaltainen 
turve, jota sinänsä on runsaasti ja joka myös on helpos-
ti nostettavissa, jättää kuitenkin laatunsa puolesta pal-
jon toivomisen varaa. Näin ollen suo kokonaisuudes-
saan soveltunee tuotantoon ehkä vain välttävästi. Oji-
tetut ja matalat alueet kelpaavat metsänkasvatukseen.
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Kuva 26. Keloissuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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22. Heinisuo III 

Heinisuo III (atk-n:o 612, kl. 2042 05, x=6727,0, 
y=3353,0) sijaitsee noin 12–12,5 km Lopen keskus-
tasta lounaaseen (kuva 1). Tutkittu osa suosta käsittää 
Heinisuon altaan eteläpuoliskon. Sitä rajoittavat lähes 
kauttaaltaan II Salpausselkävyöhykkeeseen kuuluvat 
hieta- ja hiekkakerrostumat, joissa paikka paikoin on 
moreenikumpareita kalliopaljastumineen. Suon ete-
läpuolella on itä–länsi-suuntainen Teliininnummi-ni-
minen harjumuodostuma. Kaakossa, vähäisin osin 
etelässä ja lännessä sekä miltei koko itäreunalla sen 
keskiosan hietaa ja pohjoisosan moreenikumparetta, 
hietareunuksista Elsonsaarta lukuun ottamatta varsi-
naisen suon rajaksi on otettu hieman keinotekoises-
ti turve- ja hietapohjaiset pellot (Haavisto-Hyväri-
nen ym. 1990b). Pohjoisrajaksi, joka erottaa Heini-
suo III:n muusta Heinisuosta on otettu suoaltaan ylit-

tävä ja turvepohjaiselle pellolle ulottuva metsäauto- 
tai peltotie. Tutkimuksen ulkopuolelle jääneellä suon 
osalla on paitsi turvepohjaisia peltoja myös tekolam-
pia, joiden ympäristössä on kymmenkunta kesämök-
kiä. Kulkuyhteydet suolle ovat hyvät: edellä maini-
tun metsäautotien lisäksi suon länsi-, lounais- ja ete-
läreunallekin ulottuu ajouria, ja itäreunaa sivuaa ky-
lätie, joka lopulta johtaa tekolampien ympäristön ke-
sämökeille. Tästä tiestä erkanee vielä ajoura Elson-
saaren kaakkoispuoliselle, suota rajoittavalle pellol-
le (kuva 27).

Tutkitun alueen pinta-ala on 65 ha (taulukko 21). 
Suolla on 35 tutkimuspistettä ja 31 syvyyspistettä, jo-
ten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 10,1/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 21. Heinisuo III:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 65 0,3 0,1 1,1 1,5 0,18 0,06 0,71 0,95

Yli 1,0 m 42 0,4 0,1 1,4 1,9 0,18 0,05 0,60 0,83

Yli 1,5 m 30 0,6 0,1 1,6 2,3 0,17 0,04 0,49 0,70

Yli 2,0 m 19 0,6 0,2 1,9 2,7 0,11 0,03 0,36 0,50

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 116–124 
m, ja pinta viettää paikallisesti kaakkoon, itäkoil-
liseen ja länteen, mutta kaiken kaikkiaan kohden 
pohjoisluoteeseen suuntautuvia laskuojia, joita pitkin 
suon vedet purkautuvat aluksi luoteeseen sittemmin 
lounaaseen virtaavaan Lahnaojaan ja lopulta etelään 
virtaavaan Hunsalanjokeen. Heinisuo III kuuluu Pu-
neliajärven alueeseen (23.05) sisältyvään Hunsalan-
joen alueeseen (23.052). Nämä molemmat sulkee si-
säänsä Karjaanjoen vesistöalue (23). Suo on tiheästi 
ojitettu, joten sen luonnontilaisuusluokka on 0 (Kan-
sallinen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). 
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (3,4 m) suon 
eteläosan keskustassa. Suon pohja on jokseenkin ta-
sainen ja syvenee tasaisesti kauttaaltaan kohden suo-
altaan keskustaa. Ainoastaan lähellä eteläosan länsi-
reunaa kohoaa suon pinnan yläpuolelle pieni hiekka-
saareke. Pohjamaalajeina vallitsevat lajittuneet maa-
ainekset: hiekkaa on 46 % havainnoista, hietaa 28 % 
ja hiesua 26 %. Hyvin mineraaliainespitoisia liejuja, 
hiekkaista ja hietaista liejua sekä liejunsekaista hie-
taa ja hiekkaa on siellä täällä varsinaisen pohjamaan 
päällä etupäässä suon syvällä alueella, mutta ei yh-

tenäisesti ja vain 10–40 cm:n paksuisina kerrostumi-
na. Suon kaakkoisnurkassa on havaittu pohjamaan 
päällä 10 cm:n kerros tiilenpunaista rautasaostumaa, 
lähinnä rautaokraa. Liejupisteitä on kaikkiaan kaksi-
toista kappaletta.

Heinisuo III:n kirjatuista suotyypeistä on rämeitä 
66 %, turvekankaita 20 %, korpia 13 % ja turvepoh-
jaisia peltoja noin prosentti. Turvekankaiden ohella 
myös muut suotyypit ovat ojituksen vahvasti muut-
tamia. Yleisimmistä suotyypeistä karuja rahkarämet-
tä (21 % kirjatuista suotyypeistä), tupasvillarämettä 
(9 %) ja isovarpurämettä (5 %) on suon eteläpuolis-
kolla sekä länteen pistävällä lahdekkeella, erityisesti 
niiden keskiosassa. Reunamilla ja suon pohjoispuo-
liskolla vallitsevat ravinteiset ja melko ravinteiset 
suotyypit: mustikkaturvekangas (12 %), varsinainen 
sararäme, ruohoinen sararäme (kumpaakin 11 % ha-
vainnoista), ruohoturvekangas (8 %) sekä varsinai-
nen korpi ja korpiräme (kummankin osuus havaituis-
ta suotyypeistä 6 %). Paikoin reunoilla tavataan kan-
gaskorpea ja kangasrämettä ynnä vielä ruoho- ja hei-
näkorpea sekä nevakorpea. Suon kaakkoiskolkassa 
on yksi syvyyspiste sijoitettu turvepohjaiselle pellol-
le. Kirjattujen suotyyppien lisäksi on suon läntisellä 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 447, 2013

Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1.

69

lahdekkeella sekä itäreunalla, suurin piirtein sen kes-
kikohdalla vanhoja ja pienialaisia turvepehkun nos-
toalueita. Mättäitä suolla on kaiken kaikkiaan hyvin 
vähän: keskimäärin hiukan yli 20 cm:n korkuiset mät-
täät peittävät suon pinnasta vain noin 13 %. Puusto 
on useimmiten mäntyvaltaista, harvaa tai keskitihe-
ää sekametsää, mutta laitametsiköissä voivat kuusi 
ja koivukin olla valtapuun asemassa. Tutkimusajan-
kohtana on puusto ollut tavallisimmin harvennus-
vaiheessa. Järeämpiä runkoja, jopa tukkipuita on to-
sin myös tavattu laidoilla jonkin verran, taimikko- ja 
riukuvaihetta sitä vastoin vain harvoin. Muun muas-
sa itäisellä reunalla suon puustoon kuuluu satunnai-
sesti vielä pihlaja.

Heinisuo III:n turpeista on rahkavaltaista 46 % ja 
saravaltaista 54 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 36 %, sararahkaturve (CS) 10 %, sa-
raturve (C) 4 % ja rahkasaraturve (SC) 50 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 22 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 37 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 23 % kokonaisturve-
määrästä. Muista turvetekijöistä on mainittava ensisi-
jaisesti järviruoko (PR), jonka jäännöksiä on noin 3 % 
suon kokonaisturvemäärästä. Sitä vastoin esimerkiksi 
kortteen (EQ) osuus jää vajaaseen prosenttiin. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. Heikos-
ti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatu-
misaste on 3,3 ja energiaturpeen 6,2. Suon eteläosan 
ja läntisen lahdekkeen syvällä alueella on pintaker-
roksena heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta 
enimmillään puolentoista metrin paksuudelta. Tur-
peessa on lisätekijänä ennen kaikkea tupasvillaa ja 
jonkin verran varpua ja rahkapatjan alaosassa saraa-
kin. Puhtaita rahkalinssejä ilman mainittavia lisäte-
kijöitä rahkapatja sisältää niin ikään. Heikosti maa-
tuneen rahkakerroksen alla suon etelä- ja länsiosassa 
on usein ohut, joskus eteläosassa reilusti yli metrin-
kin kerrostuma kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rah-
katurvetta lisätekijöinään varpua, tupasvillaa ja saraa. 
Vain satunnaisesti, kuten läntisen lahdekkeen reunal-
la turve säilyy rahkavaltaisena pohjaan asti. Suon ra-
vinteikkaalla ja matalalla alueella voi turpeessa ylim-
pänä kerroksena olla rahkavaltaista turvetta, heikosti 
maatunuttakin, mutta yleensä hyvin ohuelti sisältäen 
samalla saraa, puuta sekä varpua. Ravinteikkaan ja 
matalan alueen turve on pääsääntöisesti saravaltaista, 
samoin pohjaturve suon syvimmillä osilla. Saraval-
tainen turvekerrostuma voi yläosastaan olla heikoh-
kosti maatunutta, vaikkakin saraturve on kokonaisuu-
tena vähintään kohtalaisesti, mieluimmin hyvin maa-
tunutta. Lisätekijöinä saraturpeessa on rahkaa, puu-
ta, varpua, paikoin kortetta ja erityisesti järviruokoa, 
jota on satunnaisesti jopa ohuessa, rahkavaltaisessa 
pintaturpeessa, tosin varsinaisella sararämeellä suon 
keskustassa. Liekoja, maatumatonta puuta on suon 
yli puolentoista metrin syvyisellä suon osalla 0–2 

m:n syvyydessä kokonaisuutena ottaen kohtalaisesti, 
noin 2,4 % syvyysalueen turvemäärästä. Eniten lie-
koja näyttäisi olevan syvyydessä 50–100 cm, missä 
liekoja on runsaasti eli noin 3,6 % tämän syvyysvyö-
hykkeen turvemäärästä.

Heinisuo III:n yli puolentoista metrin syvyisellä 
30 ha:n alalla on turvetta kaikkiaan 0,70 milj. suo-
m3. Alue on yhtenäinen, joskin paikka paikoin varsin 
kapea. Suon läntisen lahdekkeen keskustan noin kol-
men hehtaarin ja eteläosan keskustan noin 14 hehtaa-
rin, yhteensä siis 17 ha:n alalla on heikosti maatunutta 
rahkavaltaista turvetta suon pintaosassa keskimäärin 
0,8 metrin paksuudelta yhteensä 0,14 milj. m3. Tut-
kimusajankohtana ei rahkaturpeita eritelty maastossa 
yksityiskohtaisesti, joten jakoa Acutifolia-, Palustria- 
ja Cuspidata-sektioihin ei tehty. Suotyypeistä päätel-
len ainakin puolet, ehkä jopa enemmän, rahkaturpees-
ta kuuluu käytön kannalta parhaimpaan eli Acutifo-
lia-sektioon, joten Heinisuo III:n rahkaturve on vä-
hintään kohtalaista viljelyturvetta ja hyvää imeytys- 
ja ympäristöturvetta. Kun se on poistettu omiin käyt-
tötarkoituksiinsa, on jäljellä kohtalaisen hyvää ener-
giaturvetta 0,56 milj. m3 (keskimaatuneisuus 6,3). Se 
sopii hyvin myös turvemullan raaka-aineeksi. Ener-
giaturpeesta voidaan noin kolmasosaa pitää rahka-
valtaisena. Suosta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia 
näytteitä laboratorioanalyyseja varten, mutta turpeen 
tiettyjä ominaisuuksia, lämpöarvoja ja suon yli puo-
lentoista metrin syvyisen alueen polttoturpeen si-
sältämän energian määrää on arvioitu nojautumalla 
Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden perusteel-
la on syvyysvyöhykkeen käyttökelpoisen energiatur-
vekerrostuman keskimääräinen tuhkapitoisuus 3,7 % 
kuivapainosta, turpeen vesipitoisuus märkäpainosta 
89,7 % ja kuiva-ainemäärä 100 kg/m³. Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 22,1 MJ/kg ja 
turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,8 MJ/kg. Turpeen 
kuiva-ainemäärä on noin 41 400 tn (tällöin heikosti 
maatuneen rahkaturpeen lisäksi myös suon pohjalle 
jäljelle jätettäväksi ajateltu puolen metrin paksuinen 
turvekerros, kaikkiaan 0,15 milj. m3 on vähennetty 
eli käyttökelpoista energiaturvetta on kaikkiaan siis 
0,41 milj. suo-m3) ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,92 milj. GJ eli 0,25 milj. MWh. 50 %:n käyttökos-
teudessa turpeen energiamäärä on 0,81 milj. GJ eli 
0,23 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
keskimäärin 0,54 MWh. 

Heinisuo III soveltuu hyvin turvetuotantoon, sil-
lä vieläpä jossain määrin luonnontilaiseksi miellet-
tävää suoalaakin löytyy hiukan suon läntisimmästä 
osasta pintavalutuskentän laatimiseksi. Asutusta on 
tosin jonkin verran suon itä- ja koillisreunan tuntu-
massa sekä lisäksi myös kesämökkejä suosta pohjois-
koilliseen, täällä sijaitsevien tekolampien ympärillä. 
Tutkitun suoalueen pohjoispuoliskon halki lounaasta 
koilliseen kulkee sähkölinja.
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Kuva 27. Heinisuo III:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 28. Rautasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

23. Rautasuo 

Rautasuo (atk-n:o 31 376, kl. 2042 05–06, x=6731,3, 
y=3352,4) sijaitsee noin 9–11 km Lopen keskustas-
ta lounaaseen II ja III Salpausselän välimaastossa 
(kuva 1). Suo rajoittuu idässä, koillisessa, pohjoises-
sa sekä osin luoteessa ja kaakossakin kaakko–luode-
suuntaisen Luutasuonharjun hiekka- ja sorakerrostu-
miin. Hiekkakerrostumia on myös suon lounaisrajalla 
(Rajamäennummi), mutta muualta suo rajoittuu hie-
tamaihin, joissa siellä täällä on moreenikumpareita, 
lähinnä suon etelä-, lounais-, länsi- ja luoteisreunal-
la. Lännessä (Löyttysuo) ja kaakossa (Palosuo) Rau-
tasuon osa-alueita paikoin rajoittavat turve- ja hie-
tapohjaiset pellot (Haaviso-Hyvärinen ym. 1990 b 
ja c). Kulkuyhteydet ovat hyvät: suota ympäröivis-
tä maanteistä erkanevat metsäauto- ja peltotiet ulot-

tuvat monin paikoin aivan suon reunoille ja joskus, 
kuten esimerkiksi länsi- ja itäreunalla, itse suoaltaa-
seenkin (kuva 28).

Rautasuon tutkittuun alueeseen on sisällytetty var-
sinaisen Rautasuon lisäksi siihen välittömästi liitty-
vät Palosuo kaakossa, Löyttysuo lännessä sekä Ko-
mionsuo ja Metsäsiansuo luoteessa. Siten Lopen pin-
ta-alaltaan laajimman suokompleksin kokonaispinta-
alaksi on saatu kaikkiaan 441 ha (taulukko 22). Suolla 
on 169 tutkimuspistettä ja 216 syvyyspistettä eli tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,7/10 ha. Suon 
etelä- ja kaakkoisosaa on tutkittu alustavasti hajapis-
tein vuonna 1998 ja suo kokonaisuudessaan, myös 
linjastomenetelmää käyttäen, vuonna 2007.
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Taulukko 22. Rautasuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 441 0,2 0,2 2,0 2,4 0,93 0,81 8,65 10,39

Yli 1,0 m 331 0,3 0,2 2,4 2,9 0,92 0,77 8,12 9,81

Yli 1,5 m 291 0,3 0,3 2,6 3,2 0,92 0,76 7,64 9,32

Yli 2,0 m 246 0,4 0,3 2,8 3,5 0,92 0,75 6,91 8,58

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 110–
121 m, ja pinta viettää kohden suon kaakkoispuolises-
ta Palolammista (120,8 m mpy) alkunsa saavaa Palo-
jokea eli Palolamminojaa, joka virtaa suon kaakkois-, 
keski- ja lounaisosan halki länteen ja laskee suon län-
sipuolella sijaitsevaan Sakara-järveen (107,7 m mpy). 
Palojoen ja Sakaran kautta suon ojaverkoston kerää-
mät vedet päätyvät lopulta etelään ja lounaaseen vir-
taavaan Hunsalanjokeen. Rautasuo kuuluu Punelia-
järven alueen (23.05) yhteen alajakoon eli Sakaran–
Punelian alueeseen (23.053). Nämä molemmat va-
luma-alueet sisältyvät Karjaanjoen vesistöalueeseen 
(23). Paikoin erittäin tiheän ojituksensa vuoksi Rau-
tasuo kuuluu suurimmaksi osaksi luonnontilaisuus-

luokkiin 0 ja 1, mutta sen lähes erillinen ja suojelun 
arvoinen luoteinen osa-alue, pääosin luonnontilai-
sena säilynyt pienehkö kermikeidas Komionsuo on 
katsottava kuuluvaksi luokkaan 5 (Kansallinen suo- 
ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Ojitetun suo-
kokonaisuuden kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerros on paksuimmillaan (7,6 m) suota lou-
naassa rajoittavan hiekkamuodostuman pohjoiseen 
pistävän niemekkeen, Miilumäen läntisessä kainalos-
sa. Suon pohja on huolimatta yli 5 m:n, jopa yli 7 m:n 
syvänteistään varsin tasainen sekä tasaisesti syvene-
vä, ja vain suon länsipuoliskolla on joitakin moreeni- 
ja hietasaaria sekä siirtolohkare kahden moreenikum-
pareen välissä. Suon pohja koostuu enimmäkseen la-

Kuva 29. Pieni laikku ojitettua ombrotrofista lyhytkorsinevaa Rautasuon lounaisella reunalla jyrkkärinteisen 
Miilumäen länsipuolella. Paikalla on orgaanisten kerrostumien paksuus kaikkiaan 10,10 m, josta turvetta on 
7,6 m ja liejuja 2,5 m. Kuva M. Moisanen.
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jittuneista, melko hienojakoisista maalajeista, hiedas-
ta (81 % pohjamaalajihavainnoista), hiekasta (13 %) 
ja hiesusta (2 %). Moreenin osuus on kaikkiaan vain 
3 % havainnoista. Pohjamaan päällä olevia liejuja on 
pääasiassa suoaltaan keskustassa, mutta jonkin verran 
niitä on myös suon kaakkois-, etelä-, ja lounaisosas-
sa, usein Palojen tuntumassa, sekä luoteessa Metsä-
sianlammin ympärillä ja Komionsuon itään pistäväl-
lä lahdekkeella. Näihin liejukerrostumiin kuuluvat ta-
vallisten karkea- ja hienodetritusliejujen sekä hiesu-, 
hieta- ja hiekkapitoisten liejujen lisäksi myös rikki-
lieju lähinnä suon lounaisosassa sekä järvimuta pai-
koin keskustassa, lounaisosassa ja Metsäsianlammin 
ympäristössä. Liejukerrostumien paksuus vaihtelee 5 
cm:stä jopa neljään metriin, paksuimpien kerrostumi-
en (190–400 cm) sijoittuessa suon keskustaan. Suon 
syvimmässä pisteessä lounaassa, Miilumäen länsi-
puolella on 7,6 m turvepatjan alla vielä 2,5 metriä ta-
vallisia liejuja, joten täällä, pienehköllä ja ojitetulla 
ombrotrofisella lyhytkorsinevalla orgaanisia kerros-
tumia on yhteensä 10,10 metriä (kuva 29). Liejupis-
teitä on yhteensä 40 kappaletta eli noin 10 % tutki-
mus- ja syvyyspisteistä.

Rautasuon suotyypeistä on havaintojen mukaises-
ti rämeitä 54 %, turvekankaita 40 %, korpia 5 % ja 
avosoita sekä ”tuotantoalueita” (lounaisosan ja ete-
läreunan pari vanhaa maanparannusaineksen, ”mu-

dan”, ottopaikkaa) kumpiakin noin prosentti. Rauta-
suon suotyypit ovat Komionsuon tyyppejä lukuun ot-
tamatta miltei kaikki ojituksen muuttamia: vain muu-
tamassa kohdassa Metsäsianlammin välittömässä lä-
heisyydessä luoteessa, Luutasuonharjuun pistävässä 
lahdekkeessa itäreunalla sekä vielä suon eteläreunal-
la ja keskustassa niitä edustavat suotyypit on määri-
tetty luonnontilaisiksi. Yleisin suotyyppi on ruoho-
turvekangas (20 % havainnoista), jota on paitsi Rau-
tasuon ravinteisessa keskustassa ja matalissa reuna-
osissa, erityisesti myös Palojoen tuntumassa. Täällä 
sen kasvilajeihin useimmiten kuuluu suorastaan niit-
tyjä muodostava siniheinä (Molinia caerulea), jota 
suon reunan vanhasta heinäladosta päätellen on aikoi-
naan hyödynnetty karjanrehuksikin. Samoilla alueil-
la tavataan mustikkaturvekankaan (9 %) ohella pai-
koin puolukkaturvekangasta ja varputurvekangasta 
(yhteensä 8 %). Muualla suoaltaassa, erityisesti sen 
eri osien keskustassa, mutta myös laitamilla esiintyy 
runsaimmin isovarpurämettä (19 %), tupasvillarahka-
rämettä (11 %), korpirämettä (9 %) ja keidasrämet-
tä (8 %), joita kaikkia on nähtävissä luonnontilaisina 
Komionsuolla, samoin kuin harvalukuista kanerva-
rahkarämettäkin. Keskustassa on hiukan jopa luon-
nontilaiseksikin luokiteltua lettorämettä, joka Luuta-
suonharjuun (Oikkaanmäkeen) rajoittuvan suon osan 
muuttuneiden lettorämeiden ja lähdesuon ohella on 

Kuva 30. Miilumäen länsirinne viettää jyrkästi kohti Rautasuon syvintä aluetta, pienialaista ombrotrofista ly-
hytkorsinevaa. Kuva: M. Moisanen, GTK.
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esimerkkinä Rautasuon ravinteikkaimmista suotyy-
peistä. Niitä on tosin vain noin prosentti Rautasuon 
suotyyppihavainnoista, kuten ainoaa avosuotyyppiä 
eli ombrotrofista lyhytkortista nevaakin, jota on luo-
teessa Metsäsianlammin ympäristössä sekä suon lou-
naisosassa Miilumäen länsipuolella, suon syvimmäs-
sä osassa (kuvat 29 ja 30). Korpityypeistä löytyy eni-
ten mustikkakorpea lähinnä suoaltaan keskustasta Pa-
lojoen läheisyydestä ja joskus laitamilta. Muiden kor-
pityyppien esiintyminen on satunnaista. Suon etelä-
reunalla on vielä joitakin pisteitä (kaikkiaan 2 %) 
hylätyillä suopelloilla eli kytöheitoilla. Mättäitä on 
lähinnä suon pohjoispuoliskon Metsäsiansuolla, ete-
läosassa Rautasuon karujen rämeiden alueella sekä 
Komionsuolla. Suokokonaisuuden pinnasta on kai-
ken kaikkiaan vain noin neljäsosa, keskimäärin hiu-
kan alle 30 cm korkuisten mättäiden peitossa.

