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Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Alajärven turvevaroja 
vuosina 1988, 1990–1992, 1996, 2004 ja 2009–2011. Kaikkiaan on tut-
kittu 182 suota yhteispinta-alaltaan 17 193 ha. Kaikki kokonsa puolesta 
turvetuotantoon mahdollisesti soveltuvat suot on tutkittu. Nykyisin Alajär-
veen kuuluvan Lehtimäen soista on julkaistu oma raportti vuonna 1995.

 Tässä raportissa on tiedot 70 tutkitusta suosta, joiden yhteispinta-ala 
on 4 903 ha. Näissä soissa on yhteensä 46,3 milj. suo-m3 turvetta. Soiden 
keskisyvyys on 0,9 m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen osuus on 0,2 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 5,5. Yli 1,5 m 
syvän alueen pinta-ala on 966 ha ja sen turvemäärä on 21,9 milj. suo-m3. 

Turpeista on 64 % rahkavaltaisia ja 36 % saravaltaisia. Tutkituille soil-
le on tyypillistä ohut heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on maatuneempaa sararahka- tai rahkasaraturvetta. Tutkitusta 
suoalasta on ojitettu yli 90 %. Yleisimpiä suotyyppejä ovat tupasvillaräme, 
rahkaräme ja isovarpuräme sekä erilaiset turvekankaat. 

Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,9 % kuivapainosta, vesi-
pitoisuus märkäpainosta 89,8 %, kuiva-aineen määrä eli tiheys 103,3 kg/
suo-m3 ja rikkipitoisuus 0,21 % kuivapainosta. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,6 MJ/kg.

Tutkituista soista 28 soveltuu turvetuotantoon. Niistä yksi soveltuu 
pelkästään kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon, yhdeksän aluksi kas-
vu- tai ympäristöturvetuotantoon ja sen jälkeen energiaturvetuotantoon 
ja loput 14 energiaturvetuotantoon. Turvetuotantoon soveltuvien alueiden 
kokonaispinta-ala on 570  ha. Tuotantokelpoiset energiaturvevarat ovat 
8,83 milj. suo-m3 ja energiasisältö 50 %:n kosteudessa 4,74 milj. MWh. 
Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon soveltuvien alueiden pinta-ala on 
146 ha ja tuotantokelpoinen turvemäärä 1,47 milj. suo-m3. 
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The Geological Survey of Finland studied peatlands and peat resources 
in the area of Alajärvi in 1988, 1990–1992, 1996, 2004 and 2009–2011. 
In all, 182 peatlands covering a total of 17 193 hectares were studied, in-
cluding all peatlands potentially suitable for peat production. A separate 
report was published in 1995 of the peatlands  of Lehtimäki, which is now 
part of the Alajärvi municipality.

This report contains the information of 70 mires. The total area of stud-
ied peatland in this report is 4 903 hectares, which contains 46.3 million m3 
peat in situ. The mean depth of the mires is 0.9 m, including the average-
ly 0.2 m thick poorly humified Sphagnum predominant surface layer. The 
mean humification degree (H) of the peat is 5.5. The area deeper than 1.5 m 
covers 966 ha and contains 47 % of the total peat quantity (21.9 million m3).

Sixty four per cent of the peat is Sphagnum predominant, and the remain-
ing 36 % is Carex predominant. The majority of the peatlands are drained. 
The most common mire site types are cottongrass pine bog, Sphagnum fus-
cum pine bog and dwarf-shrub pine bog.

 The average ash content of peat is 2.9% of dry weight, the water con-
tent 89.8% of wet weight, the dry bulk density 103.3 kg per m3 in situ and 
the sulphur content 0.21% of dry weight. The effective calorific value of 
the dry peat is 20.6 MJ/kg on an average.

Twenty eight of the investigated peatlands are suitable for peat pro-
duction, one of them only for horticultural peat production, nine of them 
for horticultural peat production before energy peat production. The total 
area suitable for peat production is 570 ha. The available amount of fuel 
peat is 8.83 million m3 in situ and the energy content is 4.74 million MWh 
at 50% moisture content. The area suitable for horticultural and environ-
mental peat production is 146 ha and the available amount of the peat is 
1.47 million m3 in situ.