Puusto on erityisesti pohjoispuoliskolla (Metsäsi-
ansuolla), eteläosassa ja Komionsuolla mäntyvaltais-
ta, usein puhdasta männikköä, mutta tavallisimmin 
kuitenkin, Komionsuota lukuun ottamatta, sisältäen 
sekapuina koivua ja kuusta. Nämä voivat suon laidoil-
la ja keskiosassa, Palojoen tuntumassa olla metsiköi-
den valtapuitakin. Palojoen rannoilla ja suon etelä-
osassa haapa, pihlaja ja harmaaleppä sekä raita tuovat 
silloin tällöin oman lisänsä suon metsiköihin. Puusto 
on voittopuolisesti harvaa, melko harvoin keskitihe-
ää ja tiheää vain joskus eteläreunan taimikko-ranka-
metsiköissä. Parin avosuo-osueen (Metsäsianlammin 
ja Miilumäen lähistöt) lisäksi aukeita tai lähes aukei-
ta aloja on Palojoen rantaniityillä satunnaisesti sekä 
hieman useammin suon itäreunamalla, Oikkaanmäen 
edustalla, jossa aikoinaan on suoritettu hakkuita. Jon-
kin verran harvennushakkuita on suoritettu myös suon 
keskustassa. Puusto on pääasiassa harvennusvaihees-
sa, taimikko- ja riukuvaiheen metsiköitä samoin kuin 
varttuneita kasvatusmetsiköitä on huomattavasti vä-
hemmän. Uudistuskypsyyden saavuttanutta puustoa 
on siellä täällä suon länsi-, ja lounaisosassa, Palojo-
en vaikutuspiirissä sekä kaakkoisosassa. Sitä vastoin 
vajaatuottoisuus kuuluu yksinomaan Komionsuolle.

Rautasuon turpeista on saravaltaista 50 %, rahka-
valtaista 49 % ja ruskosammalvaltaista 1 %. Päätur-
velajeittain jakauma on: rahkasaraturve (SC) 45 %, 
saraturve (C) 4 %, ruskosammalsaraturve (BC) 1 %, 
rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 14 %, rus-
kosammalrahkaturve (BS) 1 % sekä sararuskosam-
malturve (CB) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 24 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 31 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 19 % Rautasuon kokonaisturvemäärästä. Mui-
ta varteen otettavia lisätekijöitä ovat oikeastaan vain 
järviruoko (PR), jota on vajaat kolme prosenttia tur-
vemäärästä, ja korte noin prosentin osuudellaan. Sa-
tunnaisesti esiintyvät myös raate (MN) ja siniheinä 

(ML), mutta varsinkin siniheinä vain nimeksi. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. Heikos-
ti maatuneen, rahkavaltaisen pintaturpeen maatunei-
suus on 3,5 ja Rautasuon tapauksessa vain kohtalai-
sesti maatuneen energiaturpeen 5,9. Suon pintaker-
roksessa on luoteessa, Metsäsiansuolla ja Komion-
suolla, keskiosassa itäreunan tuntumassa ja etelä-
osassa heikosti maatunutta ja rahkavaltaista turvet-
ta, jota Metsäsianlammin välittömässä ympäristössä 
sekä suon syvimmällä alueella lounaassa, eli siis om-
brotrofisen lyhytkorsinevan alueilla, edustavat pak-
sut ja vetiset Cuspidata-turvepatjat. Muualla heikos-
ti maatuneeseen turvekerrokseen sisältyy, Cuspida-
ta- ja Palustria-rahkasammalten ohella Acutifolia-
rahkaa. Rahkaturvekerrostuma sisältää usein puhtai-
ta Acutifolia-, Palustria- ja Cuspidata-rahkasammal-
ten muodostamia osueita, mutta yleisimmin sitten-
kin kerroksia, joissa rahkaturpeen lisätekijöinä ovat 
tupasvilla ja varpuaines, suon luoteis- ja eteläosassa 
paikallisesti myös suoleväkkö. Paremmin maatuneet 
rahkaturvekerrokset, ohuehkoina linsseinä, kuulu-
vat myös pintarahkaturpeen koostumukseen, samoin 
kuin aivan suon pinnalla satunnaisesti tavattavat lä-
hes maatumattomat ruskosammaletkin, lähinnä sei-
nä- ja karhunsammal sekä kynsisammalet. Heikosti 
maatuneen rahkaturvekerroksen alla edellä luetelluil-
la suon osilla on aluksi rahkavaltaista turvetta, koh-
talaisesti ja hyvin maatuneena, ja sittemmin saraval-
taista turvetta, jonka maatuneisuus vaihtelee heikos-
ta hyvään. Suon keskustan ravinteisissa osissa pinta-
osan maatuneempi rahkaturvekerros on pääsääntöi-
sesti hyvin ohut, muualla melko paksukin, mutta sii-
nä on yleensä aina lisätekijöinä varpuainesta, puuta, 
tupasvillaa ja paikoin suoleväkköä ynnä saraa, jopa 
järviruokoa. Rautasuon saravaltaisen turpeen lisäte-
kijöihin kuuluvat kaikkialla yleisesti rahkasammal, 
puu- ja varpuaines ja melko yleisesti järviruoko, jos-
kus esim. luoteessa tupasvilla ja suoleväkkö. Lähel-
lä pohjaa esiintyvät vielä korte ja hieman erikoisem-
pana raate, suon etelä- ja keskiosassa vieläpä rusko-
sammal, joka täällä saattaa olla päätekijänä paikalli-
sesti jopa vähän yli metrinkin paksuisessa turveker-
roksessa pohjamaan päällä. Maatumatonta puuta eli 
ns. liekoja on suon yli puolentoista metrin syvyisellä 
osalla 0–2 m:n syvyydessä erittäin vähän, vain 0,9 % 
syvyysalueen kokonaisturvemäärästä. Eniten liekoja 
näyttäisi olevan 0,5–1,0 m:n syvyydessä, missä nii-
den määrä on edelleenkin vähäinen, ainoastaan 1,6 % 
syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Suoaltaan keskiosan saravaltaiseen turvekerrok-
seen sisältyy heikosti maatuneiden, puhtaiden sara-
osueiden lisäksi mielenkiintoisia, alueellisesti vai-
keasti rajattavia, paksujakin, mutta nähtävästi var-
sin paikallisia saostumia: vaalean- tai harmaanrus-
keaa tai likaisenvalkoista sideriittiä eli rautakarbo-
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naattia sekä aina mustaan väriin asti tummanpuhu-
vaa, amorfista raudan ja orgaanisen aineksen muo-
dostamaa saostumaa. Mainitunkaltainen musta saos-
tuma on usein fosforipitoista eli sisältää ns. vivianiit-
tia. Sitä vastoin rikkiä musta saostuma saattaa sisäl-
tää jopa vähemmän kuin ympäröivä turve (Virtanen 
1994). Rautasuon tapauksessa vivianiitin ja rikin läs-
näoloa tai puuttumista ei analyysein ole varmistettu. 
Saostumat ovat peräisin Luutasuonharjun runsaista ja 
hyvinkin pelkistyneistä lähdevesistä, joiden sisältä-
mä rauta ja mahdollinen fosfori puolestaan viittaavat 
alueen kallioperässä Luutasuonharjun ja Rautasuon 
lähistöllä oleviin gabroihin (Härme 1953 ja Virtanen 
1994). Lähdevesien jouduttua Rautasuon silloisille 
korkean pH:n suotyypeille, mm. letoille on hapetta-
vissa oloissa tapahtunut saostumista tavallisesti var-
sin pienialaisilla rimpipinnoilla ja tuloksena on ollut 
rautahydroksidia. Kun rimpipinta on vähitellen peit-
tynyt kasvillisuuteen, ja saostuma siten joutunut tur-
vekerrostuman peittoon, on saostuma nyt pelkistävis-
sä oloissa bakteeritoiminnan siivittämänä vähitellen 
muuttunut mm. sideriitiksi (Virtanen 1994). Rauta-
suon keskiosan tutkimus- ja syvyyspisteistä Palojo-
en itä- ja pohjoispuolella yhteensä kymmenestä on 
havaittu saostumia turvekerroksista, mutta pisteet si-
jaitsevat melko hajallaan. Yleensä samassa pisteessä 

esiintyvät vuorotellen sekä sideriitti että musta, amor-
finen saostuma, ja kerrosten välissä saattaa olla tur-
vetta. Saostumien yhteispaksuus on 5–160 cm, mutta 
yhtenäisenkin saostumakerroksen paksuus voi yltää 
45 cm:stä jopa 145 cm:iin saakka (kuvat 31 ja 32). 
Suon itäreunalla, Oikkaanmäen edustalla sekä etelä-
reunalla on pintaturpeesta havaittu vielä rautaokraksi 
nimettyä punertavaa rautasaostumaa, joka nähtäväs-
ti on edellä kuvattujen saostumien hapettumistuotet-
ta eli mineralogialtaan götiittiä tai limoniittia (Virta-
nen 1994). Rautasuon keski- ja kaakkoisosaan kes-
kittyvät myös ojissa nähtävät, useimmiten ulkonäöl-
tään hyytelömäiset rautasaostumat sekä ns. öljyvesi. 
Vuoden 1998 tutkimuskuvauk sen mukaan erään suon 
itäreunan keskipaikkeilla sijaitsevan tutkimuspisteen 
ympäristön ojissa on rautasaostumaa ja ”öljyvettä”, 
ja eräässä niistä on vettä pulppuava ”lähteensilmä” ja 
muutaman metrin päässä ”häränsilmä, josta vesi ka-
toaa turvekerroksiin” (kuva 33). Lähteitä, ”lähteen-
silmiä”, on löydetty itäreunalta vielä etelämpääkin, 
suoaltaan kaakkoisosasta.

Rautasuon yli puolentoista metrin syvyisellä 291 
ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 9,32 milj. suo-
m3. Alue on yhtenäinen Komionsuon ja Löyttysuon 
osuutta lukuun ottamatta, mutta näiden turvemäärät 
on joka tapauksessa vähennettävä kokonaismäärästä: 

Kuva 31. Saostumia Rautasuon itäreunaman erään tutkimuspisteen turvekerrostumassa. Näyte syvyydestä 
320–370 cm. Oikealla aluksi 5 cm rahkasaraturvetta (maatuneisuus H5), sitten 5 cm amorfista, raudan ja or-
gaanisen aineksen muodostumaa saostumaa, joka sittemmin syvyyteen 370 cm saakka on sideriittisaostumi-
en värittämää. Kuva M. Moisanen, GTK.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 447, 2013

Markku Moisanen

76

Kuva 32. Edelleen näyte kuvan 31 tutkimuspisteen isovarpurämeen muuttumalta, nyt syvyydestä 370–420 cm. 
Oikealta aluksi 30 cm rautapitoisen ogaanisperäisen saostuman sekaista sideriittisaostumaa. Sitten välillä 400–
405 cm rautapitoista orgaanista saostumaa ja lopuksi tämän saostuman sekaista rahkasaraturvetta, joka muut-
tuu kairan kärkeen saavuttaessa lopulta kutakuinkin puhtaaksi rahkasaraturpeeksi (maatuneisuus H6). Turveker-
rostuman paksuus näytteenottopaikalla saostumineen on 490 cm, pohjamaana hieta. Kuva M. Moisanen, GTK.

Kuva 33. Rautasaostumaa eräässä Rautasuon itäreunaman ojassa. Etualalla kuivaan ojan  pohjaan pulppui-
lee rautapitoista vettä, joka sitten kuvan oikeassa ylänurkassa katoaa jälleen turvekerroksiin. Noin puolitois-
ta metriä syvän ojan ympäristön suotyyppi on korpirämeen muuttumaa. Kuva M. Moisanen, GTK.
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Komionsuo on luonnontilaisena suojelun arvoinen ja 
Löyttysuon yli puolentoista metrin alue paitsi erilli-
nen myös alle kolmen hehtaarin laajuinen. Lisäksi 
Rautasuon itäreunasta kuuluu kaistale, mm. harjuun 
pistävä itäinen lahdeke Luutasuonharjun suojelualu-
eeseen, joten se on siis samoin automaattisesti jätet-
tävä turvemäärien arvioinnin ulkopuolelle. Loppujen 
lopuksi arvioitavan alueen pinta-alaksi tulee noin 267 
ha, ja karkeasti arvioiden noin kymmenen prosenttia 
koko suon yli puolentoista metrin syvyisen osan tur-
peesta on jo alustavasti edellä kerrotuista syistä vä-
hennettävä hyödyntämiskelvottomana, eli kokonais-
turvemäärä on noin 8,30 milj. suo-m3. Suon pintaker-
roksessa on luoteessa, Metsäsiansuolla, keskiosassa 
itäreunan tuntumassa ja eteläosassa kaikkiaan noin 
67 hehtaarin alalla ja keskimäärin 0,8 m:n paksuudel-
ta heikosti maatunutta ja rahkavaltaista turvetta noin 
0,54 milj. m3. Tähän arvioon ei ole otettu mukaan 
Luutasuon harjun suojelualueeseen kuuluvan suon 
itäreunan kapean kaistaleen lisäksi myöskään Met-
säsianlammin välitöntä ympäristöä eikä suon syvintä 
aluetta lounaassa, eli siis ombrotrofisen lyhytkorsine-
van alueita, niihin liittyvine tosin paksuine, mutta ve-
tisine ja käytön kannalta heikkolaatuisine Cuspidata-
turvepatjoineen. Muualla heikosti maatuneeseen tur-
vekerrokseen sisältyy, Cuspidata- ja Palustria-rah-
kasammalten ohella hyvälaatuista Acutifolia-rahkaa 
siinä määrässä, että turve kokonaisuudessaan kelpaisi 
varsin hyvin kasvuturpeeksi ja joka tapauksessa erin-
omaisesti imeytys- ja ympäristöturpeeksi. Jos se pois-
tetaan omiin käyttötarkoituksiinsa, ja muusta turve-
määrästä vielä vähennetään suon pohjalle jätettäväksi 
oletettu puolen metrin turvekerros eli noin 1,34 milj. 
m3, on jäljellä energiaturpeeksi ja turvemullan raaka-
aineeksi päällisin puolin soveltuvaa turvetta 6,42 milj. 
m3 (keskimaatuneisuus tosin varsin alhainen eli 5,8). 
Energiaturpeesta on noin puolet rahka- ja puolet sa-
ravaltaista, ja lisäksi vähäinen määrä siitä on rusko-
sammalvaltaista.

Rautasuosta on sen syvimmän pisteen pohjatur-
peen ajoitusnäytteen lisäksi otettu tarkkatilavuuksi-
set näytteet laboratorioanalyysejä varten suon luo-
teisosan keidasrämemuuttumalta, keskiosan varsinai-
sen sararämeen muuttumalta sekä kaakkoisosan kor-
pirämemuuttumalta. Suon oletettavasti energiakäyt-
töön kelpaavaa turvetta edustavien näytteitten perus-
teella tämän turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on korkea eli 9,4 % kuivapainosta (vaihteluväli pe-
räti 1,0–40,8), vesipitoisuus märkäpainosta 89,9 % 
(85,3–93,0) ja kuiva-ainemäärä 105 kg/suo-m3 (68,0–
158,0). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on kes-
kimäärin 19,9 MJ/kg (11,8–22,5) ja turpeen, jonka 
kosteus on 50 %, 8,7 MJ/kg (4,7–10,0). Rikkipitoi-
suus on korkea; se ylittää käyttökelpoiselle turpeelle 
määritetyn arvon usein moninkertaisesti eli on kes-
kimäärin 1,86 % (0,07–5,85) turpeen kuivapainosta. 
Typpeä on 1,74 % (1,01–2,44) ja hiiltä 46,9 % (28,8–

53,4) turpeen kuivapainosta. Suon yli puolentoista 
metrin syvyinen 267 ha:n alue ei siten kokonaisuudes-
saan sovellu energiaturvetuotantoon. Suon keskus-
tasta ja kaakkoisosasta otetuissa näytteissä rikki- ja 
tuhkapitoisuudet ovat monesti erittäin korkeita, vaik-
ka näytteistä ei silmämääräisesti voitukaan havaita 
merkkejä saostumista. Varsinaiset, näillä suon osilla 
esiintyvät rauta- ja todennäköisesti vielä fosforipitoi-
set saostumat luonnollisesti vielä huonontavat koko-
naistilannetta dramaattisesti. Ainoastaan luoteisosas-
ta otetuissa käyttökelpoista energiaturvetta edustavis-
sa näytteissä rikkipitoisuudet (0.07–0,15 %, keskiar-
vo 0,10 %) ja tuhkapitoisuudet (1,0–1,7 %, keskiarvo 
1,3 %) samoin kuin muutkin määritykset ovat turvalli-
sesti sallituissa rajoissa, joten yksinomaan Rautasuon 
luoteisosan (Metsäsiansuon) noin 35 ha:n aluetta voi-
daan pitää mahdollisena energiaturpeen tuotantoalu-
eena. Se sisältyy 67 ha:n kasvu-ja ympäristöturve-
tuotantoon ilmeisesti ilman ylitsepääsemättömiä vai-
keuksia soveltuvaan suoalaan. Varovaisesti arvioiden 
siis ehkä vain noin 15 % suon teoreettisesta energia-
turvemäärästä on koko Rautasuosta hyödynnettävis-
sä, eli siis noin 0,96 milj. m3 35 ha:n alalta. Käyttä-
mällä luoteisosasta otettujen energiaturvetta edusta-
vien näytteiden keskimääräistä kuiva-ainemäärää 96 
kg/m3 sekä lämpöarvoja 20,3 MJ/kg ja 8,9 MJ/kg kui-
van turpeen energiasisältö on 1,88 milj. GJ eli 0,52 
milj. MWh ja 50 %:n käyttökosteudessa olevan tur-
peen vastaavasti 1,65 milj. GJ eli 0,46 milj. MWh. 
Yhden suokuution energiasisältö 50 %:n käyttökos-
teudessa on 0,47 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan luoteisosan energiaturve kuuluu laa-
tuluokkaan M50, A2,0, Q8,0, S0,15 (liite 1/2).

Rautasuosta soveltuu suoritettujen tutkimusten va-
lossa energiaturvetuotantoon vain luoteisosa 35 ha:n 
alalta, joka sisältyy hieman laajempaan 67 ha:n kas-
vu- ja ympäristöturvealueeseen, keski- ja kaakkois-
osa eivät lainkaan. Suon etelä- ja lounaisosakin on 
rajattu energiaturpeen tuotantoon soveltuvan alueen 
ulkopuolelle, sillä arvion tekeminen näistä alueis-
ta edellyttäisi Rautasuon tapauksessa lisätutkimuk-
sia, mm. energiaturvetta edustavien näytteiden labo-
ratorioanalyysejä. Suo rajoittuu itäreunaltaan Luuta-
suonharjun suojelualueeseen kapealta reunakaistal-
taan siihen jo kuuluenkin, ja luoteinen, täysin luon-
nontilainen Komionsuo jää suojelun arvoisena niin 
ikään välittömästi tuotantokaavailujen ulkopuolelle. 
Metsäsianlammi sekä sen viereinen pikkulampi luo-
teessa sekä asutus, tosin vain suon eteläreunan tuntu-
massa on otettava huomioon tuotantosuunnitelmissa, 
samoin se seikka, että Rautasuon ”pääviemärin” eli 
Palojoen suun molemmin puolin Sakara-järven ran-
nalla on kesämökkiasustusta. Varteen otettavan käyt-
tömuodon Rautasuolle tarjoaa metsänkasvatus erityi-
sesti suon ravinteikkaalla keski- ja eteläosalla Palojo-
en vaikutuspiirissä sekä matalilla alueilla lounaassa, 
lännessä ja yleensäkin reunamilla.
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24. Luutasuo 

Luutasuo (atk-n:o 677, kl. 2042 05-06, x=6733,3, 
y=3353,6) sijaitsee noin 7–8 km Lopen keskustasta 
lounaaseen II ja III Salpausselän välimaastossa (kuva 
1). Suo rajoittuu lännessä, lounaassa sekä osittain luo-
teessa ja etelässäkin kaakosta luoteeseen suuntautu-
van Luutasuonharjun sora-, hiekka- ja hietakerrostu-
miin, muualta etelä- ja kaakkoisreunan hietaa lukuun 
ottamatta pääasiassa moreeniin. Suon kaakkois- ja itä-
puolella moreenissa on lounas–koillinen-suuntaisia, 
pitkänomaisia moreeniselänteitä, Salpausselkien vyö-
hykkeelle tyypillisiä ns. reunamoreeneja (Haaavisto-
Hyvärinen 1990 b ja c). Kulkuyhteydet ovat hyvät: Pil-
palan ja Lopen keskustan välinen maantie kulkee lähel-

lä suon kaakkoisreunaa ja tästä erkaneva metsäautotie 
pitkin suon länsireunaa Luutasuonharjun ja suon vä-
lissä. Näistä väylistä lähteviä metsäautoteitä ja ajouria 
myöten pääsee vielä suon etelä-, itä-, pohjois- ja luo-
teisreunalle (kuva 34).

Luutasuon tutkitun alueen pinta-ala on 296 ha (tau-
lukko 23). Suolla on 62 tutkimuspistettä, joten niitä on 
kaikkiaan 2,1/10 ha. Suota on tutkittu linjaverkostome-
netelmää käyttäen jo vuonna 1965, ja tutkimukset saa-
tettu ajan tasalle vuonna 1987. Koska suo jo tuolloin 
oli otettu suojelun piiriin, ei vuonna 1987 tutkimuspis-
tetiheyttä lisätty, ainoastaan jo olemassa olevien pistei-
den tietoja tarkistettiin.

Taulukko 23. Luutasuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 296 0,6 0,6 2,4 3,6 1,84 1,92 7,02 10,78

Yli 1,0 m 264 0,7 0,7 2,6 4,0 1,84 1,92 6,87 10,63

Yli 1,5 m 242 0,8 0,8 2,7 4,3 1,82 1,92 6,64 10,38

Yli 2,0 m 223 0,7 0,9 2,9 4,5 1,58 1,92 6,55 10,05

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–132 
m, ja pinta viettää suon länsipuoliskolla lähinnä koh-
den suon länsireunalla sijaitsevaa suurehkoa Luuta-
lammia (125,6 m mpy), johon suon etelä-, länsi- ja 
luoteisreunan harvalukuiset ojat laskevat, ja jolla puo-
lestaan ei sen nykyisen veden pinnan korkeuden valli-
tessa ole lasku-uomaa huolimatta siitä Luutasuonhar-
jun läpi lounaaseen, Rautasuolle johtavasta Oikkaan-
ojasta: virtaus on pikemminkin harjulta Luutalammiin 
päin. Muutoin suon pinta viettää koilliseen, mistä poh-
jois- ja koillisreunan ojien yhteinen ja samalla koko 
suon ainoa lasku-uoma lähtee koilliseen ja laskee pa-
rin kilometrin päässä Erävisjärveen (110,3 m mpy) 
ja tämä Erävisjokea myöten Loppijärveen (106,0 m 
mpy). Vaikka Luutalammista ei pääsekään virtaamaan 
vettä Oikkaanojaa pitkin Rautasuolle, katsotaan Luu-
tasuon sijaitsevan vedenjakajalla: kaistale Luutasuon 
luoteis-, länsi-, lounais- ja vielä eteläosastakin, toisin 
sanoen Luutalammi, Rajalammi ja eteläreunan pieni 
lampi ympäristöineen kuuluvat Rautasuon tavoin Pu-
neliajärven alueen (23.05) Sakaran–Punelian osa-alu-
eeseen (23.053) ja siis Karjaanjoen vesistöalueeseen 
(23). Pääosa suosta on kuitenkin Loppijärven vesis-
töalueella (35.874), joka on osa Vanajan reitin vesis-
töalueen (35.8) erästä alajakoa eli Tervajoen vesistö-
aluetta (35.87). Näiden yhteisenä nimittäjänä on suu-
ri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Huolimatta ojituk-
sesta, joka on harvaa ja paikallista (luoteessa, lounaas-

sa, etelässä, koillisessa ja pohjoisessa), sekä eteläosan 
vanhasta turvepehkun nostoalueesta Luutasuo kuuluu 
kokonaisuutena vähintäänkin luonnontilaisuusluok-
kaan 4, sen keskustan luonnontilainen kermikeidas 
jopa luokkaan 5 (Kansallinen suo- ja turvemaastra-
tegiatyöryhmä 2012). Suon kuivatusmahdollisuudet 
ovat kohtalaiset oikeastaan vain sen itäpuoliskolla ja 
erityisesti koillisosassa.

Turvekerros on paksuimmillan (6,7 m) suon kes-
kustan eteläosassa. Suon pohja on varsin tasainen ja 
tasaisesti syvenevä, vain itä- ja pohjoisosassa ja kaa-
kossakin on joitakin moreenisaaria. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hieta (48 % havainnoista) sekä erityi-
sesti suoaltaan pohjois- ja itäosassa moreeni (44 %) 
Hiesua (5 %) tavataan suoaltaassa paikoin ja hiekkaa 
(3 %) luoteisreunalla. Liejukerrostumia ei ole havait-
tu, ei edes Luutalammin rannalla.

Luutasuon suotyypeistä on rämeitä 68 %, silmä-
kenevaa ja lyhytkorsinevaa yhteensä 21 %, korpia 
6 % ja rimpinevaa 2 % sekä turvepehkun nostoaluei-
ta 3 %. Yleisin suotyyppi on luonnontilainen keidas-
räme (47 % havainnoista), jonka kuviointiin kuulu-
vat lähinnä rahkarämekermien ohella sekä silmäkene-
va että lyhytkorsineva (kuva 4). Tähän suon keskustan 
konsentriseen kermikeidasmosaiikkiin kuuluvat vielä 
runsaslukuiset avovesilampareet eli allikot, mm. Luu-
tasuonlammit suoaltaan pohjoisosassa. Laitamilla ta-
vattavia suotyyppejä ovat rahkaräme, paikoin ojikko-
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Kuva 34. Luutasuon tutkimuspisteet.

nakin (8 %), isovarpuräme (6 %) ja harvalukuisempina 
tupasvillaräme sekä ojien muuttama korpiräme. Kor-
vista on tavattu kangaskorpea, varsinaista korpea sekä 
ruoho- ja heinäkorpea. Luonnontilaista rimpinevaa on 
suon kaakkoiskolkassa pienen moreenisaarekkeen vie-
rellä. Suon eteläosassa on pieni, noin hehtaarin kokoi-
nen alue, jonka pinnasta on nostettu 0,5–1 m heikosti 
maatunutta rahkaturvetta kuivikkeeksi, ns. turvepeh-
kuksi. Mättäitä suon pinnalla on kohtalaisesti: havain-
tojen perusteella vähän yli 40 % suon pinnasta on noin 
30 cm korkeiden mättäiden peitossa. Puusto on miltei 
koko suon alueella vajaatuottoista, harvaa, puhdasta 
männikköä, jossa usein on lähes puuttomiakin aluei-
ta. Paikoin laidoilla on tosin tavattu myös keskitiheää 
puustoa, ja vain täällä sekapuina, joskus valtapuinakin, 
on koivua ja kuusta, ja puusto voi olla taimikko- ja riu-
ku- sekä harvennusvaiheessa. Satunnaisesti, esimer-
kiksi luoteessa on havaittu varttuneita harvennusmet-
siköitä ja kaakossa koivun ohella muitakin lehtipuita, 
pihlajaa, tervaleppää ja raitaa.

Luutasuon turpeista on rahkavaltaista 94 % ja sara-
valtaista 6 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkatur-
ve (S) 76 %, sararahkaturve (CS) 18 %, saraturve (C) 

3 % ja rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 66 % ja puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 6 % kokonaisturvemäärästä. 
Muista turpeen lisätekijöistä suoleväkön (SH) osuus 
on vajaa prosentti, mutta esim. kortetta (EQ) ja järvi-
ruokoa (PR) on tuskin nimeksi. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,3. Heikosti maatuneen 
ja rahkavaltaisen pintaturvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 3,6 ja energiaturpeen 6,2. Suon keskiosan 
yli kolmen metrin syvyisen ja yhtenäisen alueen hei-
kosti maatuneessa pintarahkaturpeessa on lisätekijänä 
erityisen runsaasti tupasvillaa ja jossain määrin myös 
suoleväkköä. Puhtaita rahkakerroksia esiintyy myös, 
mutta harvemmin. Heikosti maatuneen rahkakerrostu-
man alla ja paikoin jo pinnalta lähtien turve on koko-
naisuutena ottaen kohtalaisesti joskus jopa hyvin maa-
tunutta ja pääasiassa rahkavaltaista. Se koostuu melko 
usein puhtaasta rahkaturpeesta, mutta sisältää useim-
miten lisätekijöinä tupasvillaa, suoleväkköä ja jonkin 
verran puuta sekä saraa. Saraturvekerros suon poh-
jalla, paitsi että se ei ole yhtenäinen, on lisäksi varsin 
ohut: paksuimmillaan saraturvetta on noin metrin ver-
ran pohjamaan päällä. Lisäksi se sisältää aina lisäteki-
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jöinä puuta ja/tai rahkaa sekä aavistuksen verran siellä 
täällä kortetta ja järviruokoa. Liekoja eli maatumaton-
ta puuta Luutasuon turpeessa on erittäin vähän, tuskin 
lainkaan. Yli puolentoista metrin syvyisellä suon osal-
la liekoja on 0–2 metrin syvyydessä alle 0,1 % syvyys-
vyöhykkeen kokonaisturvemäärästä.

Luutasuon yli puolentoista metrin syvyisellä ja yh-
tenäisellä 242 hehtaarin alueella on turvetta kaikkiaan 
10,38 milj. m3. Tästä on yli kolmen metrin syvyisellä 
186 hehtaarin alalla heikosti maatunutta rahkavaltais-
ta turvetta arviolta keskimäärin 0,8 metrin paksuudelta 
kaikkiaan 1,49 milj. m3. Vuonna 1965, jolloin Luuta-
suon turpeet tutkittiin, ei rahkaturvetta vielä määritel-
ty rahkasammallajien mukaisesti eri sektioihin, mut-
ta päätellen suotyypeistä ja erityisesti silmäkenevan 
runsaudesta Luutasuon pintarahkakerrostuma suurek-
si osaksi todennäköisimmin kuuluu käytön kannalta 
heikoimpaan eli Cuspidata-sektioon. Turve kelpaisi 
siis kohtalaisesti ehkä vain imeytys ja ympäristötur-
peeksi. Kun kokonaisturvemäärästä vähennetään hei-
kosti maatuneen, mahdollisesti käyttökelpoisen rahka-
turpeen osuus on jäljellä jokseenkin kelvollista ener-
giaturvetta tai turvemullan raaka-ainetta (keskimaatu-
neisuus tällöin noin 6,2) yhteensä 8,89 milj. m3. Kun 
tästä vähennetään vielä suon pohjalle tuotannon ai-
kana jätettäväksi ajateltu puolen metrin turvekerros, 
1,21 milj. m3, on energiaturpeen tai turvemullan raa-
ka-aineen määrä lopulta 7,68 milj. m3, ja sitä voidaan 
pitää rahkavaltaisena. Koska Luutasuosta ei ole otet-
tu tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja 

varten, on turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöarvoja 
ja suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen poltto-
turpeen sisältämän energian määrää arvioitu nojautu-
malla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden perus-
teella on syvyysvyöhykkeen energiaturvekerrostuman 
keskimääräinen tuhkapitoisuus 2,6 % kuivapainosta, 
turpeen vesipitoisuus märkäpainosta 89,8 % ja kuiva-
ainemäärä 99 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg ja turpeen, jonka 
kosteus on 50 %, 9,6 MJ/kg. Turpeen kuiva-ainemää-
rä on noin 760 300 tn ja kuivan turpeen energiasisäl-
tö 16,50 milj. GJ eli 4,60 milj. MWh. 50 %:n käyttö-
kosteudessa turpeen energiamäärä on 14,65 milj. GJ 
eli 4,07 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisäl-
tö keskimäärin 0,53 MWh.

Lähes täysin luonnontilainen Luutasuo, hieno kon-
sentrinen kermikeidas lampineen ja allikoineen (kuvat 
4, 5 ja 35), on jo kokonaan otettu mukaan luonnonsuo-
jelualueisiin. Suon Luutasuonharjuun rajoittuva, Luu-
tasuonlammin, Rajalammin sekä eteläreunan pikku-
lammen sisäänsä sulkeva kaistale on osa Komion luon-
nonsuojelualuetta, ja pieni alue suon pohjoisreunasta 
on sisällytetty pienehköön, erilliseen luonnonsuojelu-
alueeseen sekä nyttemmin lopulta koko suo valtakun-
nalliseen soidensuojeluohjelmaan. Kaakkoisreunan 
pitkänomaisesta reunamoreenista noin 2/3 kuuluu pie-
neen luonnonsuojelualueeseen, joka sivuaa myös Luu-
tasuota. Suo siis jää paitsi tietenkin turvetuotantokaa-
vailujen myös metsätalouden ulkopuolelle.

Kuva 35. Luutalammiin työntyvät kapeat, isovarpurämeiset suoniemikiilat miltei erottavat Luutalammin kaak-
koisosan (oikealla) erilliseksi lammeksi. Kuva M. Moisanen.
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25. Vahteristonsuo 

Vahteristonsuo (atk-n:o 31 411, kl. 2042 06, x=6735,8, 
y=3353,6) sijaitsee noin 6–7 km Lopen keskustasta 
länsilounaaseen II ja III Salpausselän välisessä maas-
tossa, suurimmaksi osaksi moreenin ympäröimänä 
(kuva 1). Suon luoteis- ja länsireunalla on pitkän-
omaisia moreenikumpuja, Salpausselkien vyöhyk-
keelle tyypillisiä ns. reunamoreeneja. Kahden tällai-
sen kumpareen välisen kapean salmen kohdalta suo 
on hieman keinotekoisesti erotettu luoteispuolisesta, 
pienestä suokuviosta. Länsilounaassa suota rajoittaa 
reunamuodostuma, jonka aineksena täällä on hiekka. 
Hiekkakumpareen molemmin puolin, kapeitten suo-
salmien kohdalta Vahteristonsuo on rajattu erilleen 

hiekkakumparetta ympäröivästä, pienestä Pietarin-
suosta (Haavisto-Hyvärinen 1990c). Kulkuyhteydet 
ovat kohtalaisen hyvät. Suon lounaisreunan tuntu-
maan johtaa kylätie, ja tästä erkanee ajouria lounais- 
ja eteläreunalle. Samoin Lopen keskustaa ja Riihimä-
ki–Forssa-tietä yhdistävältä maantieltä, läheltä suon 
pohjoisreunaa pääsee suolle niin ikään ajouraa pit-
kin (kuva 36).

Vahteristonsuon tutkitun alueen pinta-ala on 54 ha 
(taulukko 24). Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 16 sy-
vyyspistettä eli tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 6,3/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2009. 

Taulukko 24. Vahteristonsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.   
      

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 54 0,8 0,3 1,7 2,8 0,42 0,14 0,93 1,49

Yli 1,0 m 46 0,9 0,3 2,0 3,2 0,42 0,14 0,90 1,46

Yli 1,5 m 39 1,1 0,3 2,1 3,6 0,42 0,14 0,83 1,39

Yli 2,0 m 33 1,2 0,4 2,3 3,9 0,41 0,12 0,75 1,28

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 122–
130 m, ja pinta viettää länteen ja luoteeseen, kohden 
suon pohjois- ja luoteisreunalla lounaaseen virtaava 
laskuojaa. Tämän myötä suon vedet päätyvät Pieta-
rinsuon sekä tästä noin kilometrin päässä lännempänä 
sijaitsevan Kokkosuon halki reilun kolmen kilometrin 
päässä lännessä Saarijärven Mustinlahteen (108,9 m 
mpy) ja edelleen viereiseen Puneliaan (108,1 m mpy). 
Vahteristonsuo kuuluu Puneliajärven alueella (23.05) 
Sakaran–Punelian alajakoon eli alueeseen 23.053. 
Nämä molemmat sisältyvät Karjaanjoen vesistöalu-
eeseen (23). Tiheästi ojitettu Vahteristonsuo on sijoi-
tettava lähinnä luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansal-
linen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Suon 
selkeiden viettosuhteitten vuoksi sen kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät.

Turvekerros on paksuimmillaan (5,9 m) suon itä-
puoliskon keskustassa. Suon pohja syvenee jokseen-
kin tasaisesti kohden suoaltaan keskiosan syvännettä, 
vain lounaisosassa tasaisuutta rikkoo kaksi pientä mo-
reenisaareketta. Moreeni on suon yleisin pohjamaalaji 
käsittäen havainnoista kaikkiaan 38 %. Yleisesti esiin-
tyy myös lajittuneita maa-aineksia, hietaa (26 %), sa-
vea (18 %), hiekkaa (12 %) ja hiesua (6 %). Liejuja on 
havaittu melkoisen usein lähinnä suon syvällä alueella, 
mutta vain 5–60 cm:n paksuisina kerrostumina. Noin 
puolet tutkimus- ja syvyyspisteistä on liejualueella.

Vahteristonsuon havaituista suotyypeistä on rämei-
tä 67 %, turvekankaita 18 %, korpia 12 % ja turve-
pohjaisia peltoja 3 %. Turvekankaiden lisäksi muut-
kin suotyypit ovat ojituksen vahvasti muuttamia. Ta-
vallisin suotyyppi on karu tupasvillarahkaräme (47 % 
havainnoista), jota on lähinnä suoaltaan syvimmissä 
osissa keskustassa. Samoilla alueilla tavataan myös 
muita karuja rämeitä, kanervarahkarämettä (6 %) ja 
tupasvillarämettä (5 %). Sitä vastoin isovarpuräme 
(6 %) ja korpiräme (3 %) kuuluvat laitamille, samoin 
kuin yleensä turvekankaatkin, karuimmista eli var-
puturvekankaasta (12 %) ja puolukkaturvekankaas-
ta (3 %) aina ravinteiseen mustikkaturvekankaaseen 
(3 %) saakka. Reunoilla on paikoin vielä varsinaista 
korpea (9 %) sekä ruoho- ja heinäkorpea (3 %). Tur-
vepohjaisia peltoja on länsi- ja lounaisreunalla. Suon 
pinnasta vajaa kolmasosa on keskimäärin parinkym-
menen cm korkuisten mättäiden peitossa. Harva tai 
keskitiheä, ainoastaan harvoin tiheä puusto on enim-
mäkseen mäntyvaltaista, ja metsiköt ovat usein puh-
dasta männikköä. Lähinnä vain laitamilla ja reunoilla 
sekapuina, joskus valtapuinakin on kuusta ja koivua. 
Varttuneet kasvatusmetsiköt muodostavat enemmis-
tön, harvennusmetsiköitä on jonkin verran vähem-
män. Reunoilla tavataan myös järeää puustoa, sitä 
vastoin taimistoja ja riukuasteen puustoa koko suon 
alueella vain satunnaisesti.
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Vahteristonsuon turpeista on rahkavaltaista 71 % 
ja saravaltaista 29 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 47 %, sararahkaturve (CS) 24 %, sara-
turve (C) 4 % ja rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 44 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 34 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemääräs-
tä. Muita mainitsemisen arvoisia turpeen lisätekijöitä 
ovat korte (EQ) ja järviruoko (PR). Edellistä on va-
jaa prosentti ja jälkimmäistä vähän yli puoli prosent-
tia turvemäärästä. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,2. Heikosti maatuneen, rahkavaltaisen 
pintakerroksen maatumisaste on 3,4 ja energiatur-
peen 6,4. Suon yli kahden metrin syvyisellä alueella 
on suon pintaosassa heikosti maatunut ja rahkavaltai-
nen turvekerrostuma, joka koostuu paikoin Cuspida-
ta-sektion rahkasammalista, harvemmin Acutifolia-
rahkasammalista, mutta useimmin kuitenkin näiden 
sekoituksesta sisältäen lähes aina lisätekijänä tupas-
villaa, joskus harvoin aivan pinnalla varpua. Pintarah-
kakerroksen alla on kohtalaisesti ja hyvin maatunut-
ta turvetta, jossa tosin silloin tällöin on myös muka-
na heikosti maatuneita, yleensä varsin ohuita rahka-
turvelinssejä. Tämä silti keskimäärin kohtalaisesti ja 
hyvin maatunut turvekerrostuma koostuu sekä rahka- 
että saravaltaisesta turpeesta: suunnilleen noin puo-
let kerrostuman kokonaismäärästä on rahkavaltais-
ta ja puolet saravaltaista. Saravaltaista turve on sel-
keimmin turvepatjan pohjalla missä sitä on enimmil-
lään lounaisosan pohjamaan ja ohuen liejun päällä lä-
hes kahden metrin kerros, koillisreunalla puolestaan 
eräällä pisteellä koko kolmen metrin turvekerros on 
pinnasta lähtien saravaltaista. Useimmiten sarakerros 
on kuitenkin metrin luokkaa tai ohuempi. Siinä on li-
sätekijänä tavallisimmin rahkaa ja puuta, paikoin jär-
viruokoa ja suon pohjalla kortetta, satunnaisesti tu-
pasvillaa, jopa suoleväkköäkin. Puhtaat sarakerrok-
set ovat harvinaisia. Rahkavaltaisen turpeen lisäte-
kijöihin kuuluvat puolestaan tupasvilla, puuaines ja 
sara, joista vähintään yhtä lajia turpeessa on yleensä 
aina. Liekoja eli maatumatonta puuta on Vahteriston-
suon turvekerrostumassa suon yli puolentoista met-
rin syvyisellä alueella 0–2 m:n syvyydessä erittäin 
vähän, noin 0,8 prosenttia syvyysalueen kokonais-
turvemäärästä.

Vahteristonsuon yli puolentoista metrin syvyisel-
lä 39 ha:n alalla on turvetta kaikkiaan 1,39 milj. m³. 
Kun yli kahden metrin syvyisestä alueesta jätetään 
pois lounaisosan turvepellot ja moreenisaarekkeiden 
ympäristöt sekä suon itään pistävä lahdeke, saadaan 
noin 30 ha:n yhtenäinen alue, jossa on heikosti maa-
tunutta ja rahkavaltaista turvetta keskimäärin noin 
1,1 m:n paksuudelta kaikkiaan 0,33 milj. m3. Turve 
kelpaa ainakin välttävästi kasvuturpeeksi ja joka ta-
pauksessa hyvin imeytys- ja ympäristöturpeeksi. Jos 
se poistetaan omiin käyttötarkoituksiinsa, jää jäljelle 
varsin kelvollista energiaturvetta ja turvemullan raa-
ka-ainetta 1,06 milj. m3 (keskimaatuneisuus myös 
tällöin noin 6,4). Kun määrästä edelleen vähenne-
tään mahdollisen tuotannon aikana pohjalle jätettä-
väsi ajateltu puolen metrin kerros turvetta (0,20 milj. 
m3), on käyttökelpoisen turpeen määrä noin 0,86 
milj. m3. Pohjimmainen turvekerros on yleensä sara-
valtaista, mutta paikoin heikohkosti maatunutta, jo-
ten energiaturpeessa on lopulta saravaltaista turvet-
ta noin kolmasosa, ja keskimaatuneisuus pysynee lä-
hestulkoon muuttumattomana eli 6,4:ssä. Vahteris-
tonsuon keskustan tupasvillarämeen muuttumalta on 
otettu tarkkatilavuuksiset näytteet laboratorioanalyy-
sejä varten. Suon energiakäyttöön kelpaavaa turvetta 
edustavien näytteitten perusteella tämän turpeen kes-
kimääräinen tuhkapitoisuus on 2,1 % kuivapainosta 
(vaihteluväli 1,4–3,5), vesipitoisuus märkäpainosta 
92,4 % (88,6–95,0) ja kuiva-ainemäärä 79 kg/suo-m3 
(49,0–112,0). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 20,4 MJ/kg (18,6–21,9) ja turpeen, 
jonka kosteus on 50 %, 9,0 MJ/kg (8,1–9,7). Rikki-
pitoisuus on keskimäärin 0,18 % (0,07–0,50) turpeen 
kuivapainosta. Typpeä on 0,97 % (0,95–0,99) ja hiil-
tä 51,1 % (50,8–51,4) turpeen kuivapainosta. Käyt-
tökelpoisen turpeen kuiva-ainemäärä on noin 68 500 
tn ja kuivan turpeen energiasisältö 1,40 milj. GJ eli 
0,40 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen 
energiamäärä on 1,23 milj. GJ eli 0,34 milj. MWh ja 
yhden suokuution energiasisältö keskimäärin 0,40 
MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
Vahteristonsuon energiaturve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4,0, Q8,0, S0,20 (liite 1/2).

Vahteristonsuo soveltuu hyvin turvetuotantoon, sa-
moin kuin vaihtoehtoisesti metsänkasvatukseenkin.
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Kuva 36. Vahteristonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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26. Kokkosuo 

Kokkosuo (atk-n:o 616, kl. 2042 06, x=6736,1, 
y=3351,4) sijaitsee noin 9 km Lopen keskustasta 
länteen II ja III Salpausselkää yhdistävän Luutasuon-
harjun liepeillä (kuva 1). Suo rajoittuu etelä- ja lou-
naisreunaltaan mainitun Luutasuonharjun hiekka- ja 
sorakerrostumiin, länsi-, luoteis- ja pohjoisreunal-
taan muutamaa moreenikumparetta lukuun ottamatta 
hietaan ja muualta kokonaan moreeniin. Moreeni tu-
lee näkyviin myös itse suoaltaassa parina saarekkee-

na (Haavisto-Hyvärinen 1990c). Kulkuyhteydet ovat 
hyvät: maantie sivuaa suon luoteis- ja pohjoisreunaa, 
ja metsäautotiet ulottuvat sen reunalle lounaassa, ete-
lässä ja idässä (kuva 37).

Kokkosuon tutkitun alueen pinta-ala on 105 ha 
(taulukko 25). Suolla on 51 tutkimuspistettä ja 75 
syvyyspistettä, eli tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 12/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 25. Kokkosuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 105 0,1 0,1 1,4 1,6 0,11 0,15 1,48 1,74

Yli 1,0 m 74 0,1 0,2 1,8 2,1 0,10 0,14 1,32 1,56

Yli 1,5 m 60 0,2 0,2 2,0 2,4 0,10 0,13 1,19 1,42

Yli 2,0 m 47 0,2 0,3 2,2 2,7 0,07 0,12 1,01 1,20

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 114–120 
m, ja pinta viettää kohden suurin piirtein suon keskel-
lä idästä länteen virtavaa puroa sekä lounais- ja luo-
teisreunalta lähteviä laskuojia. Luoteinen laskuoja 
kuljettaa suon vesiä reilun kilometrin päässä lännes-
sä sijaitsevaan Hirsijärveen (111,4 m mpy), kun taas 
suon keskiosan puroa sekä tähän yhtyvää lounaista 
laskuojaa myöten sen vesiä päätyy runsaan kilomet-
rin päässä lännessä Saarijärven Mustinlahteen (108,9 
m mpy). Pienehköt Hirsijärvi ja Saarijärvi ovat yh-
teydessä toisiinsa ja Saarijärvi puolestaan Puneliaan 
(108,1 m mpy). Kokkosuo kuuluu Puneliajärven alu-
eella (23.05) Sakaran–Punelian alajakoon eli aluee-
seen 23.053, ja nämä molemmat sisältyvät Karjaan-
joen vesistöalueeseen (23). Tiheästi ojitettu Kokko-
suo on arvioitavissa lähinnä vain luonnontilaisuus-
luokkaan 0 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategia-
työryhmä 2012). Sen kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät.

Paksuimmillaan turvekerrostuma (3,7 m) on suon 
eteläpuoliskolla. Suon pohja on muutamista moreeni-
saarekkeista huolimatta jokseenkin tasainen, syvim-
pien alueiden sijaitessa pohjoisosassa (Metsäsian-
suolla) sekä eteläpuoliskolla. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hieta (63 % havainnoista), moreeni (17 %), 
hiekka (11 %) ja hiesu (8 %). Hajanaisia liejukerros-
tumia on siellä täällä lähinnä suoaltaan keskiosassa, 
mutta yleensä vain 10–20 cm:n paksuisina kerrostu-
mina. Paksuimmat liejukerrostumat (70–140 cm) löy-
tyvät eteläpuoliskon syvänteestä, suon halki virtaavan 
puron eteläpuolelta. Kaikkiaan noin 14 % tutkimus- 

ja syvyyspisteistä on liejualueella.
Kokkosuon havaituista suotyypeistä on rämeitä 

78 %, korpia 20 %, ja avosoita 2 %. Yleisin suotyyp-
pi, tupasvillaräme (46 % havainnoista) kuuluu pääasi-
assa suoaltaan keskiosaan, mutta sitä tavataan myös 
laitamilla. Korpirämeen (19 %) esiintyminen painot-
tuu jo selkeämmin laitamille ja myös suota halkovan 
puron rannoille, kun taas isovarpurämettä (6 %) on 
lähinnä vain laidoilla, samoin kuin kangasrämettä-
kin. Korpityypit, ruoho- ja heinäkorpi (10 % suotyy-
peistä), varsinainen korpi alalajeineen (mustikkakor-
pi ym., yhteensä 7 %) ja kangaskorpi löytyvät nekin 
tyypillisesti laitamilta. Mättäitä suolla on niukasti: ai-
noastaan 5 % suon pinnasta on noin 30 cm korkuis-
ten mättäiden peitossa. Harva, vain paikoin keskitiheä 
puusto on enimmäkseen harvennusvaiheessa, mut-
ta myös taimikko- ja riukuvaiheen puustoa on mel-
ko runsaasti. Varttuneita kasvatusmetsiköitä tavataan 
harvemmin, järeää tukkipuustoa vain joskus reuna-
milla. Suon lounaisreunalla on suoritettu jonkin ver-
ran hakkuita. Puusto on useimmiten mäntyvaltaista. 
Suon pohjoispuoliskon keskustassa puhtaat männi-
köt ovat yleisiä, mutta eteläpuoliskolla ja mm. suo-
ta halkovan puron tuntumassa ja suon laidoilla koivu 
on varsin usein valtapuuna, kuusikin silloin tällöin. 
Puhtaita männiköitä lukuun ottamatta Kokkosuolla 
kasvaa sekametsää, johon raitakin tuo satunnaisesti 
oman lisänsä, kuten aivan pohjoisreunalla.

Kokkosuon turpeista on rahkavaltaista 54 % ja sa-
ravaltaista 46 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 20 %, saratur-
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ve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 45 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 35 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 53 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 11 % kokonaisturvemääräs-
tä. Muita mainittavia turpeen lisätekijöitä ovat järvi-
ruoko (PR), jota on noin 2 % turvemäärästä ja korte 
(EQ) vajaan puolen prosentin osuudellaan. Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumis-
aste on 3,8 ja energiaturpeen 6,3. Pienialaiset, 10–20 
cm:n paksuiset ja heikosti maatuneen pintarahkatur-
peen muodostamat kerrostumat ovat hajallaan suo-
altaassa, ja vain eteläosassa parin, kolmen hehtaarin 
alalla tätä turvetta on hieman yli metrin paksuudelta. 
Näin ollen suon koko turvekerrostumaa on pidettä-
vä energiaturpeena. Kokkosuon turvepatjassa yleen-
sä on päällimmäisenä vaihtelevan paksuisesti rahka-
valtaista turvetta, jossa lisätekijänä on puu- ja varpu-
aineksen ohella erityisesti tupasvillaa ja ravinteisil-
la paikoilla, esimerkiksi puron läheisyydessä jo pin-
nasta lähtien saraa, ellei turve ole jo tällöin saraval-
taista. Rahkavaltaista turve voi olla hiukan yli kol-
menkin metrin syvyyteen saakka suoaltaan karuh-
kossa eteläosassa, eli täällä suorastaan pohjamaahan 
saakka. Rahkapatja sisältää varsin usein paikoin yli 
metrinkin paksuisia, heikohkosti maatuneita kerrok-
sia etenkin pohjois- ja eteläosan syvänteissä. Suoal-
taan pohjimmainen turve on tavallisesti saravaltais-
ta, ja sitä on rahkakerroksen alla muutamasta kym-
menestä senttimetristä kahteen ja puoleen metriin 
saakka pohjamaan tai liejun päällä, joskus heikoh-
kosti, yleensä varsin hyvin maatuneena. Lisätekijöi-
nä saraturpeessa on yleisimmin puuainesta ja lähes 
yhtä usein rahkaa sekä paikoin varpuainesta, järvi-
ruokoa ja kortetta. Toisin kuin rahkaturpeessa, jossa 
voi olla puhtaitakin rahkakerroksia, saraturpeessa on 
aina vähintään yhtä lisätekijää mukana. Suon keskus-
tassa puron tuntumassa sijaitsevien saarten liepeillä 
ohuesta, alle puolen metrin saraturvekerrostumasta 
on löydetty kahdessa tutkimuspisteessä kymmenen 
sentin paksuudelta toisessa keltaista ja toisessa tiilen-
punaista rautasaostumaa. Liekoja eli maatumatonta 
puuta on Kokkosuon yli puolentoista metrin syvyi-

sellä suon osalla 0–2 metrin syvyydessä vähän, noin 
1,2 % tämän syvyysvyöhykkeen sisältämän turpeen 
kokonaismäärästä.

Kokkosuon yli puolentoista metrin syvyisellä 60 
ha:n alueella on turvetta kaikkiaan noin 1,42 milj. 
suo-m3, ja sitä voidaan heikosti maatuneen pintarah-
katurpeen niukkuuden vuoksi pitää kokonaisuudes-
saan energiaturpeena ja myös turvemullan raaka-ai-
neena. Kun turvemäärästä vähennetään mahdollisen 
tuotannon aikana suon pohjalle jätettäväksi ajateltu 
puolen metrin turvekerros eli 0,30 milj. m3, on käyt-
tökelpoisen turpeen määrä 1,12 milj. m3. Keskimaa-
tuneisuus on tällöin 5,8. Kokkosuon turvekerrostu-
masta on otettu näytteet laboratoriomäärityksiä var-
ten eteläosan keskustan tupasvillarämeeltä, jolloin 
näytteet (12 kpl) suurin piirtein edustavat tuotantoon 
soveltuvaksi arvioidun alueen käyttökelpoisten tur-
peiden keskimääräisiä ominaisuuksia. Laskelmista 
on jätetty pois pohjimmaista, runsastuhkaista (tuh-
kapitoisuus 51,6 % kuivapainosta!) ja rikkipitoisinta 
(1,12 % kuivapainosta) pohjaturvetta edustava näyte. 
Tällöin analyysitulosten mukaan on käyttökelpoisen 
energiaturpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 3,8 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 1,3–9,2 %), turpeen vesi-
pitoisuus märkäpainosta 88,5 % (83,4–91,4 %) ja kui-
va-ainemäärä 112 kg/m3 (89–125,1 kg/m³). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 22,2 
MJ/kg (21,2–23,2 MJ/kg) ja turpeen, jonka kosteus 
on 50 %, 9,9 MJ/kg (9,4–10,4 MJ/kg). Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,48 % turpeen kuivapainosta (0,16–
0,71 %). Käyttökelpoisen turpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 125 500 tn ja kuivan turpeen energiasisältö 
2,79 milj. GJ eli 0,78 milj. MWh. 50 %:n käyttökos-
teudessa turpeen energiamäärä on 2,49 milj. GJ eli 
0,69 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
keskimäärin 0,62 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan Kokkosuon turve kuuluu laatuluok-
kaan M50, A4,0, Q8,0, S0,50 (liite 1/2).

Kokkosuo soveltuu turpeittensa ja jokseenkin yh-
tenäisen yli puolentoista metrin alueensa puolesta hy-
vin turvetuotantoon. Etenkin matalilta osiltaan suo 
soveltuu hyvin metsänkasvatukseen.
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27. Karjusuo 

Karjusuo (atk-n:o 617, kl. 2042 06, x=6739,5, 
y=3352,6) sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Lo-
pen keskustasta länsiluoteeseen, II ja III Salpausselän 
välimaastossa (kuva 1). Suota rajoittavat luoteessa vä-
hän matkaa Forssa–Riihimäki-tielle johtava maantie, 
jonka takana on turve- ja hietapohjaisia kytöheittoja, 
sekä koillisessa hietapohjaiset pellot. Muualta suo 
on kumpuilevan moreenimaaston ympäröimä, ja täs-
sä moreenissa on suon kaakkoispuolella pieniä lou-
naasta koilliseen suuntautuvia moreenimuodostumia, 
selänteitä. Moreeni tulee esiin myös itse suoaltaassa 

muutamana pienenä saarekkeena (Haavisto-Hyväri-
nen 1990c). Kulkuyhteydet ovat hyvät suota luotees-
sa ja pohjoisessa rajaavan ja sivuavan maantien ynnä 
tästä pohjoisreunan ja koillisosan tuntumaan ulottu-
vien ajourien ansiosta. Suon luoteis- ja pohjoisreunaa 
sivuaa myös sähkölinja (kuvat 2 ja 38).

Karjusuon tutkitun alueen pinta-ala on 45 ha (tau-
lukko 26). Suolla on 29 tutkimuspistettä ja 30 syvyys-
pistettä, eli tutkimus- ja syvyyspisteitä on siis yhteen-
sä 13,1/10 ha. Karjusuo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 26. Karjusuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 45 0,3 0,5 1,1 1,9 0,12 0,22 0,49 0,83

Yli 1,0 m 36 0,3 0,6 1,2 2,1 0,12 0,22 0,44 0,78

Yli 1,5 m 26 0,4 0,8 1,4 2,6 0,12 0,20 0,35 0,67

Yli 2,0 m 17 0,6 0,9 1,5 3,0 0,10 0,15 0,25 0,50

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–121 
m, ja pinta viettää koilliseen ja luoteeseen. Koillis-
reunalta ja luoteisreunalta lähteviä laskuojia myö-
ten suon vedet päätyvät kummassakin tapauksessa 
noin kahden ja puolen kilometrin päässä suon poh-
joispuolella koilliseen virtaavaan Kaartjoki–Tope-
nonjokeen. Karjusuo kuuluu Kaartjoen alaosan alu-
eeseen (35.886), joka sisältyy Vanajan reitin vesis-
töalueen (35.8) Hyvikkälänjoen valuma-alueeseen 
(35.88). Näiden kaikkien yhteisenä nimittäjänä on 
suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Karjusuon tut-
kitulla alueella yksi oja halkaisee suoaltaan lounaasta 
koilliseen ja kääntyy sitten jyrkästi itäkoilliseen seu-
raillen suon koillisreunaa. Tähän ojaan liittyy vielä 
kaksi koillisosan ojaa. Näitä kolmea ojaa lukuun ot-
tamatta suo on ojittamaton, joten se voidaan sijoittaa 
jopa luonnontilaisuusluokkaan 4 (Kansallinen suo- ja 
turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvät, mutta vain teoriassa, sillä puolet 
Karjusuosta, sen eteläosa, on tutkimusajankohdan 
jälkeen otettu mukaan Natura-verkostoon.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (4,2 m) suon 
eteläpuoliskolla lähellä kaakkoisreunaa. Suon pohja 
on muutamasta moreenisaarekkeesta ja eteläosan sy-
vänteestä huolimatta jokseenkin tasaisesti syvenevä 
kohden altaan keskistä osaa. Lajittuneet maa-ainekset 
ovat yleisimpiä pohjamaalajeja: hietaa on 59 % ha-
vainnoista ja hiekkaa sekä hiesua kumpaakin 15 %. 
Lähinnä reunamilla on myös moreenia (11 %). Var-

sinaisia liejukerrostumia suoaltaassa ei ole, kylläkin 
liejunsekaista hietaa ja hiesua siellä täällä suoaltaas-
sa, mutta vain 5–20 cm:n kerrostumana puhtaan mi-
neraalimaan päällä. Tutkimus- ja syvyyspisteistä yh-
dessätoista on havaittu tällaisia kerrostumia.

Karjusuon havaituista suotyypeistä on rämeitä 
47 %, korpia 44 %, avosoita 7 % ja vanhoja turve-
pehkun nostoalueita 2 %. Yleisimpiä suotyyppejä, 
nevakorpea (44 % havaituista suotyypeistä) ja tupas-
villarämettä (34 %) tavataan lähes kaikkialla suoal-
taassa. Rimpinevaa (5 %), ruohoista sararämettä (3 
%), keidasrämettä (3 %), samoin kuin lyhytkorsine-
vaa ja lyhytkorsinevarämettäkin on sitä vastoin lä-
hinnä vain suoaltaan eteläpuoliskolla. Ravinteisten 
rimpinevan ja ruohoisen sararämeen kasvillisuuteen 
kuuluu mm. rimpivesiherne (Utricularia intermedia). 
Koillisosassa on paikoin rahkarämettä ja suon reu-
noilla kangasrämettä. Koillisosasta löytyy vielä pieni 
alue, josta on nostettu aikoinaan turvetta todennäköi-
sesti maanparannusaineeksi. Suon pinnasta on vajaa 
neljäsosa noin 30 cm korkuisten mättäiden peitossa. 
Puusto on tavallisimmin mänty- tai koivuvaltaista, 
paikoin reunalla kuusivaltaistakin sekametsää, jos-
kin paikoin, ei kovin usein, tavataan myös puhtaita 
männiköitä ja koivikoita, jopa puutonta suoalaa sa-
tunnaisesti eteläosan rimpinevalla. Harva, joskus kes-
kitiheä puusto on useimmiten taimikko- ja riukuvai-
heessa, harvennusmetsiköitä tavataan huomattavasti 
vähemmän, yleensä suon keskustassa ja pohjoispuo-
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liskolla, mm. harvalukuisten ojien tuntumassa. Vajaa-
tuottoista puustoa esiintyy melko yleisesti luonnon-
tilaisilla suotyypeillä, erityisesti nevakorvessa, mis-
sä puulajistoon satunnaisesti kuuluvat myös harmaa-
leppä ja raita.

Karjusuon turpeista on rahkavaltaista 59 % ja sa-
ravaltaista 41 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 30 %, sararahkaturve (CS) 29 % ja rah-
kasaraturve (SC) 41 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 43 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 16 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 21 % kokonaisturvemäärästä. Muita mer-
kittäviä turpeen lisätekijöitä ovat suoleväkkö (SH), 
jota on 3 % turvemäärästä, sekä raate (MN) 2 %:n ja 
korte (EQ) noin prosentin osuudellaan. Järviruokoa 
(PR) on sitä vastoin löydetty tuskin nimeksi. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on alhainen eli 
4,6, heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatuneisuus 3,7 ja energiaturpeeksi luokitel-
tavan turpeen vain 5,2. Heikosti maatunutta rahka-
valtaista pintaturvetta Karjusuossa on enimmillään 
kaakkoisreunan lähellä jopa 2,6 metrin paksuudelta, 
mutta yleensä sitä on kuitenkin huomattavasti ohuem-
pana kerroksena suon etelä-, pohjois- ja koillisosas-
sa. Muualla suon alueella rahkakerros on paikoin hy-
vinkin ohut, ja paksumpana sisältää usein rahkaker-
roksen keskimaatuneisuutta kohottavia kohtalaisesti 
ja hyvin maatuneita ns. linssejä. Lisätekijänä saattaa 
olla pinnasta lähtien saraa ja jopa raatetta. Tupasvillaa 
ja varpuainesta heikosti maatuneessa rahkaturpeessa 
on yleisesti ja suoaltaan eteläpuoliskolla esiintyy sil-
loin tällöin runsaastikin suoleväkköä. Saraturveker-
rostumaa on rahkakerroksen alla paikoin alle puolen 
metrin paksuudelta, paikoin sitä on heti suon pinnal-
ta lähtien. Suon keskiosan turvepatjassa saraturpeen 
paksuus on suurimmillaan eli vähän yli kaksi metriä. 
Lisätekijänä on yleisesti rahkaa ja puuainesta, silloin 
tällöin myös tupasvillaa, varpua ja raatetta sekä eri-
tyisesti lähellä pohjaa kortetta, sitä vastoin järviruo-
koa ainoastaan satunnaisesti. Saraturve on useimmi-
ten korkeintaan kohtalaisesti, melko harvoin hyvin 
maatunutta. Maatumatonta puuta eli liekoja on Kar-
jusuon turpeessa yli puolentoista metrin syvyisel-
lä suon osalla 0–2 metrin syvyydessä vähän eli noin 
prosentin verran turvemäärästä. Eniten liekoja näyt-
täisi olevan 0,5–1,0 metrin syvyydessä, missä niitä 
on kohtalaisesti, 2,4 % syvyysvyöhykkeen sisältä-
mästä turpeesta.

Karjusuon yli puolentoista metrin syvyisellä 26 
ha alueella on turvetta kaikkiaan 0,67 milj. m3. Hei-
kosti maatunutta pintarahkaturvetta on yhtenäises-
ti vain kaikkiaan noin kahdeksan hehtaarin alueel-
la suon etelä-, pohjois- ja koillisosassa keskimäärin 
metrin paksuisena kerrostumana arviolta siis 80 000 
m3. Tutkimusajankohtana rahkaturvetta ei vielä ja-
oteltu rahkasammallajien mukaisesti eri sektioihin, 
mutta suotyypeistä päätellen ehkä kolmannes tai vain 
neljäsosa yhtenäisestä pintarahkaturpeesta voitaneen 
sijoittaa käytön kannalta parhaimpaan eli Acutifo-
lia-sektioon, enemmistön ollessa Cuspidata-turvet-
ta. Kun tämä ehkä vain välttävästi kasvuturpeeksi, 
mutta kyllä hyvinkin imeytys- ja ympäristöturpeek-
si kelpaava turve poistetaan kokonaisturvemääräs-
tä, samoin kuin mahdollisen tuotannon aikana suon 
pohjalle jätettävä, puolen metrin paksuinen turveker-
ros, yhteensä 0,13 milj. m3, jää jäljelle 0,46 milj. m3 
hieman heikkolaatuista, kuitenkin energiaturpeeksi 
luokiteltavaa turvetta (keskimaatuneisuus 4,5), jos-
ta jonkin verran vähemmän kuin puolet on saraval-
taista. Turve kelpaa hyvin myös turvemullan raaka-
aineeksi. Suon turvekerrostumasta on otettu tarkka-
tilavuuksiset näytteet laboratoriomäärityksiä varten 
keskustan tupasvillarämeeltä. Näytepisteen turveker-
rostuma kokonaisuudessaan edustaa Karjusuon käyt-
tökelpoista energiaturvetta. Näytteiden (13 kpl) ana-
lyysitulosten mukaan on energiaturpeen keskimää-
räinen tuhkapitoisuus 3,1 % kuivapainosta (vaihtelu-
väli 1,9–5,1 %), turpeen vesipitoisuus märkäpainosta 
92,7 % (89,4–94,8 %) ja kuiva-ainemäärä 69 kg/m3 
(50,3–101 kg/m3). Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 20,9 MJ/kg (19,3–22,6 MJ/kg) ja 
turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,2 MJ/kg (8,4–10,1 
MJ/kg). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,26 % tur-
peen kuivapainosta (vaihteluväli 0,16–0,34 %). Käyt-
tökelpoisen turpeen kuiva-ainemäärä on noin 31 900 
tn ja kuivan turpeen energiasisältö 0,67 milj. GJ eli 
0,19 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen 
energiamäärä on 0,59 milj. GJ eli 0,16 milj. MWh ja 
yhden suokuution energiasisältö keskimäärin 0,35 
MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
Karjusuon turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4,0, 
Q8,0, S0,30 (liite 1/2).

Noin puolet eli eteläosa lähes luonnontilaisesta 
Karjusuosta on otettu mukaan Natura-verkostoon, 
joten koko suo jää paitsi turvetuotantosuunnitelmien 
myös metsätalouden ulkopuolelle.
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Kuva 38. Karjusuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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28. Siilinsuo 

Siilinsuo (atk-n:o 615, kl. 2042 06, x=6739,5, 
y=3350,4) sijaitsee noin 10 km Lopen keskustasta 
länsiluoteeseen II ja III Salpausselän välisessä maas-
tossa (kuva 1). Suon rajaksi luoteessa on otettu hie-
man keinotekoisesti Kaartjoki, joka virtaa mutkitel-
len koilliseen, ja jonka toiselle puolelle jää vielä hiu-
kan suokuviota. Pohjoisessa, koillisessa sekä osin 
idässä, kaakossa ja etelässä suo rajoittuu hietaker-
rostumiin. Itä-, kaakkois- ja eteläreunalla on lisäksi 
vielä moreenikumpujen ohella kolme suurehkoa lam-
pea, ns. Hankalammit (114,0 ja 113,9 m mpy). Ete-
lässä sekä osittain lounaassa suon reunalla on kaakos-
ta luoteeseen suuntautuva harjujakso, Hankalammin-
nummi hieta-, hiekka- ja sorakerrostumineen. Muual-
la, suon lounaaseen pistävän lahdekkeen aivan lounai-

sinta, hietaan päättyvää kärkeä lukuun ottamatta suo-
ta ympäröivät moreenikummut. Näihin moreenimuo-
dostumiin liittyy luoteessa, Kaartjoen takana myös 
reunamuodostuma, pieni moreeniselänne jonka suun-
ta on Salpausselkien mukaisesti lounaasta koilliseen. 
Moreeni ja hiekkakerrostumat tulevat näkyviin myös 
itse suoaltaassa muutamana pienenä saarena (Haavis-
to-Hyvärinen ym. 1990c). Kulkuyhteydet ovat hyvät: 
pohjoisessa, lännessä ja lounaassa suon reunalle ulot-
tuu metsäautoteitä, ja teitä johtaa myös Hankalammi-
en rantojen kesämökeille idässä ja etelässä (kuva 39).

Siilinsuon tutkitun alueen pinta-ala on 192 ha (tau-
lukko 27). Suolla on 66 tutkimuspistettä ja 74 sy-
vyyspistettä, eli tutkimuspisteitä ja syvyyspisteitä on 
siis yhteensä 7,3/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 27. Siilinsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.    
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 192 0,3 0,2 1,5 2,0 0,50 0,39 2,88 3,77

Yli 1,0 m 144 0,3 0,3 1,8 2,4 0,47 0,37 2,65 3,49

Yli 1,5 m 109 0,4 0,3 2,1 2,8 0,41 0,34 2,31 3,06

Yli 2,0 m 86 0,4 0,4 2,3 3,1 0,37 0,31 2,02 2,70

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112,5–
118,5 m, ja pinta viettää suurimmassa osassa suo-
allasta, lähinnä pohjoispuoliskolla, luoteeseen, poh-
joiseen ja paikoin myös koilliseen. Suon eteläosassa 
viettoa on lisäksi etelään ja itäkaakkoon. Jonkin ver-
ran ojia laskee Hankalampiin ja luoteisosan Kurtlam-
miin (113,1 m mpy), sitä vastoin ei lounaisosan Ta-
kalammiin (117,4 m mpy). Siilinsuo sijaitsee veden-
jakajalla. Suurimmasta osasta suota, toisin sanoen 
keskustasta, luoteis-, pohjois-, koillis- ja länsiosas-
ta vedet päätyvät ojia myöten koilliseen virtaavaan 
Kaartjokeen. Edellä mainitut osat Siilinsuosta kuu-
luvat Kaartjoen alaosan alueeseen (35.886), joka si-
sältyy Vanajan reitin vesistöalueen (35.8) Hyvikkä-
länjoen valuma-alueeseen (35.88). Näiden kaikkien 
yhteisenä nimittäjänä on suuri Kokemäenjoen vesis-
töalue (35). Siilinsuon etelä- ja lounaisosa ynnä itä-
reunan Hankalammit kuuluvat sitä vastoin Punelia-
järven alueen (23.05) Sakaran–Punelian alajakoon 
(23.053), jotka Karjaanjoen vesistöalue (23) sulkee 
sisäänsä. Edellisessä tapauksessa vesien määränpää 
on siis Pohjanlahti, jälkimmäisessä Suomenlahti. 
Kauttaaltaan ojitetun Siilinsuon ojitus on keski- ja 
itäosassa siinä määrin harvaa huolimatta alueella nä-
kyvissä olevien ojien ohella sijaitsevista ”salaojista” 

eli naveroista, että suo voidaan sijoittaa luonnontilai-
suusluokkaan 1 (Kansallinen suo- ja turvemaastrate-
giatyöryhmä 2012). Kuivatusmahdollisuuksia kaven-
tavat suoaltaan viisi suurehkoa lampea, mutta aina-
kin niiden vedenpinnan tasoon saakka turvekerros-
tuma on helposti kuivatettavissa. Hankalimpia tässä 
suhteessa ovat lounaisosan Takalammi ja luoteisosan 
Kurtlammi, joiden ympäristössä turvekerrostuma on 
suureksi osaksi veden pinnan tason alapuolella.

Suon keskustan kapeahkon syvänteen pohjoisosas-
sa on mitattu suurin turvekerrostuman paksuus eli 4,7 
m. Suon hiekkapohja (98 % pohjamaalajihavainnois-
ta on hiekkaa) on muutamaa moreeni ja hiekkasaare-
ketta lukuun ottamatta melkoisen tasainen ja viettää 
tasaisesti kohden yli kolmen ja neljän metrin syvän-
teitä. Lajittuneista maalajeista löytyy suon pohjal-
ta vielä hietaa ja hiesua, sitä vastoin moreenia vain 
satunnaisesti laidoilta. Paksuimmat liejukerrostumat 
(paksuimmillaan 1,6–2,6 m) löytyvät suon lounais-
osan Takalammin rannoilta. Muuten liejukerrostu-
mat ovat ohuita (10–40 cm), ja ne esiintyvät hajal-
laan ympäri suoallasta. Kaikkiaan 12 pisteessä on 
havaittu liejua.

Siilinsuon suotyypeistä on rämeitä 93 %, korpia 
4 %, ja avosoita 3 %. Yleisimmistä suotyypeistä ta-
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vataan isovarpurämettä (34 % havaituista suotyypeis-
tä) lähes koko suoaltaassa, tupasvillarämettä (29 %) 
ja rahkarämettä (14 %) enimmäkseen sen keskiosas-
sa, missä paikoin on myös keidasräme/lyhytkorsine-
vamosaiikkia (yhteensä 8 %). Joskus satunnaisesti 
Hankalammien rannallakin tavataan lyhytkorsinevaa. 
Laidoille ja laitamille kuuluvat kangasräme (6 %) ja 
korpiräme (4 %), viimeksi mainittu tosin paksutur-
peisillekin suon osille, sekä erilaiset korvet, mm. ruo-
ho- ja heinäkorpi. Lounaisella lahdekkeella on lisäk-
si hiukan varsinaista sararämettä. Suon pinnasta jok-
seenkin vähän, ainoastaan runsas neljäsosa, on 30 cm 
korkuisten mättäiden peitossa. Puusto on voittopuo-
lisesti mäntyvaltaista, puhtaitten männiköiden esiin-
tyessä varsin usein suoaltaan keskustassa. Laitamien 
ja reunojen puusto voi tosin olla koivu- tai kuusival-
taistakin, ja suolle tyypillisesti lähinnä täältä löytyy 
sekametsiköitä. Puusto on harvaa, vain paikoin keski-
tiheää ja tiheää ainoastaan joskus eteläisimmän Han-
kalammin sekä Kurtlammin rannalla. Pohjoisimman 
Hankalammin rannalla on sitä vastoin hiukan puuton-
takin suoalaa, samoin kuin keskustan keidasrämeisiin 
kuuluvilla nevoilla. Harvennusmetsiköitä suolla on 
eniten, taimikko ja riukuvaiheen puustoa huomatta-
vasti vähemmän järeimmän puuston keskittyessä mil-
tei yksinomaan koillisreunamalle. Koillisessa suon 
puulajistoon tuo satunnaisesti haapakin oman lisänsä.

Siilinsuon turpeista on rahkavaltaista 76 % ja sa-
ravaltaista 24 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 60 %, sararahkaturve (CS) 16 %, saratur-
ve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 46 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 25 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 8 % kokonaisturvemäärästä. 
Muita mainittavia lisätekijöitä ei turpeesta ole kovin 
runsaasti löydetty. Kortetta (EQ) on prosentin verran 
turvemäärästä, järviruokoa (PR) puolisen prosenttia, 
mutta suoleväkköä (SH) ja raatetta (MN) tuskin ni-
meksi. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 6,9. 
Heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta on suon 
turvekerrostuman pintaosassa paksuimmillaan 2,2 m 
pohjoisimman Hankalammin lähellä suon itäosassa. 
Yleensä tätä pintarahkaa on huomattavasti ohuempa-
na kerroksena, eikä sen esiintyminen ole yhtenäistä: 
usein paremmin maatuneet rahkaturvekerrostumat al-
kavat jo heti pinnasta lähtien tai esiintyvät linsseinä 
lähellä turvepatjan pintaa. Turpeessa on lähes aina li-
sätekijänä runsaasti tupasvillaa, paikoin myös varpu-
ainesta tai puuta. Heikosti maatuneen rahkakerrok-
sen alla, joskus pinnasta lähtien ja/tai pohjamaahan 
saakka on kokonaisuutena ottaen kohtalaisesti ja hy-
vin maatunutta rahkavaltaista turvetta lisätekijöinään 
tupasvillaa, puuainesta ja paikoin saraa. Suoaltaan 

keskustan keidasrämeen turpeessa on hiukan suole-
väkköäkin. Rahkavaltainen turve sisältää usein myös 
puhtaita rahkakerroksia, joiden maatuneisuus vaih-
telee heikosta hyvään. Saraturvekerros rahkaturpeen 
alla on useimmiten varsin ohut, alle puoli metriä, mut-
ta on enimmillään lounaaseen pistävän lahdekkeen 
suulla suon länsiosan korpirämeellä hiukan yli kol-
me metriä paksu. Lisätekijöinä on rahkaa sekä puu- ja 
varpuainesta, Kurtlammin tuntumassa luoteessa jär-
viruokoa, jopa raatetta ja mm. keskiosan syvänteessä 
kortetta. Pohjamaan päällä voi olla saraturvetta myös 
puhtaana, kuten keskimmäisen Hankalammin rannal-
la etelässä. Saravaltainen turve on vähintään kohta-
laisesti ja useimmiten hyvin maatunutta. Liekoja eli 
maatumatonta puuta on suon yli puolentoista metrin 
syvyisellä alueella 0–2 metrin syvyydessä hyvin vä-
hän, puolisen prosenttia syvyysvyöhykkeen koko-
naisturvemäärästä.

Siilinsuon yli puolentoista metrin syvyisellä 109 
ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 3,06 milj. m3. 
Vaikka heikosti maatunut rahkaturve ei esiinnykään 
aivan yhtenäisenä kerrostumana, voidaan suon keski-
osasta kuitenkin erottaa suurin piirtein 63 ha:n alue, 
jossa heikosti maatunutta, tutkimusajankohtana vie-
lä tarkemmin määrittelemätöntä rahkaturvetta on kes-
kimäärin puolen metrin paksuudelta kaikkiaan noin 
0,32 milj. m3. Suotyypeistä päätellen sekä varovai-
sesti arvioiden ehkä kolmasosa tästä pintarahkatur-
peesta kuuluu käytön kannalta parhaimpaan eli Acu-
tifolia-sektioon. Turve kelpaa näin ollen välttävästi 
kasvuturpeeksi ja hyvin imeytys- ynnä ympäristö-
turpeeksi. Jos suon kokonaisturvemäärästä vähen-
netään tämän heikosti maatuneen rahkavaltaisen tur-
peen osuus sekä mahdollisen tuotannon aikana suon 
pohjalle jätettäväksi oletettu puolen metrin turve-
kerros, 0,55 milj. m3, jää jäljelle 2,19 milj. m3 ener-
giaturpeeksi luokiteltavaa turvetta. Tämän turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on noin 5,9, ja siinä 
jää saravaltaisen turpeen osuus huomattavasti alle 
neljäsosan. Turve sopii kohtalaisesti energiaturpeek-
si, mutta toisaalta hyvin turvemullan raaka-aineeksi. 
Suon turvekerrostumasta on otettu tarkkatilavuuksi-
set näytteet laboratoriomäärityksiä varten suon ete-
läosan rahkarämeeltä, keskimmäisen Hankalammin 
luoteispuolelta. Näytepisteen turvekerrostumassa on 
0,7 m:n paksuudelta heikosti maatunutta pintarah-
katurvetta, joten sen alapuolelta otettujen näytteiden 
analyysitulokset edustavat Siilinsuon käyttökelpois-
ta energiaturvetta. Näiden näytteiden (11 kpl) ana-
lyysitulosten mukaan on energiaturpeen keskimää-
räinen tuhkapitoisuus 0,9 % kuivapainosta (vaihtelu-
väli 0,6–1,4 %), turpeen vesipitoisuus märkäpainosta 
89,2 % (84,8–93,3 %) ja kuiva-ainemäärä 106 kg/m3 
(66,8–151 kg/m3). Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 21,2 MJ/kg (18,4–24,7 MJ/kg) ja 
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turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,4 MJ/kg (8,0–11,1 
MJ/kg). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,11 % tur-
peen kuivapainosta (vaihteluväli 0,05–0,18 %). Käyt-
tökelpoisen turpeen kuiva-ainemäärä on noin 233 600 
tn ja kuivan turpeen energiasisältö 4,95 milj. GJ eli 
1,38 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa turpeen 
energiamäärä on 4,39 milj. GJ eli 1,22 milj. MWh ja 
yhden suokuution energiasisältö keskimäärin 0,56 
MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
Siilinsuon turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2,0, 
Q8,0, S0,15 (liite 1/2).

Siilinsuo soveltuu turvetuotantoon heikosti maatu-
neen rahkaturpeensa sekä energiaturpeensa puolesta 
korkeintaan ehkä vain kohtalaisesti. Kasvu- ja ympä-
ristöturpeen tuotantokelpoinen alue on yhtenäinen ja 
helposti kuivatettavissa, mutta turpeen laatu jättänee 
ainakin kasvuturvekäytön suhteen toivomisen varaa. 

Energiaturpeen osalta yli puolentoista metrin syvyi-
nen alue jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joista lou-
naiseen lahdekkeeseen kuuluvan pienen, Takalam-
min ympärillä sijaitsevan alueen turvekerrostuma on 
suurimmaksi osaksi lammen pinnan tason alapuolel-
la. Muutkin suon kaikkiaan viidestä lammesta aihe-
uttavat läheisyydessään kuivatusvaikeuksia, mutta ei-
vät tässä mielessä yhtä pahoja. Määräänsä ja laatuun-
sa nähden suon energiaturpeessa ei ole moittimista. 
Siilinsuon matalat osat soveltuvat hyvin metsätalous-
käyttöön, mutta varsinkin energiaturvetuotantosuun-
nitelmissa on kuivatusvaikeuksien ja muiden hanka-
luuksien lisäksi otettava huomioon vielä Hankalam-
mien rantojen kesämökkiasutus sekä Kaartjoen ran-
nan kaksi kesämökkiä suon pohjoispuolella. Myös 
Takalammin itärannalla on kesämökki
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Kuva 39. Siilinsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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29. Niittumäensuo 

Niittumäensuo (atk-n:o 31 412, kl. 2042 06, x=6740,3, 
y=3351,3) sijaitsee noin 9,5 km Lopen keskustasta 
länsiluoteeseen, II ja III Salpausselän välisessä maas-
tossa hietakerrostumien sekä etelä- ja länsireunaltaan 
moreenikumpujen, itä- ja kaakkoisreunaltaan yhte-
näisen moreenimaaston ympäröimänä (kuva 1). Mo-
reeni tulee esiin myös itse suoaltaan kaakkois-, ete-
lä- ja lounaisosassa sekä luoteisreunan tuntumassa 

yhteensä kuutena saarekkeena. Suoaltaan lounais- ja 
pohjoisosassa, kaakkoisella lahdekkeella sekä itä- ja 
eteläreunalla on turve/hietapohjaisia peltoja (Haavis-
to-Hyvärinen 1990c).

Niittumäensuon tutkitun alueen pinta-ala on 52 
ha (taulukko 28). Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 
14 syvyyspistettä, joten tutkimuspisteitä on yhteensä 
5,8/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 28. Niittumäensuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.   
      

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 52 0,0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,00 0,24 0,24

Yli 1,0 m 1 0,0 0,0 1,3 1,3 0,00 0,00 0,02 0,02

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112,5–
115,5 m, ja pinta viettää kaakkoisosassa ja itäreunal-
la pohjoiseen täällä pohjoiseen virtaavan valtaojan 
suuntaisesti, muuten koilliseen kohden juuri tätä val-
taojaa. Sitä myöten suon ojaverkoston keräämät ve-
det laskevat 0,5–1 km:n päässä lännessä, luoteessa 
ja pohjoisessa koilliseen virtaavaan Kaartjokeen. Ai-
van lounaaseen pistävän suolahdekkeen kärjestä hiu-
kan vesiä joutuu ojia myöten suoraan Kaartjokeen. 
Niittumäensuo kuuluu Kaartjoen alaosan alueeseen 
(35.886), joka puolestaan sisältyy Vanajan reitin ve-
sistöalueen (35.8) Hyvikkälänjoen valuma-alueeseen 
(35.88). Näiden kaikkien yhteisenä nimittäjänä on 
suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Tiheästi oji-
tettu Niittumäensuo (kuva 40) on arvioitavissa vain 
luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen suo- ja tur-
vemaastrategiatyöryhmä 2012), ja sen kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (1,5 m) lou-
naisella lahdekkeella, yhdellä kaikkiaan kolmesta yh-
teispinta-alaltaan noin hehtaarin suolaikusta, joissa 
turpeen paksuus ylittää metrin. Suon pohja on moree-
nisaarekkeiden rikkomanakin varsin tasainen koostu-
en lähinnä hiedasta (50 % havainnoista) ja moreenista 
(47 %). Lajittuneista maa-aineksista on vielä hiekkaa 
noin kolmisen prosenttia kirjatuista pohjamaalajeista. 
Liejua on tavattu satunnaisesti, vain yhdestä pisteestä 
suon keskustan ”syvänteestä”, missä sitä on 25 cm:n 
paksuisena kerrostumana pohjamaan päällä.

Niittumäensuon suotyypeistä on rämeitä 50 %, 
korpia 30 %, turvekankaita 13 % ja peltoja 7 %. Ylei-
simpiä suotyyppejä ovat kangaskorpi, jota on erityi-
sesti kaakossa, sekä hajallaan lähes koko suoaltaassa 
esiintyvä korpiräme. Näiden kummankin osuus suo-

tyyppihavainnoista on 27 %. Isovarpurämettä ja kan-
gasrämettä (kumpaakin 10 %) on suoaltaan keskus-
tassa, turvekankaista puolukkaturvekangasta (7 %) 
pohjoisosassa, varputurvekangasta (6 %) myös kes-
kustassa. Keskustasta löytyy vielä rahkarämettä ja 
lounaiselta lahdekkeelta varsinaista korpea. Pelto-
ja on 7 % suotyyppihavainnoista. Mättäitä suon pin-
nalla ei ole juuri nimeksikään. Suolla kasvaa män-
ty-, sekä paikoin kuusi- ja koivuvaltaista sekamet-
sää, joka on enimmäkseen keskitiheää, keskustassa 
silloin tällöin harvaakin. Varttuneita kasvatusmetsi-
köitä sekä uudistuskypsyyden saavuttaneita metsi-
köitä tavataan suon laitamilla, harvennusmetsiköitä 
lähinnä keskustassa, samoin kuin satunnaisesti tai-
mikko- ja riukuvaiheen puustoakin. Taimikko- ja riu-
kuvaihetta edustaa tosin myös lounaisen lahdekkeen 
varsinainen korpi.

Niittumäensuon turpeista on rahkavaltaista 44 % 
ja saravaltaista 56 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
ruskosammalrahkaturve (BS) 2 %, rahkaturve (S) 
8 %, sararahkaturve (CS) 34 %, saraturve (C) 4 % ja 
rahkasaraturve (SC) 52 %. Puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita on 50 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä. Muita mainitta-
via lisätekijöitä ovat korte (EQ), jota on 8 % turvemää-
rästä sekä järviruoko (PR) vajaan prosentin osuudel-
laan. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,1. Heikosti maatunutta rahkavaltaista pintakerros-
ta suosta ei löydy, sitä vastoin rahkavaltaista turvet-
ta hyvin tai kohtalaisesti maatuneena on usein turve-
patjan päällimmäisenä, ohuena kerroksena, ja joskus 
esim. luoteisreunalla, kaakossa, eteläreunan moree-
nisaarten liepeillä ja koillisessa, samoin kuin syvim-
mässä pisteessä lounaisella lahdekkeella rahkavaltai-
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nen turve jatkuu pohjamaahan saakka. Tässä turpees-
sa on lisätekijöinä varpua, puuta, saraa ja koillisessa 
ynnä lounaassa pohjan lähellä hiukan ruskosammal-
ta, lounaassa jopa kortettakin. Ohuen rahkaturveker-
roksen alta tai usein heti suon pinnalta alkava sara-
turvekerros jatkuu kohtalaisesti tai hyvin maatuneena 

pohjaan saakka lisätekijöinään puuta, rahkaa kortetta 
ja suon keskustassa satunnaisesti vielä järviruokoa.

Niittumäensuo ei mataluutensa vuoksi sovellu tur-
vetuotantoon, sitä vastoin erinomaisesti metsänkas-
vatukseen.
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Kuva 40. Niittumäensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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30. Kurjenkukkulansuo 

Kurjenkukkulansuo (atk-n:o 31 413, kl. 2042 06, 
x=6740,9, y=3350,7) sijaitsee noin 10,5 km Lopen 
keskustasta länsiluoteeseen II ja III Salpausselän vä-
lisessä maastossa Kaartjoen molemmin puolin (kuva 
1). Suo rajoittuu pohjoisessa, luoteessa, lännessä ja 
lounaassa yhtenäiseen moreenimaastoon, etelässä, 
kaakossa ja osin idässäkin puolestaan moreenikum-
puihin, mm. Kurjenkukkulaan. Koillisessa ja moree-
nin ohella pohjoisessa, luoteessa, lännessä, lounaas-
sa, samoin kuin etelässä, kaakossa ja vielä idässä suo-
ta rajoittavat myös hietakerrostumat. Luoteessa tosin 
tutkittu suoala on rajattu turve/hietapohjaisiin peltoi-
hin sekä Kaartjokeen. Moreeni ja hieta tulevat esiin 
itse suoaltaassakin, sen länsipuoliskolla suurehkona 
saarena ja moreeni vielä pienenä saarekkeena länsi-
reunalla (Haavisto-Hyvärinen 1990c). Kulkuyhtey-

det ovat hyvät: Riihimäki–Forssa-tieltä ulottuvat ky-
lätiet sekä suon koillis- että luoteisreunan tuntumaan. 
Nykyisin koillisreunan tiestä lähtevä ajoura ylittää en-
sin pellon ja suoaltaan sekä palaa sitten takaisin seu-
raillen tämän kaakkois- ja itäreunaa. Luoteisosaan 
päätyvästä tiestä lähtee vielä teitä Kaartjoen rannalla 
sijaitseville kesämökeille suon lounaisreunalle sekä 
länsipuoliskon saarekkeen joen puoleiselle reunalle 
ja lähelle saarekkeen pohjoisreunaa. Suon eteläosaan 
Kurjenkukkulan länsireunalle ulottuu metsäautotie 
niin ikään (kuva 41).

Kurjenkukkulansuon tutkitun alueen pinta-ala on 
57 ha (taulukko 29). Suolla on 26 tutkimuspistettä ja 
23 syvyyspistettä eli niitä on kaikkiaan 8,6/10 ha. Suo 
on tutkittu vuonna 2009.

Taulukko 29. Kurjenkukkulansuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.   
     

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 57 0,0 0,0 1,2 1,2 0,02 0,02 0,67 0,71

Yli 1,0 m 42 0,1 0,1 1,5 1,7 0,02 0,02 0,60 0,64

Yli 1,5 m 24 0,1 0,1 1,7 1,9 0,01 0,01 0,40 0,42

Yli 2,0 m 5 0,1 0,2 1,8 2,1 0,01 0,01 0,10 0,12

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112,5–115 
m, ja pinta viettää kohden suon länsipuoliskon hal-
ki pohjoiseen ja sittemmin suon ulkopuolella koilli-
seen virtaavaa Kaartjokea, mutta länsi- ja itäreunal-
la viettoa on jossain määrin myös pohjoiseen. Kaart-
jokeen päätyvät suon useimmiten jokseenkin tihe-
än ojaverkoston keräämät vedet suurimmaksi osaksi 
suoraan. Itä- ja koillisreunalta lähtee tosin pari ojaa, 
joita myöten hiukan suon vesiä laskee muutaman sa-
dan metrin päässä sen itäpuolella pohjoiseen virtaa-
vaan valtaojaan ja vasta tämän kautta Kaartjokeen. 
Kurjenkukkulansuo kuuluu Kaartjoen alaosan alu-
eeseen (35.886), joka sisältyy Vanajan reitin vesis-
töalueen (35.8) Hyvikkälänjoen valuma-alueeseen 
(35.88). Nämä kaikki sulkee sisäänsä suuri Kokemä-
enjoen vesistöalue (35). Kurjenkukkulansuo voidaan 
arvioida paikoin jopa harvahkon ojituksensa ansios-
ta luonnontilaisuusluokkaan 1 (Kansallinen suo- ja 
turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvät.

Suon itäpuoliskon syvänteestä mitattu suurin tur-
vekerrostuman paksuus on 2,4 m. Suon tasainen poh-
ja on pääasiassa hiekkaa (69 % pohjamaalajihavain-
noista) ja hietaa (23 %), moreenia se on lähinnä sa-

tunnaisesti (8 %). Liejua on länsi- ja itäpuoliskon sy-
vällä alueella, mutta tuskin nimeksi, vain 5–10 cm:n 
kerroksena pohjamaan päällä. Kaikkiaan neljästä pis-
teestä on tavattu liejua.

Kurjenkukkulansuon suotyypeistä on rämeitä 
69 %, turvekankaita 21 % ja korpia 10 %. Yleisim-
piä suotyyppejä, isovarpurämettä (43 % havainnoista) 
ja rahkarämettä eri muunnoksineen (yhteensä 20 %) 
on suoaltaan keskiosassa ja laitamillakin, varputur-
vekangasta (11 %) ja etenkin mustikkaturvekangasta 
(10 %) lähinnä vain laitamilla. Reunojen suotyyppejä 
ovat korpiräme (6 %), ruoho- ja heinäkorpi (6 %) sekä 
vielä mustikka- ja metsäkortekorpi (yhteensä 4 % ha-
vainnoista). Suotyypit ovat yleensä ojituksen vahvas-
ti muuttamia, joskin suon luoteisosassa, suppeahkolla 
ojittamattomalla alueella esiintyvää isovarpurämettä 
voidaan pitää jopa luonnontilaisena. Mättäitä on niu-
kasti: ainoastaan kymmenisen prosenttia suon pin-
nasta on 30 cm korkuisten mättäiden peitossa. Suon 
keskitiheät ja harvat metsät ovat etupäässä mäntyval-
taisia, tosin paikallisesti laidoilla ne voivat olla koi-
vu- ja kuusivaltaisiakin. Paitsi itäpuoliskon keskus-
tan puhtaita männiköitä, metsiköissä on yleisesti se-
kapuina koivua ja kuusta. Lounaisosan harvennus-
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metsiköitä ja kaakkoisosan sekä itäreunan ynnä itä-
puoliskon keskustan taimikko- ja riukuvaiheen metsiä 
samoin kuin mainittujen alueiden harvennusmetsiköi-
tä lukuun ottamatta suon puusto on kohtalaisen järe-
ää. Varttuneiden kasvatusmetsiköiden lisäksi tavataan 
koillisreunalla jo tukkipuitakin.

Kurjenkukkulansuon turpeista on rahkavaltais-
ta 68 %, saravaltaista 31 % ja ruskosammalvaltaista 
prosentin verran. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 47 %, sararahkaturve (CS) 21 %, saratur-
ve (C) 3 %, ruskosammalsaraturve (BC) 3 %, rahka-
saraturve (SC) 25 % ja sararuskosammalturve (CB) 
1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 25 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpei-
ta 44 % kokonaisturvemäärästä. Muista lisätekijöistä 
voidaan mainita vain korte (EQ), jota on reilu prosent-
ti turvemäärästä sekä järviruoko (PR) vajaan prosen-
tin osuuksineen. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 7,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintakerroksen maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 
7,2. Heikosti maatunutta rahkaturvetta suon pinnal-
la on ainoastaan itäpuoliskon syvällä alueella, mutta 
täälläkään ei yhtenäisesti ja vain 10–50 cm:n paksui-
sina kerrostumina. Turve koostuu Acutifolia- ja Cus-
pidata-sektion rahkasammalista, ja siinä on useimmi-
ten tupasvillaa, joskus puuta tai varpuainesta lisäte-
kijöinä. Kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahkaval-
taista turvetta on tavallisesti heti suon pinnalta lähti-
en, ja joskus reunamilla se ulottuu pohjamaahan saak-
ka. Lisätekijöinä on erityisesti puuta, mutta myös sa-
raa ja silloin tällöin tupasvillaa. Rahkaturpeen alla, 
harvemmin heti suon pinnasta alkaen, on niin ikään 
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta saravaltaista turvet-
ta pohjamaan päällä muutaman kymmenen senttimet-
rin tai melko usein noin metrin paksuisena kerrostu-
mana. Lisätekijöihin lukeutuvat rahkan lisäksi syvil-
lä alueilla korte ja lähinnä läntisellä puoliskolla järvi-
ruoko, sitä vastoin puuainesta saraturpeessa ei esiin-
ny kovinkaan yleisesti. Satunnaisesti suon pohjal-
la on ruskosammalta, joko lisätekijänä saraturpeessa 
tai, tosin harvoin, muodostaen ohuita ruskosammal-
turvelinssejä, joissa lisätekijänä on saraa. Suon lou-
naisosasta on tavattu pohjamaan ja saraturpeen välistä 
vielä ohut rahkaturvekerroskin, jossa ruskosammalta 
on lisätekijänä. Maatumatonta puuta eli ns. liekoja on 
suon yli puolentoista metrin syvyisellä alueella 0–2 
m:n syvyydessä vähän, noin 1,3 % syvyysvyöhyk-

keen kokonaisturvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi 
kasaantuneen syvyysvyöhykkeen pintakerroksiin: sy-
vyysvyöhykkeessä 0–0,5 m liekoja on jopa runsaasti, 
noin 3,7 % sen turvemäärästä.

Kurjenkukkulansuon yli puolentoista metrin syvyi-
sellä 24 ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 0,42 milj. 
m3. Koska heikosti maatunutta pintarahkaturvetta on 
varsin niukasti, voidaan kahteen osa-alueeseen Kaart-
joen kummallekin puolelle jakautuneen syvyysvyö-
hykkeen turvetta kokonaisuudessaan pitää energiatur-
peena. Kun turvemäärästä vähennetään mahdollisen 
tuotannon aikana pohjalle jätettäväksi ajateltu puolen 
metrin turvekerros, noin 0,12 milj. m3, on energiatur-
peen lopullinen määrä 0,30 milj. m3. Turpeen keski-
maatuneisuus on tällöin 6,7, ja turvemäärästä on ar-
violta noin neljäsosa saravaltaista. Turve sopii varsin 
hyvin sekä energiaturpeeksi että turvemullan raaka-
aineeksi. Kurjenkukkulansuosta ei ole otettu tarkka-
tilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyyseja varten, 
joten turpeen tiettyjä ominaisuuksia, lämpöarvoja ja 
suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen poltto-
turpeen sisältämän energian määrää on arvioitu no-
jautumalla Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Niiden 
perusteella on syvyysvyöhykkeen käyttökelpoisek-
si arvioidun energiaturvekerrostuman keskimääräi-
nen tuhkapitoisuus 3,0 % kuivapainosta, turpeen ve-
sipitoisuus märkäpainosta 89,0 % ja kuiva-ainemää-
rä 107 kg/m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 22,0 MJ/kg ja turpeen, jonka koste-
us on 50 %, 9,8 MJ/kg. Turpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 32 200 tn ja kuivan turpeen energiasisältö 0,71 
milj. GJ eli 0,20 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteu-
dessa turpeen energiamäärä on 0,63 milj. GJ eli 0,18 
milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö keski-
määrin 0,58 MWh.

Kurjenkukkulansuo soveltuu hyvin energiaturve-
tuotantoon. Vaikka yli puolentoista metrin alue ja-
kautuu kahdeksi osa-alueeksi, on jako ”luonnollinen” 
Kaartjoen muodostaessa rajan kahden lähes yhtä suu-
ren alueen välille. Matalat osat suosta soveltuvat hy-
vin metsänkasvatukseen ja koko suokin, erityisesti 
mahdollisen turvetuotannon päätyttyä. Tuotantosuun-
nitelmissa on kuitenkin otettava huomioon Kaartjo-
en rannan kesämökkiasutus suon lounais- ja luoteis-
reunalla sekä länsipuoliskon saarekkeista suuremman 
itäreunalla.
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Kuva 41. Kurjenkukkulansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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31. Perttulankorpi 

Perttulankorpi (atk-n:o 31415, kl. 2131 04, x=6745,4, 
y=3354,2) sijaitsee noin 10,5 km Lopen keskustasta 
luoteeseen Kaartjoen eteläpuolella Lopen ja Rengon 
välisen kuntarajan tuntumassa siten, että suon poh-
jois- ja koillisosasta jää yhteensä miltei viisi hehtaaria 
Rengon kunnan puolelle (kuva 1). Suota on kuiten-
kin käsitelty kokonaisuutena, ikään kuin se kuuluisi 
kokonaan Lopen alueelle. Suota rajoittavat vuorotel-
len moreenimaasto joko kumpuina tai kuten etelässä 
yhtenäisenä, laajana alueena, sekä moreenikumpujen 
välissä hiesukerrostumat. Koillisessa ja pohjoisessa 
suota on rajattu hiesupohjaisiin peltoihin, joista poh-
joisreunan pelto ylittää suoaltaan keskikohdan tur-
vepohjaisena jakaen samalla suoaltaan kahtia. Län-
tinen allas on varsinainen Perttulankorpi ja itäinen 
puolestaan nimeltään Nälkähuhta. Moreeni ja hiesu 

tulevat näkyviin itse suoaltaassakin, suon länsipuolis-
kon keskustassa saarena, jonka suon pinta-alaan mu-
kaan otettu hyvin ohutturpeinen tai suorastaan hie-
supohjainen pelto yhdistää reunan moreenikumpuun 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1991). Kaartjokikin miltei 
sivuaa suota luoteisreunalla. Kulkuyhteydet ovat hy-
vät: Topeno–Renko-maantie sivuaa suon itäistä reu-
namaa, ja kylätie rajaa suota lounaassa. Myös etelä-
reunan maatilalle tulee kylätie. Suoaltaan halkaisee 
sen keskikohdalta likipitäen pohjoinen–etelä-suun-
tainen sähkölinja (kuva 42).

Perttulankorven tutkitun alueen pinta-ala on 55 
ha (taulukko 30). Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 32 
syvyyspistettä, eli 9,5/10 ha. Suo on tutkittu vuon-
na 2009.

Taulukko 30. Perttulankorven eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.   
      

Syvyys-
alue

Pinta-ala 
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 55 0,0 0,1 0,6 0,7 0,01 0,04 0,33 0,38

Yli 1,0 m 12 0,0 0,2 1,3 1,5 0,01 0,02 0,15 0,18

Yli 1,5 m 6 0,0 0,3 1,3 1,6 0,00 0,02 0,08 0,10

Yli 2,0 m 0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,00 0,00 0,00 0,00

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 93–
97 m, ja pinta viettää lähinnä luoteeseen kohden suon 
pohjoispuolella koilliseen virtaavaa Kaartjokea, jo-
hon suon koillis-, pohjois- ja luoteisreunalta lähtevät 
ojat laskevat. Suon länsipuoliskolla on jonkin ver-
ran viettoa myös länsilounaaseen, ja lounaisreunal-
ta lähtevää ojaa myöten hiukan suon vesiä joutuu va-
jaan kilometrin päässä lännessä sijaitsevaan Lairo-
järveen (92,1 m mpy), jonka laskujoki juuri Kaart-
joki on. Kurjenkukkulansuo kuuluu Kaartjoen ala-
osan alueeseen (35.886), joka sisältyy Vanajan reitin 
vesistöalueen (35.8) Hyvikkälänjoen valuma-aluee-
seen (35.88). Nämä kaikki sulkee sisäänsä suuri Ko-
kemäenjoen vesistöalue (35). Matala ja tiheästi ojitet-
tu, osin viljelykseenkin otettu Perttulankorpi kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen suo- ja tur-
vemaastrategiatyöryhmä 2012). Suon kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (2,4 m) suon 
läntisimmän pohjoiseen pistävän lahdekkeen suulla 
sijaitsevassa hyvin pienialaisessa ”kuopassa”. Muu-
ten suon pohja on, länsipuoliskolla niin ikään sijaitse-
vasta saarekkeesta huolimatta, varsin tasainen koos-

tuen pääasiassa hiesusta (59 % pohjamaalajihavain-
noista), mutta myös moreenista (33 %). Lajittuneis-
ta maalajeista on vielä tavattu savea (6 %) ja hietaa-
kin. Liejua on löydetty vain muutaman senttimetrin 
kerros länsiosan “kuopasta” pohjamaa-saven päältä.

Perttulankorven suotyypeistä on turvekankaita 
84 %, rämeitä 6 %, turvepeltoja 6 % ja korpia 4 %. 
Näistä myös rämeet ja korvet ovat ojituksen voimak-
kaasti muuttamia. Yleisimmistä suotyypeistä mus-
tikkaturvekangasta (43 % suotyyppihavainnoista) on 
enimmäkseen suoaltaan itäpuoliskolla ja ruohotur-
vekangasta (35 %) puolestaan länsipuoliskolla, mut-
ta kumpaakin tavataan kyllä kaikkialla suoaltaassa. 
Puolukkaturvekangasta (6 %) esiintyy vain itäpuo-
liskolla, samoin isovarpurämettä (4 %). Ainoastaan 
satunnaisesti tavattavia suotyyppejä ovat länsipuolis-
kon mustikkakorpi ja kangaskorpi sekä syvintä pistet-
tä edustava korpiräme. Suon keskikohdan ylittävään 
peltoon sijoittuu kaikkiaan 6 % kirjatuista suotyy-
peistä. Suopinnan puusto on tavallisimmin mänty–
kuusi–koivu-sekametsää, joka on useimmiten män-
ty- tai kuusivaltaista. Puhtaita männiköitä löytyy pai-
koin itäpuoliskon syvältä alueelta, kuusikoita suon 
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laidoilta. Keskitiheä, usein tiheä, mutta vain satun-
naisesti harva puusto on varsin järeää: metsiköt ovat 
varttuneita kasvatusmetsiköitä lähinnä vain itäpuolis-
kon keskiosassa, muualla ne ovat jo saavuttaneet uu-
distuskypsyyden.

Perttulankorven turpeista on rahkavaltaista 98 % ja 
saravaltaista 2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 67 %, sararahkaturve (CS) 31 % ja rah-
kasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 6 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 67 % suon kokonaisturvemäärästä. 
Muista lisätekijöistä voidaan mainita ainoastaan kor-
te (EQ), jota sitäkin on vain alle puoli prosenttia tur-
vemäärästä. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,7 ja energiaturpeen 6,2. 
Heikosti maatunutta rahkaturvetta, lähinnä Cuspi-
data-sektion rahkasammalista koostuvaa on paikoin 
mm. itäisen puoliskon syvällä alueella, mutta ei yh-
tenäisenä ja vain korkeintaan parinkymmenen sentin 
kerroksena suon pinnalla. Muuten suon turvekerros-
tuma yleensä koostuu rahkavaltaisesta, kohtalaisesti 
ja hyvin maatuneesta turpeesta, jossa lisätekijänä on 
usein puuta ja esim. sekä itäpuoliskon syvällä alu-
eella että länsipuoliskolla saraa, joskus tupasvillaa-
kin. Itäpuoliskolla turve voi isovarpurämeellä ja tur-
vekankaalla ulottua puhtaana rahkaturpeena puolen-
kin metrin syvyyteen. Kohtalaisesti maatunutta, suol-
la jokseenkin harvinaista saravaltaista turvetta löytyy 
suon itäreunalta pinnalta lähtien, tosin ohuena kerros-
tumana ja sisältäen lisätekijänä runsaasti rahkaa. Sy-
vimmän pisteen lähellä suon länsiosassa turvekerros-
tuman pohjalla on lisätekijänä kortetta saran ohella, 
turpeen ollessa silti rahkavaltaista. Liekoja eli maa-
tumatonta puuta on suon yli puolentoista metrin sy-
vyisellä suon osalla 0–1 m:n syvyydessä erittäin run-
saasti, noin 6,9 % syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Perttulankorven yli puolentoista metrin syvyisel-
lä 6 ha alueella on turvetta kaikkiaan 0,10 milj. m3. 
Rahkavaltaisen, heikosti maatuneen turpeen niuk-
kuuden vuoksi sitä voidaan kokonaisuudessaan pitää 
energiaturpeena tai myös turvemullan raaka-aineena. 
Jos pohjalle ajatellaan jätettäväksi mahdollisen tur-
peennoston aikana puolen metrin kerros, jää jäljel-
le 70 000 m3 käyttökelpoista, rahkavaltaista turvetta, 
jonka keskimaatuneisuus on noin 6,1. Perttulankor-
vesta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä labo-
ratorioanalyyseja varten, joten turpeen tiettyjä omi-
naisuuksia, lämpöarvoja ja suon yli puolentoista met-
rin syvyisen alueen polttoturpeen sisältämän ener-
gian määrää on arvioitu nojautumalla Mäkilän kaa-
voihin (Mäkilä 1994). Niiden perusteella on syvyys-
vyöhykkeen käyttökelpoiseksi arvioidun energiatur-
vekerrostuman keskimääräinen tuhkapitoisuus 2,6 % 
kuivapainosta, turpeen vesipitoisuus märkäpainosta 
89,2 % ja kuiva-ainemäärä 105 kg/m3. Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,9 MJ/
kg ja turpeen, jonka kosteus on 50 %, 9,7 MJ/kg. Tur-
peen kuiva-ainemäärä on noin 7 400 tn ja kuivan tur-
peen energiasisältö 0,16 milj. GJ eli 0,05 milj. MWh. 
50 %:n käyttökosteudessa turpeen energiamäärä on 
0,14 milj. GJ eli 0,04 milj. MWh ja yhden suokuuti-
on energiasisältö keskimäärin 0,57 MWh.

Perttulankorpi soveltuu vain hyvin pienimuotoi-
seen, tilakohtaiseen turvetuotantoon, parhaiten ehkä 
turvemullan raaka-aineen tuottamiseen. Yli puolen-
toista metrin aluetta on sekä suon itä- että länsipuo-
liskolla, tosin lännessä sitä on vain noin kymmenen 
aaria. Tuotantosuunnitelmissa on otettava huomioon 
suon eteläreunalla, mahdollisen tuotantoalueen vie-
ressä sijaitseva maatila sekä suoaltaan halkaiseva säh-
kölinja. Suota voidaan käyttää toisaalta erinomaisesti 
metsänkasvatukseen.
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Kuva 42. Perttulankorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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TULOSTEN TARKASTELU

Tutkitut suot ja niiden turvekerrostumat

Lopen kunnan pinta-ala on 656 km², josta vesistöjä on 
58 km² ja maapinta-alaa siis 598 km². Peruskartoilta 
tehdyn alustavan mittauksen mukaan on Lopen kun-
nan yli 20 ha suuruisten, yhtenäisten soiden lukumää-
räksi saatu 52 ja niiden pinta-alaksi 3790 ha, mikä on 
noin 6 % maa-alasta. (Virtanen ym. 2003). Geologi-
an tutkimuskeskuksen vuosina 1986–87, 1998, 2007 
ja 2009 suorittamien maaperän ja turvemaiden kar-
toitukseen liittyvien turvetutkimusten tuloksena huo-
mionarvoisten soiden lukumääräksi vakiintui lopul-
ta 62 ja pinta-alaksi huomattavasti yli 5000 ha (noin 
8–9 % maa-alasta). Turvemaita on Lopen kunnassa, 
mukaan luettuina pienet alle 20 ha:n suokuviot sekä 
soistumat eli ns. biologiset suot, kaikkiaan 10 770 ha 
(Tomppo ym.1998) eli 18 % maa-alasta. Tässä rapor-
tissa esitettyjen, Lopen länsiosaan kuuluvien soitten 
yhteispinta-ala 2722 ha käsittää noin neljäsosan kai-
kista Lopen turvemaista.

Tutkimusalue, noin puolet Lopen kunnasta kuuluu 
Salpausselkien vyöhykkeeseen. Kallioperä on alueel-
la varsin vaihtelevaa: eteläosan gabbrosta ja diorii-
tista lähtien pohjoiseen esiintyy vyöhykkeittäin mm. 
osin pegmatiittista mikrokliinigraniittia, emäksistä/
intermediääristä tuffiittia ja amfiboliittia, granodio-
riittia ja gneissigraniittia, joissa on graniittiutuneita 
kiviä sekä mikrokliinigraniittisia juonia, granaatti-
kordieriittigneissiä ja vielä pohjoisessa sarvivälke-
gabbroa (Härme 1953, Simonen 1949). Kallioperä 
on tosin useimmiten moreenin ja jäätikkösyntyisten, 
lajittuneiden maalajien peitossa. Paljastumia on vain 
2–13 % maa-alasta, eniten ja selkeimmin korkoku-
vaan vaikuttavina lounaassa. Tutkimusalueen läpi sen 
itä- ja eteläosassa lounaasta koilliseen kulkee 5–7 km 
leveänä kaistaleena II Salpausselkä, jota edustavat lä-
hinnä pitkänomaiset hiekasta ja sorasta sekä moree-
nista koostuvat jäätikön peräytymisvaiheessa synty-
neet rinnakkaiset reunamuodostumaselänteet. Aivan 
alueen luoteisosassa sijaitseva laaja Pernunnummen 
delta puolestaan kuuluu III Salpausselkään, joka vie-
lä, täällä useimmiten soraisine ja hiekkaisine reuna-
muodostumineen lähinnä vain sivuaa tutkimusaluet-
ta. Näiden Salpausselkien välillä on voimakkaiden 
jäätikköjokivirtausten kerrostamia suunnilleen kaak-
ko–luode-suuntaisia harjujaksoja, joista mittavin on 
Pernunnummen poikki kaakkoon II Salpausselän etu-
maastoon saakka yhtenäisenä jatkuva harjuseläntei-
den ja deltojen jakso. Jakson nimenä on tutkimus-
alueen keskellä sijaitsevan Punelia-järven itäpuolella 
Luutasuonharju, ja sen sora-, hiekka- ja hietakerros-
tumat erottavat toisistaan toisaalta alueen suurimmat 
järvet Punelian ja Kaartjärven sekä toisaalta suurim-

mat suot Rautasuon (n:o 23) ja Luutasuon (n:o 24). 
Lajittuneiden ja hienojakoistenkin maa-ainesten, hie-
dan ja hiesun runsaudesta huolimatta tutkimusalueen 
yleisin maalaji on moreeni, jota osaksi edustavat alu-
een länsi-, lounais- ja pohjoisosassa joko matalaan 
veteen tai vedenkoskemattomille paikoille syntyneet 
kumpumoreenikentät. Lukuun ottamatta juuri lou-
naisosan kumpumoreenikentälle kuuluvaa Rajasuota 
(n:o 2), jonka korkeus on 132–142 m mpy sekä koil-
lisosan Kaartjoen laaksoon kuuluvaa Perttulankorpea 
(N:o 31), jonka korkeus puolestaan on 93–97 m mpy, 
Lopen länsiosan tutkitut suot sijoittuvat kaikki kor-
keustasojen 102 ja 133 m mpy väliin.

Tutkimusalueen maaperän syntyhistoriaa ja jääti-
kön peräytymishistoriaa käsittelevien selvitysten mu-
kaan (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990 a b ja c, 1991, 
1994, 1996 a ja b) länsiluoteeseen perääntyvän jääti-
kön reuna pysähtyi useita kertoja II Salpausselän vyö-
hykkeellä noin 10 450–10250 BP-vuotta sitten ker-
rostaen mm. Luutasuonharjuun deltoja, joiden korke-
us, 147–152 m mpy vastaa Baltian jääjärven viimei-
sen vaiheen eli BIII:n tasoa. Jäätikön reunan siirryt-
tyä II Salpausselän vyöhykkeeltä edelleen länsiluo-
teeseen tapahtui noin10 200 BP-vuotta sitten (suurin 
piirtein 11 500 kalenterivuotta sitten) Baltian jääjär-
ven purkautuminen valtameren tasoon, jolloin ve-
den pinta laski 26–28 m. Tämän jälkeen syntyneet 
deltat, mm. Pernunnummi (n. 125 m mpy) edustavat 
Yoldia-meren pinnan tasoa, ja vasta Yoldia-vaiheesta 
lähtien (noin 11 500–10 800 kalenterivuotta sitten) 
soistuminen tutkimusalueen vedestä paljastuneella 
maalla oli soiden korkeussuhteista päätellen mahdol-
lista suuremmassa mittakaavassa. Varsinaisesti ve-
den koskemattomia jo Baltian jääjärvivaiheessa oli-
vat Lopen länsiosassa siellä täällä esiintyvät, usein 
yli 160 metrin korkeuteen merenpinnasta ulottuvat 
ja paikoin kallioiset moreenialueet, mm. Pernunnum-
men eteläpuolella sekä mäet, joista korkeimmalla 
sijaitsevat Kaakkomäki tutkimusalueen koillisosas-
sa (184 m mpy) ja Tornimäki tutkimusalueen länsi-
osassa muutama kilometri Kaartjärvestä lounaaseen 
(180 m mpy). Alavimmat seudut löytyvät tutkimus-
alueen eteläosasta Hunsalanjoen laaksosta sekä koil-
lisesta Rengon rajalta, Torho- ja Lairo-järvien ynnä 
Kaartjoen ympäristöstä, alle 95 m korkeudelta me-
ren pinnasta.

Soiden iän selvittämiseksi suoritettuja pohja-
turpeen radiohiiliajoituksia ei tutkimusalueelta ole 
käytet tävissä kuin kaksi kappaletta, jotka kumpi-
kaan eivät yllä lähellekään soistumisen alun terminus 
post quem -arvoa, joka oletettavasti on juuri Yoldia-
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vaiheen päättymisen ajankohta, noin 10 800 vuotta. 
Toinen ajoitus on kylläkin otettu alueen paksuim-
man turvekerrostuman pohjalta, eli Rautasuon (n:o 
23) syvimmästä pisteestä: orgaanista kerrostumaa 
kaikkiaan 10,10 m, josta turvetta 7,6 m. Pisteen kor-
keus on 109 m mpy, ja kysymyksessä on alun perin 
veden täyttämä suppakuoppa, johon sittemmin ker-
rostui liejua ja lopulta paksulti turvetta. Radiohiili-
ajoitus antaa pohjaturpeen iäksi 4860 kalenterivuotta 
(Poz-27034, Mäkilä ym. 2013) ja niin muodoin tur-
peen kasvunopeudeksi varsin korkean arvon, 1,56 
mm/v, mikä selittyy tämän nimenomaisen kohteen 
poikkeuksellisista kerrostumisolosuhteista (alun pe-
rin ravinteinen, sittemmin yhä karummaksi muuttu-
nut hyvinkin vetinen neva, nyt ombrotrofinen lyhyt-
korsinevaojikko). Toinen ajoitus liittyy Turistonsuon 
(n:o 17) lounaispuoliseen Kaartlammen ja Kaart-
järven Kuitikkaanlahden väliseen suokuvioon, tar-
kemmin Kuitikkaanlahtea sivuavan maantien reunal-
la sijaitsevan esihistoriallisen asuinpaikan edustaan. 
Paikka jää tosin Turistonsuon tutkitun osan ulkopuo-
lelle, mutta kuuluu yhtä kaikki suokokonaisuuteen. 
Näytteenottopaikan korkeus on 114 m mpy, ja turve-
kerrostuman paksuus täällä 1,8 m. Pohjaturpeen iäk-
si on saatu 2310 kalenterivuotta sekä turpeen kerros-
tumisnopeudeksi siten 0,76 mm/v (Hel-2094, Mäki-
lä ym. 2013). Vertailun vuoksi mainittakoon pohja-
turpeen ajoitus naapurikunnasta, Rengosta, kartta-
lehden 2131 05 pohjoisosasta. Noin viisi kilomet-
riä Rengon keskustasta pohjoiseen ja noin 15 km:n 
päässä tutkimusalueen pohjoisreunasta sijaitsee pie-
ni Pormestarinsuo, jonka korkeus merenpinnasta on 
suurin piirtein 132,5 m. Pohjaturpeesta, 3,2 metrin 
syvyydestä otetun näytteen iäksi saatiin 10 190 ka-
lenterivuotta ja turpeen kerrostumisnopeudeksi 0,31 
mm/v (Su-218, Mäkilä ym. 2013). Pohjaturpeen ikä 
ja soistumisen alku jokseenkin lähellä tutkimusalu-
etta vastaavat näin ollen kohtuullisen tarkasti Yoldia-
vaiheen päättymisajankohtaa.

Tutkimusaluetta halkova, mm. Luutasuonharjun 
sisältävä delta- ja harjujakso jakaa tutkitut suot kah-
deksi parveksi, joista eteläinen on harvempi ja pohjoi-
nen vastaavasti tiheämpi sisältäen kaikkiaan 19 suo-
ta (kuvat 1 ja 43). Suot sijaitsevat Rannikko-Suomen 
konsentristen kermikeitaitten vyöhykkeessä (Eurola 
1962) ja kuuluvat Ruuhijärven (1982) aluejaon mu-
kaisesti vielä kilpikeitaiden vyöhykkeeseen. Tyypil-
lisiä konsentrisia kilpikeitaita edustavat mm. Luu-
tasuo (n:o 24) ja Rautasuon (n:o 23) luoteinen osa-
alue, luonnontilainen Komionsuo. Suurin osa Lopen 
länsiosan soista voidaan luokitella viettokeitaiksi tai 
myös tasaisiksi metsäkeitaiksi, jotka usein sisältä-
vät myös ravinteikkaita, minerotrofisia sarasuoaluei-
ta, kuten mm. Haarasuo (n:o 1) ja Rautasuo (n:o 23), 
jonka keskeisten osien ravinteisuus selkeästi johtuu 

viereisestä jäätikköjokimuodostumasta peräisin ole-
vista runsaista lähdevesistä. Varsinaisiksi sarasoiksi 
voidaan katsoa lähinnä vain Vaskisuo (n:o 18) aivan 
tutkimusalueen eteläosassa sekä matala Luukkolan-
korpi (n:o 15), joka puolestaan sijaitsee pohjoises-
sa. Lukuun ottamatta lounaisosan Haarasuota (n:o 
1), joka kuuluu Nuijajoen valuma-alueeseen (23.08), 
kaikki eteläisen parven suot sekä pohjoisesta parves-
ta Vahteristonsuo (n:o 25) ja Kokkosuo (n:o 26) ko-
konaan ynnä Luutasuo (n:o 24) ja Siilinsuo (n:o 28) 
osittain kuuluvat Puneliajärven alueeseen (23.05). 
Molemmat valuma-alueet sulkee sisäänsä Karjaan-
joen vesistöalue (23), eli näiden soiden vesien lopul-
linen purkupaikka on Suomenlahti. Pohjoisen parven 
suot ovat lähes kaikki Hyvikkälänjoen valuma-alueel-
la (35.88) ja siis myös Vanajan reitin valuma-alueella 
(35.8). Luutasuo (n:o 24) kuuluu vielä Vanajan reit-
tiin pohjois-, itä ja kaakkoisosastaan, mutta Tervajo-
en valuma-alueen (35.87) kautta. Viiverinsuo (n:o 8) 
kuuluu osaksi ja Taakerinsuo (n:o 9) kokonaan Tur-
poonjoen valuma-alueeseen (35.98) ja samalla Loi-
mijoen valuma-alueeseen (35.9). Sekä Vanajan reitin 
että Loimijoen valuma-alue ovat suuren Kokemäen-
joen vesistöalueen osia ja purkavat vetensä tämän vä-
lityksellä viime kädessä Pohjanlahteen.

Tutkittujen soitten koko vaihtelee 25 hehtaaris-
ta (n:o 3 Isosuo I) 441 hehtaariin (n:o 23 Rautasuo) 
pinta-alojen keskiarvon ollessa noin 88 ha ja koko-
naispinta-alan 2722 ha. Soiden yleisimmät suotyypit 
ovat erilaisia, useimmiten karuja rämeitä (56 %) sekä 
turvekankaita, karuja ja ravinteisia, joita on kaikkiaan 
26 % kirjatuista suotyypeistä. Korpien osuus on 13 % 
ja avosoiden 4 %. Turvepohjaisia peltoja ja vanhoja 
turpeennostoalueita on prosentin verran. Suotyypeis-
tä voidaan katsoa luonnontilaisiksi noin 17 %, vaikka 
tutkittujen soiden luonnontilaisuusluokka vain poik-
keustapauksissa on jotakin muuta kuin 0 tai 1. Rau-
tasuon (n:o 23) luoteinen osa-alue eli Komionsuo on 
sijoitettavissa luonnontilaisuusluokkaan 5, Luutasuo 
(n:o 24) osaksi luokkaan 4 ja valtaosaltaan luokkaan 
5 sekä Karjusuo (n:o 27) kokonaisuutena luokkaan 
4. Keloissuo (n:o 21) puolestaan edustaa luokkaa 2, 
mutta luokasta 3 ei Lopen länsiosasta löydy esimerk-
kiä. Soille on tyypillistä melko ohut, keskimäärin 
puolen metrin paksuinen eikä usein kovinkaan kat-
tava, heikosti maatunut (H1–4) ja rahkavaltainen pin-
taturvekerros. Satunnaisesti tosin heikosti maatunut 
pintarahkakerros voi ulottua jopa 5,0–5,5 metrin sy-
vyyteen, kuten Keloissuolla (n:o 21) ja Rautasuolla 
(n:o 23). Rautasuossa, samassa pisteessä, missä pin-
tarahkakerros saavuttaa 5,5 m paksuuden, saavuttaa 
myös koko turvekerrostuma tutkimusalueen suurim-
man arvon eli 7,6 m. Koko turvekerrostuman paksuus 
kaikissa tutkituissa soissa on kuitenkin keskimäärin 
vain noin 1,9 m. Soiden turpeesta on rahkavaltaista 
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67 % ja saravaltaista 33 % ja koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus von Postin kymmenasteikolla il-
maistuna 5,6. Yleisimmät turpeen lisätekijät ovat tu-
pasvillan jäännökset sekä erityisesti kohtalaisesti ja 
hyvin maatuneessa turpeessa puuaines. Kokonais-
turvemäärä tutkituissa soissa on 50,57 milj. suo-m3, 
josta heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta on 
12,11 milj. suo-m3. Yli 1,5 m syvän alueen pinta-ala 
on 1357 ha eli noin puolet kokonaispinta-alasta. Tur-
vetta yli puolentoista metrin syvyisellä suoalalla on 
40,54 milj. suo-m3, mikä on noin 80 % kokonaistur-
vemäärästä. Tästä määrästä on heikosti maatunutta 
rahkavaltaista turvetta 11,10 milj. suo-m3.

Soiden yleisimmät pohjamaalajit ovat moree-
ni (30 % havainnoista) sekä lajittuneista maalajeis-
ta hieta (34 %) ja hiekka (22 %). Hiesun osuus on 10 
% ja saven 3 %. Liejukerrostumia on havaittu lähes 
kaikista tutkimusalueen soista. Useimmiten liejuker-
rostumat ovat varsin paikallisia ja alle metrin pak-
suisia, mutta samaten paikallisesti ne voivat saavut-
taa jopa muutaman metrin paksuuden: Turistonsuolla 
(n:o 17) havaittu 410 cm:n ja Rautasuon (n:o 23) 400 
cm:n liejukerrostuma ovat tutkittujen soitten mitta-
vimmat. Matalat Isosuo II (n:o 8), Rajalankorpi (n:o 
14) ja Luukkolankorpi (n:o 15) ovat vailla liejukerros-

tumia, samoin hiukan yli 100 ha:n Haarasuo (n:o 1), 
45 ha:n Karjusuo (n:o 27) ja hieman yllättävästi tut-
kimusalueen toiseksi suurin suo, 296 ha:n Luutasuo 
(n:o 24). Liejukerrostumat viittaavat soistumisen al-
kaneen ainakin tietyissä suon osissa jonkinlaisen ve-
sialtaan umpeenkasvun seurauksena ja sitten eden-
neen täyttyneen vesialtaan ympäristöön niin sanottu-
na metsämaan soistumisena. Metsämaan soistumis-
ta, mikä on muutamissa soissa ollut jopa yksinomai-
nen soistumistapa, ovat edistäneet tutkimusalueen si-
jainti kahden suuren vesistöalueen, Kokemäenjoen ja 
Karjaanjoen vesistöalueen välisellä vedenjakajalla ja 
tästä johtuvat sulamisvesien verkkaiset virtailut sekä 
suurten jäätikköjokimuodostumien esiintyminen tut-
kimusalueella runsaine pohjavesivaroineen. Turve-
kerrostumista usein tavattavat hiilikerrokset osoitta-
vat metsäpalojen aika ajoin puuttuneen soiden kehi-
tykseen kenties soiden ja ympäristön kasvipeitteen jo 
osittaisenkin tuhoutumisen myötä niiden vesitaloutta 
muuttamalla. Heikosti maatuneessa turpeessa melko 
usein esiintyvät ohuet ja voimakkaasti maatuneet ker-
rokset, ns. linssit tai rekurrenssipinnat viestivät suon 
pinnan syystä tai toisesta silloin tällöin kuivahtaneen 
ja olleen niin muodoin tavallista alttiimpia metsäpa-
lojen tuhoille.

 

Laboratoriomääritysten ja epäsuorien arviointien tulokset

Lopen länsiosan tutkituista soista yhdeksästä otet-
tiin kaikkiaan 180 tarkkatilavuuksista turvenäytet-
tä laboratorioanalyysejä varten. Näytteistä määritet-
tiin vesipitoisuus prosentteina märkäpainosta, kui-
va-ainemäärä, joka ilmoitetaan kilogrammoina ns. 
luonnontilaista suokuutiometriä kohti (kg/m3), tuh-
kapitoisuus prosentteina kuivapainosta ja lämpöarvo 
sekä kuivalle turpeelle että turpeelle, jonka kosteus 
on 50 %. Lisäksi määritettiin rikkipitoisuus prosent-
teina kuivapainosta ynnä vielä joistakin soista hiili- 
ja typpipitoisuus samoin prosentteina kuivapainosta. 
Niistä soista (18 kpl), jotka turpeittensa ja ulkoisten-
kin ominaisuuksiensa puolesta arvioitiin turvetuotan-
toon soveltuviksi (yli 1,5 metrin syvyistä suoalaa yli 5 
ha), mutta joista ei otettu turvenäytteitä, määritettiin 
yllä mainitut suureet, rikki-, hiili- ja typpipitoisuutta 
lukuun ottamatta epäsuorin, Mäkilän (1994) kehittä-
min menetelmin. Taulukossa 31 on esitetty kaikkien 
Lopen länsiosan ainakin periaatteessa turvetuotan-
toon soveltuviksi arvioitujen soiden käyttökelpoises-
ta turpeesta tehtyjen määritysten tulokset.

Vesipitoisuus näiden 27 suon turpeessa on keski-
määrin 90,1 % märkäpainosta. Siihen samoin kuin 
turpeen tiheyteen eli kuiva-ainemäärään vaikuttaa en-
nen kaikkea turpeen maatuneisuus, mutta myös tur-
velaji: heikosti maatuneissa rahkaturpeissa vesipitoi-

suus on suuri, mutta kuiva-ainetta niissä on vähän. 
Kun turpeen maatuneisuus ja/tai saran määrä kas-
vaa, kasvaa myös turpeen tiheys ja varsinkin maatu-
neisuuden kasvaessa vesipitoisuuden kustannuksella. 
Turpeen kuiva-aineen määrästä riippuu suuresti suon 
käyttökelpoisen turpeen energiasisältö. Kuiva-aineen 
määrä tutkimusalueen käyttökelpoisessa turpeessa on 
keskimäärin 97 kg/m3. Kolmessa suossa: Lakeasuos-
sa (n:o 16), Vaskisuossa (n:o 18) ja Kokkosuossa (n:o 
26) kuiva-aineen määrä ylittää arvon 110 kg/m3, kun 
taas alimmat arvot ovat Karjusuon (n:o 27) 69 kg/m3 
ja Hanhisuo I:n (n:o 19) 64 kg/m3.

Turpeen lämpöarvo on niin ikään tärkeä ominai-
suus arvioitaessa turpeen kelpoisuutta energiatur-
peeksi. Siihen vaikuttavat paitsi turvelaji ja maatu-
neisuus myös tuhkapitoisuus ja vesipitoisuus. Esi-
merkiksi heikosti maatuneiden turpeiden ollessa ky-
seessä saratupeen lämpöarvo verrattuna rahkaturpeen 
lämpöarvoon on selkeästi korkeampi. Tutkimusalu-
een energiaturpeeksi arvioidun turpeen keskimääräi-
nen kuivan turpeen lämpöarvo on 21,5 MJ/kg ja vas-
taava arvo määritettynä turpeelle, jonka kosteus on 50 
%, 9,5 MJ/kg. Korkeimmat arvot, 22,4 ja 10,0 MJ/kg 
saatiin Vaskisuosta (n:o 18) ja Kokkosuosta (n:o 26), 
jossa ne ovat 22,2 ja 9,9 MJ/kg. Heinisuo I:n (n:o 11) 
ja Rautasuon (n:o 23) energiaturpeen lämpöarvot ovat 
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kaikkein alhaisimmat: 19,6 ja 8,6 MJ/kg ja 19,9 ja 8,7 
MJ/kg vastaavasti.

Käyttökelpoiseksi arvioidun turpeen tuhkapitoi-
suus tutkimusalueella on keskimäärin 3,2 % kuiva-
painosta ja rikkipitoisuus 0,40 % samoin kuivapai-
nosta. On huomattava, että taulukon 31 arvoissa ovat 
mukana myös Rautasuosta (n:o 23) otetuista näytteis-
tä tehdyt määritykset, vaikka Rautasuon kaksi näyte-
sarjaa ovat peräisin niistä suon osista, jotka osoittau-
tuivat tuotantoon kelpaamattomiksi erittäin korkei-
den rikki- ja tuhkapitoisuuksiensa vuoksi. Vain kol-
mannessa, suon luoteisosasta otetussa näytesarjassa 
myös rikki- ja tuhkapitoisuudet ovat normaalit ja salli-
tuissa rajoissa. Rautasuon kaikkien kolmen näytesar-
jan näytteiden keskimääräinen tuhkapitoisuus, 9,4 % 
hipoo jo sietorajaa (10 %, liite 1/2), keskimääräisen 
rikkipitoisuusarvon (1,86 %) jo reippaasti ylittäessä 
Energiaturpeen laatuohjeessa (2006, liite 1/2) rikil-

le esitetyn ns. ilmoitusrajan (0,50 % kuivapainosta). 
Tuhkapitoisuudet tutkimusalueen muissa tuotantoon 
päällisin puolin soveltuvissa soissa ovat kutakuinkin 
normaalit, samoin rikkipitoisuudet, paitsi ehkä Kok-
kosuossa (näytteiden keskiarvo 0,48 %). Turveker-
rostumien pohjaosissa rikki- ja tuhkapitoisuudet ovat 
yleensä korkeimmat, varsinkin jos turpeessa on lisäte-
kijänä järviruokoa, mutta tavallisesti nämä tapaukset 
eivät tuota ongelmia, mikäli tuotannon aikana suon 
pohjalle jätetään jäljelle vähintään puolen metrin tur-
vekerros, mitä toimenpidettä myös tässä raportissa on 
oletettu kautta linjan.

Vuonna 2009 yhteensä viideltä suolta otetuista tur-
venäytteistä on määritetty vielä turpeen typpi- ja hiili-
pitoisuudet prosentteina kuivapainosta. Hiilen osalta 
keskiarvo on 50,7 % ja typen 1,32 %. Typpiarvo jää 
huomattavasti tällekin määritetyn ilmoitusrajan (>3,0 
%, liite 1/2) alapuolelle.

Luonnonsuojelualueet

Lopen länsiosan tutkituista soista on toistaiseksi suo-
jelun piirissä vain kaksi kappaletta: Luutasuo (n:o 
24) kokonaan ja Karjusuo (n:o 27) osittain. Viimek-
si mainitusta kuuluu suurin piirtein puolet eli etelä-
osa Natura-verkostoon, Luutasuo puolestaan kuuluu 
soidensuojeluohjelman ohella osittain myös Komion 
luonnonsuojelualueeseen, joka sulkee sisäänsä suu-
ren osan Luutasuota rajoittavasta Luutasuonharjusta-
kin. Komion luonnonsuojelualueen ulkopuolelle jää 
Rautasuon (n:o 23) luoteinen osa-alue, pienehkö ja 

täysin luonnontilainen Komionsuo, joka edustaa pie-
noiskoossa konsentrisia kermikeitaita. Tutkimusalu-
etta hallitseva mittava jäätikköjokimuodostuma, jon-
ka osa Luutasuonharju on, on kokonaisuudessaan Na-
tura-aluetta (kuvat 1 ja 43). Tutkimusalueen länsira-
jalla lähes puolittain Lopen kunnan alueella sijaitse-
vasta laajasta Purinsuostakin on osa otettu niin ikään 
suojelun piiriin. Suota on käsitelty Tammelan turve-
raportin ensimmäisessä osassa (Stén 1998).

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Lopen länsiosan tutkitusta 2722 ha:n suoalasta on ar-
vioitu soveltuvan turvetuotantoon kaikkiaan 31 % eli 
yhteensä 833 ha:n alue 25 suolla. Näistä soista kol-
mellatoista on aluksi mahdollista nostaa vaihtelevan-
laatuista kasvu- ja ympäristöturvetta yhteensä 393 
hehtaarin alalta noin 3,81 milj. m3. Kasvu- ja ympä-
ristöturpeen poistamisen jälkeen koko 833 ha:n alu-
eelta on saatavissa kelvollista energiaturvetta tai vaih-
toehtoisesti turvemullan raaka-ainetta yhteensä 13 93 
milj. m3. Tässä turvemäärässä, mikäli turpeen käyt-

tökosteudeksi oletetaan 50 %, on energiaa kaikkiaan 
7,22 milj. MWh. Taulukossa 32. on koottu yhteen 
tietoja Lopen länsiosan turvetuotantoon soveltuvista 
soista, jolloin energiaturpeen energiasisältö kunkin 
suon kohdalla on laskettu käyttäen tälle nimenomai-
selle suolle määritettyjä tai arvioituja lämpöarvoja ja 
kuiva-ainemäärää. Joitakin mahdollisen turvetuotan-
non suunnittelussa jo alustavasti huomioon otettavia 
seikkoja on esitetty sarakkeessa Huomautuksia.
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Taulukko 31. Laboratoriomääritysten ja epäsuorien arviointien tulokset kaikista Lopen länsiosan soista, jois-
sa on yli 1,5 metrin syvyistä aluetta vähintään 5 ha (27 kpl). Rikki-, sekä typpi ja hiilipitoisuudet kuuluvat ai-
noastaan soihin, joista on otettu tarkkatilavuuksiset laboratorionäytteet (rikkimääritykset 9 suosta sekä typ-
pi- ja hiilimääritykset 5 suosta).

Suon
n:o

Suon nimi
 

Vesipit.%
märkä-
painosta

Kuiva-
aine

kg/m3

Tuhkapit.
% kuiva-
painosta

Lämpö-
arvo

MJ/kg,
kuiva
turve

Lämpö-
arvo

MJ/kg,
50 %:n
kosteus

Rikki
%

kuiva-
pai-

nosta

Typpi 
%

kuiva-
pai-

nosta

Hiili
%

kuiva-
pai-

nosta
 1 Haarasuo 90,1 96,1 4,0 21,6 9,6 0,38 1,80 52,7

 2 Rajasuo 89,5 102,7 2,7 21,8 9,7      

 3 Isosuo I 90,0 97,1 3,3 21,9 9,7      

 4 Pelikorvensuo 89,7 100,2 2,9 21,7 9,6      

 5 Toivakansuo 89,3 104,2 2,9 21,8 9,7      

 6 Käyrälamminsuo 89,9 98,2 3,0 21,8 9,7      

 8 Viiverinsuo 90,7 90,3 2,8 21,3 9,4      

 9 Taakerinsuo 89,7 100,0 3,5 22,0 9,8      

10 Laasonsuo 89,5 102,2 3,0 22,0 9,8      

11 Heinisuo I 92,3 73,7 1,7 19,6 8,6 0,11 1,15 49,8

12 Heinisuo II 89,3 104,2 3,1 21,9 9,7      

13 Akankaivonsuo 90,2 95,2 3,0 21,7 9,6      

16 Lakeasuo 88,9 110,6 1,4 21,5 9,5 0,10 0,95 52,8

17 Turistonsuo 90,0 97,3 2,6 21,4 9,5      

18 Vaskisuo 88,3 113,9 3,8 22,4 10,0      

19 Hanhisuo I 93,4 63,4 2,7 20,2 8,9 0,15    

20 Hakoissuo 91,2 85,0 4,2 22,0 9,8      

21 Keloissuo 89,4 103,0 3,7 22,1 9,8      

22 Heinisuo III 89,7 100,0 3,7 22,1 9,8      

23 Rautasuo 89,9 104,8 9,4 19,9 8,7 1,86 1,74 46,9

24 Luutasuo 89,8 99,3 2,6 21,7 9,6      

25 Vahteristonsuo 92,4 79,2 2,1 20,4 9,0 0,18 0,97 51,1

26 Kokkosuo 88,5 112,1 3,8 22,2 9,9 0,48    

27 Karjusuo 92,7 69,4 3,1 20,9 9,2 0,26    

28 Siilinsuo 89,2 106,2 0,9 21,2 9,4 0,11    

30 Kurjenkukkulansuo 89,0 107,2 3,0 22,0 9,8      

31 Perttulankorpi 89,2 105,3 2,6 21,9 9,7      

Keskimäärin 90,1 97,1 3,2 21,5 9,5 0,40 1,32 50,7
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Taulukko 32. Lopen länsiosan turvetuotantoon soveltuviksi arvioidut suot. Luonnontilaista suoalaa on luon-
nontilaisuusluokan mukaisesti joko niukasti (1), jonkin verran (2) tai käytännössä ei lainkaan (0).

Suon
nr:o

Suon
nimi

Energiaturve Kasvu- ja ympäristö-
turve

Luon-
non-
tilai-
suus-
luok-

ka

Huomautuksia

Käyttö-
kel-

poinen
pinta-

ala
ha

Käyttö-
kel-

poinen
turve-
määrä
milj.

suo-m3

Energia-
sisältö
50 %:n
kosteu-
dessa
milj.
MWh

Käyttö-
kel-

poinen
pinta-

ala
ha

Käyttö-
kelpoinen 

turve-
määrä
milj.

suo-m3

 1 Haarasuo 56 1,400 0,718 5 0,050 0  

 2 Rajasuo 15 0,245 0,136     0 Epäyhtenäinen tuotantoalue.
Lampi.

 3 Isosuo I 16 0,370 0,194     0  

 4 Pelikorvensuo 10 0,180 0,096     0 Epäyhtenäinen tuotantoalue.

 5 Toivakansuo 19 0,375 0,210     0 Lampi.

 6 Käyrälamminsuo 24 0,490 0,259 10 0,100 1 Saarekkeita. Lampi.

 8 Viiverinsuo 25 0,475 0,224     0 Lampia.

 9 Taakerinsuo 8 0,120 0,065     0 Joki, ja sen rannalla kesämökki.

10 Laasonsuo 17 0,285 0,159     0  

11 Heinisuo I 47 0,608 0,214 23 0,207 1 Epäyhtenäinen tuotantoalue.
Sähkölinja. Heikkolaatuinen
energiaturve.

12 Heinisuo II 24 0,284 0,160 11 0,066 0 Epäyhtenäinen tuotantoalue.
Asutusta.

13 Akankaivonsuo 22 0,400 0,203     0 Hiukan sokkeloinen tuota-
toalue.

16 Lakeasuo 52 0,580 0,339 30 0,150 1 Epäyhtenäinen tuotantoalue.
Vesistöt. Asutus ja kesämökit.

17 Turistonsuo 48 0,450 0,231 40 0,360 1 Kuivatusvaikeudet
(kolme lampea, joki).

18 Vaskisuo 23 0,295 0,187     0 Sähkölinja. Tekolampi.

19 Hanhisuo I 45 0,485 0,152 43 0,430 1 Melko heikkolaatuista
turvetta.

20 Hakoissuo 19 0,171 0,079 19 0,114 0 Heikkolaatuista turvetta.

21 Keloissuo 60 0,785 0,441 35 1,015 2 Kasvu- ja ympäristöturve
heikkolaatuista. Kesämökki
suolammen rannalla.

22 Heinisuo III 30 0,414 0,225 17 0,136 0 Asutusta ja kesämökkejä
lähistöllä. Sähkölinja.

23 Rautasuo 35 0,965 0,458 67 0,535 0, 1, 5 Suojeltavia ja suojeltuja alue-
ta. Saostumia. Lampia. Asu-
tusta suon eteläreunalla.

25 Vahteristonsuo 39 0,865 0,343 30 0,330 0  

26 Kokkosuo 60 1,120 0,691     0  

28 Siilinsuo 109 2,200 1,221 63 0,315 1 Energiaturvealue epäyhtenäi-
nen. 5 lampea. Kesämökit.

30
Kurjenkukkulan-

suo 24 0,300 0,175     1 Kesämökkejä suon reunalla.

31 Perttulankorpi 6 0,070 0,040     0
Epäyhtenäinen tuotantoalue.
Asutus. Sähkölinja.

Yhteensä (25 suota) 833 13,932 7,220 393 3,808    
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Kuva 43. Lopen länsiosan turvetuotantoon soveltuvat suot punaisella korostettuina.

Lopen länsiosan turvetuotantoon soveltuvat suot

 1. Haarasuo 17. Turistonsuo
 2. Rajasuo 18. Vaskisuo
 3. Isosuo I 19. Hanhisuo I
 4. Pelikorvensuo 20. Hakoissuo
 5. Toivakansuo 21. Keloissuo
 6. Käyrälamminsuo 22. Heinisuo III
 8. Viiverinsuo 23. Rautasuo
 9. Taakerinsuo 25. Vahteristonsuo
10. Laasonsuo 26. Kokkosuo
11. Heinisuo I 28. Siilinsuo
12. Heinisuo II 30. Kurjenkukkulansuo
13. Akankaivonsuo 31. Perttulankorpi
16. Lakeasuo
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Taulukko 33. Joitakin tietoja Lopen länsiosan tutkituista soista ja soiden sijainti vesistöalueilla (Ekholm 
1993). Kunkin suon kohdalla tiedot on annettu koko suon osalta.

Suon
n:o
 
 
 
 
 

Suon nimi
 
 
 
 
 
 

Atk
n:o
 
 
 
 

Luon-
non-
tilai-
suus-
luok-

ka
 

Pin-
ta-
ala
ha
 
 
 

Pinta-
kerrok-

sen
(H1-4, S)

keski-
pak-

suus (m)

Suon
kes-
ki-
sy-

vyys
m
 

Kes-
ki-

maa-
tu-
nei-
suus

 

Pinta-
turpeen 
(H1-4, S) 

määrä
milj.

suo-m3

 

Koko-
nais-

turve-
määrä
milj.

suo-m3

 

Vesistö-
alueen

numero
 
 
 
 

 1 Haarasuo 31404 0 107 0,3 2,1 5,4 0,23 2,12 23.083

 2 Rajasuo 31384 0 42 0,2 1,3 6,7 0,07 0,56 23.054

 3 Isosuo I 31385 0 25 0,2 2,1 6,1 0,05 0,53 23.054

 4 Pelikorvensuo 31386 0 44 0 1,1 6,9 0 0,49 23.053; 23.054

 5 Toivakansuo 31380 0 34 0,2 1,8 6,5 0,05 0,60 23.054

 6 Käyrälamminsuo 31379 1 46 0,2 1,9 5,7 0,11 0,90 23.054

 7 Isosuo II 31377 0 45 0,1 0,6 6,5 0,03 0,27 35.887

 8 Viiverinsuo 31378 0 79 0,3 1,3 5,7 0,26 1,03 35.887; 35.984

 9 Taakerinsuo 31405 0 53 0,1 1,0 6,7 0,05 0,54 35.984

10 Laasonsuo 31441 0 50 0,1 1,3 5,8 0,03 0,65 35.887

11 Heinisuo I 31406 1 124 0,3 1,2 5,7 0,36 1,51 35.887; 35.888

12 Heinisuo II 31407 0 65 0,3 1,1 5,8 0,17 0,72 35.887; 35.888

13 Akankaivonsuo 31408 0 47 0,1 1,5 6,6 0,06 0,71 35.888

14 Rajalankorpi 31410 0 25 0 0,3 6,6 0 0,09 35.889

15 Luukkolankorpi 31409 0 31 0 0,4 7,8 0 0,12 35.888

16 Lakeasuo 31414 1 156 0,2 1,1 6,2 0,35 1,83 35.886; 35.887

17 Turistonsuo 614 1 96 0,5 1,5 5,2 0,52 1,46 35.886

18 Vaskisuo 606 0 73 0 1,1 7,0 0 0,84 23.056

19 Hanhisuo I 610 1 84 0,7 1,8 4,7 0,57 1,48 23.056

20 Hakoissuo 611 0 57 0,3 1,2 4,5 0,20 0,70 23.052; 23.056

21 Keloissuo 609 2 77 1,4 2,9 5,0 1,11 2,24 23.051; 23.052

22 Heinisuo III 612 0 65 0,4 1,5 5,4 0,24 0,95 23.052

23 Rautasuo 31376 0, 1, 5 441 0,4 2,4 5,5 1,74 10,39 23.053

24 Luutasuo 677 4, 5 296 1,2 3,6 5,3 3,76 10,78 23.053; 35.874

25 Vahteristonsuo 31411 0 54 1,1 2,8 5,2 0,56 1,49 23.053

26 Kokkosuo 616 0 105 0,2 1,6 5,9 0,26 1,74 23.053

27 Karjusuo 617 4 45 0,8 1,9 4,6 0,34 0,83 35.886

28 Siilinsuo 615 1 192 0,5 2,0 6,1 0,89 3,77 23.053; 35.886

29 Niittumäensuo 31412 0 52 0 0,5 6,1 0 0,24 35.886

30 Kurjenkukkulansuo 31413 1 57 0 1,2 7,0 0 0,71 35.886

31 Perttulankorpi 31415 0 55 0,1 0,7 5,9 0,05 0,38 35.886

Yhteensä/keskimäärin     2722 0,5 1,9 5,6 12,06 50,57  



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 447, 2013

Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1.

109

KIITOKSET

Lopen turvetutkimuksiin osallistuivat geologi C.-G. 
Sténin johtamissa tutkimusryhmissä vuosina 1986–
87 ja 1998 geologi Lasse Svahnbäck, työnjohtaja 
Timo Niemi, kausiapulaisina Pasi Rantala, Matti Ros-
si ja Risto Niinimäki sekä joukko Karkkilasta, Tu-
rengista ja Tammelasta palkattuja tutkimustyönte-
kijöitä, mm. metsuri Veikko Blomster Karkkilasta. 
Vuosina 2007 ja 2009 geologi Timo Suomen johta-
missa tutkimusryhmissä Lopen maastotöihin osal-
listuivat Hyvinkäältä ja Tammelasta käsin tutkimus-
assistentti Kari Lehmuskoski, kausiapulaisina Mi-
caela Morero, Jouko Karinen sekä Timo Ridaskos-
ki ynnä tutkimustyöntekijät Jani Hellén, Jari Kielos-
to, Jouko Korpi, Tuomo Lindholm, Lauri Lindqvist 
ja Sebastian Oroza. Laboratorionäytteet analysoitiin 

GTK:n turvelaboratoriossa Espoossa sekä Labtium 
Oy:n Kuopion laboratoriossa. Indeksikartat raport-
tiin laati tutkimusavustaja Kirsti Keskisaari ja pro-
fiilikuvaesimerkin geologi Harri Kutvonen, molem-
mat GTK:sta. Raportin on tarkastanut tutkija Onerva 
Valo ja lopulliseen painoasuun saattanut Anne Räisä-
nen/Kopijyvä. Näille kaikille, osaksi nimeltä mainit-
semattomillekin Lopen länsiosan turveraportin syn-
tymiseen myötävaikuttaneille henkilöille lausun par-
haat kiitokseni samoin vielä erikseen fil.tri Kimmo 
Virtaselle arvokkaista huomautuksista sekä geologi 
Timo Suomelle, jonka vihjeet suokartan esimerkki-
kuvan ja Excel-taulukoiden laatimiseen olivat suoras-
taan välttämättömiä.
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LEIKKAUSPROFIILEISSA KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

TURVEPROFIILIT: SUOTYYPIT

Leto  Rämeet
WAL Warnstorfii-letto RHSR Ruohoinen sararäme
CAL Campylium-letto VSR Varsinainen sararäme
SRIL Scorpidium-rimpiletto LKNR Lyhytkorsinevaräme
DRIL Revolvens-rimpiletto TR Tupasvillaräme
CRIL Calliergon richardsonii -rimpiletto PSR Pallosararäme
KOL Koivuletto KR Korpiräme
LUL Luhtaletto KGR Kangasräme
LASU Lähdesuo IR Isovarpuinen räme
  VKR Vaivaiskoivuräme
  RR Rahkaräme (vanh.)
Nevat  KARR Kanervarahkaräme
LUN Luhtaneva VARR Variksenmarjarahkaräme
VSN Varsinainen saraneva TURR Tupasvillarahkaräme
RHSN Ruohoinen saraneva MURR Muurainrahkaräme
ORIN Oligotrofinen rimpineva KER Keidasräme
MRIN Mesotrofinen rimpineva KANR Kalvakkanevaräme
OLKN Ombrotrofinen lyhytkortinen neva RINR Rimpinevaräme
MLKN Minerotrofinen lyhytkortinen neva LR Lettoräme
MKN Mesotrofinen kalvakkaneva
SIN Silmäkeneva
OKN Oligotrofinen kalvakkaneva Korvet
RN Rahkaneva (vanh.) VK Varsinainen korpi (vanh.)
KARN Kanervarahkaneva VLK Varsinainen lettokorpi
VARN Variksenmarja rahkaneva KOLK Koivulettokorpi
TURN Tupasvilla rahkaneva LHK Lehtokorpi
MURN Muurainrahkaneva RHK Ruoho- ja heinäkorpi
TIHP Tihkupinnat KGK Kangaskorpi
KUN Kuljuneva VTEK Varsinainen tervaleppäkorpi
  RTEK Ruohoinen tervaleppäkorpi
Muuttumat  MSK Mustikkakorpi
SOTK Soistuva turvekangas MRK Muurainkorpi
KSMU Karhunsammalmuuttuma MKK Metsäkortekorpi
RHTK Ruohoturvekangas KUK Kurjenpolvikorpi
MTK Mustikkaturvekangas SAK Saniaiskorpi
PTK Puolukkaturvekangas NK Nevakorpi
VATK Varputurvekangas PAVI Pajuviita
JATK Jäkäläturvekangas RAK Rääseikkö
KH Kytöheitto
PE Pelto (turvepohjainen) Lisämerkinnät
TA Tuotantoalue LU Luonnontilainen
YHJA Yhdyskuntajäte alue OJ Ojikko
MU Muuttuma
TK Turvekangas
UK Uusiokäyttö
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Turvelajit  Värikoodi
S Rahka (Sphagnum) Vihreä
CS  Carex–Sphagnum (sara–rahka) Vihreä
BS Bryales–Sphagnum (ruskosammal–rahka) Vihreä
C Sara (Carex) Oranssi
SC Sphagnum–Carex (rahka–sara) Oranssi
BC Bryales–Carex (ruskosammal–sara) Oranssi
B Ruskosammal (Bryales) Violetti
CB Carex–Bryales (sara–ruskosammal) Violetti
SB Sphagnum–Bryales (rahka–ruskosammal) Violetti

Turpeen lisätekijät
ER Tupasvilla (Eriophorum)
L Puuaines (Lignidi)
N Varpuaines (Nanolignidi)
EQ Korte (Equisetum)
PR Järviruoko (Phragmites)
SH Suoleväkkö (Scheuchzeria)
TR Tupasluikka (Trichophorum)
MN Raate (Menyanthes)
ML Siniheinä (Molinia)
SP Järvikaisla (Scirpus)

SUON POHJALLA:

Liejut  Mineraalimaalajit
JAMU Järvimuta SA Savi
HDLJ Hienodetrituslieju HS Hiesu
KDLJ Karkeadetrituslieju HT Hieta
SALJ Savilieju HK Hiekka
HSLJ Hiesuinen lieju SR Sora
  MR Moreeni
  KI Kivikko
  LO Lohkareikko

Kemialliset saostumat (välikerroksina tai pinnassa/pohjalla)
SISS Rautakarbonaatti (Sideriitti)
LISS Suomalmi (Limoniitti)
RASS Keltamulta (Rautaokra)
VISS Sinimaa (Ferrofosfaatti, Vivianiitti)
ALSS Aluna
DOSS Doppleriitti

MAATUNEISUUSPROFIILIT:

Maatuneisuus Värikoodi
H 1-3 Heikosti maatuneet pintaturpeet Tumman vihreä
H 4 Väliturpeet Keltainen
H 5-6 Kohtalaisen hyvin maatuneet turpeet Punainen
H 7- Hyvin maatuneet turpeet Vaalean ruskea
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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 pintaker ros heikosti maa tunutta rahkatur-
vetta, jonka keskimaa tuneisuus on kor keintaan 3,0. 

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

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

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

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

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

2a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

2b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

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

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

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

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

Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3-luokkaan. Raja 1- ja 2-luo kan välillä on helppo. Se on suoraan 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 kuntainliit tokohtaisessa tarkastelussa asettaa heikosti maa-
tuneen rahkavaltaisen pintakerroksen sisältämien turvetekijöi den osuuksi en perusteella parem muus järjes tykseen, 
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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LIITE 4

Ehdotus soiden luonnontilaisuusasteikoksi soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suoje-
lun kansallista strategiaa valmistelleen työryhmän mukaan (Työryhmämuistio, MMM 2011:1, Liite 12). Se, 
mitä taulukossa on sanottu aapasoista, koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja 
keidassoiden sekayhdistymiä.
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Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat
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Abstract: The Peatlands and Peat Resources of Loppi, Southern Finland
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