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

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt val-
takunnalliseen turvevarojen kartoitukseen liitty-
viä turvetutkimuksia Alajärven kaupungin alueel-
la vuosina 1988, 1990–1992, 1996, 2004 ja 2009–
2011. 

Nykyisin Alajärveen kuuluvan Lehtimäen tur-
vekartoituksen tulokset on julkaistu omana raport-
tinaan (Korhonen 1995). Turvetutkimusten tarkoi-
tuksena on etsiä kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon 
sekä energiaturvetuotantoon soveltuvat suoalueet 
huomioiden myös soiden mahdolliset luontoarvot. 
Alajärvellä on tutkittu kaikkiaan 182 suota yhteis-
pinta-alaltaan 17 193 ha. Tutkimukset ovat kohdis-
tuneet lähinnä yli 20 ha suuruisiin soihin. Kaikki 
kokonsa puolesta turvetuotantoon mahdollisesti so-
veltuvat suot on tutkittu. Tutkimustulokset julkais-
taan kolmena raporttina, joista ensimmäinen ilmes-
tyi vuonna 2002 (Toivonen 2002). Se kattaa vuonna 

1996 ja sitä vanhemmat tutkimukset. Tähän toiseen 
raporttiin on koottu 70 suota, joiden yhteispinta-ala 
on 4 903 ha (kuva 1). 

Tässä tutkimustuloksia esittelevässä raportissa 
on lyhyet selostukset tutkituista soista sekä yhteen-
veto tutkimustuloksista. Jokaisesta tutkitusta suos-
ta esitetään tutkimuspistekartta, jonka mittakaava 
on 1:20  000, ellei toisin mainita. Tämä paperitu-
losteena tehty raportti löytyy myös GTK:n inter-
net-sivuilta http://weppi.gtk.fi/aineistot/Turvekart-
ta/turveroot/alajarvi.htm

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

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että suurimmil-
le tutkittaville soille laadittiin karttapohjalle linjaver-
kosto, joka koostuu suon hallitsevan osan poikki ve-
detystä selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan si-
joittuvista poikkilinjoista (Lappalainen, Stén ja Häi-
kiö 1984). Tutkimuspisteet ovat linjoilla 100 m:n vä-
lein. Tutkimuslinjoilla on lisäksi syvyyspisteitä 100 
m:n välein. Useimmat tutkimuslinjat vaaittiin suon 
pinnan kaltevuussuhteiden selvittämiseksi. Pienet ja 
rikkonaiset suoalueet tutkittiin hajapistein. Vuoden 
2011 tutkimuksissa on käytetty hilaverkkomenetel-
mää, jossa tutkimus- ja syvyyspisteet muodostavat 
koko suon kattavan tasasivuisista kolmioista muo-
dostuvan hilapisteverkon.

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi (liite 1), 
mättäisyys peittävyysprosentteina tasopinnasta ja 
mättäiden keskimääräinen korkeus. Lisäksi määri-
tettiin puuston puulajisuhteet, tiheysluokka ja ke-
hitysluokka. Kairauksin tutkittiin turvekerrostuman 

rakenne 10  cm:n tarkkuudella. Kasvinjäännekoos-
tumukseen perustuva pääturvelajien ja mahdollisten 
lisätekijöiden suhteelliset osuudet määritettiin 6as-
teikolla, turpeen maatuneisuus von  Postin 10astei-
kolla, kosteus 5asteikolla sekä kuituisuus asteikolla 
0–6. Lisäksi erotettiin mahdolliset liejukerrostumat 
ja määritettiin pohjamaalaji. Tutkimustiedot tallen-
nettiin maastossa tietokoneelle paikkatietoineen. Sy-
vyyspisteillä määritettiin turvepaksuuden lisäksi suo-
tyyppi ja pohjamaalaji.

Heikosti maatunut (H1–4) rahkaturve on vuoden 
1996 ja sitä nuoremmissa kenttätutkimuksen yhte-
ydessä jaoteltu kasvijäännekoostumuksen mukaan 
kolmeen rahkasammalryhmään (Acutifolia-, Cuspi-
data- ja Palustria ryhmät).

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

Laboratoriotutkimukset

Useimmista soista, jotka kenttätutkimusten perus-
teella soveltuvat turvetuotantoon, otettiin suon koos-
ta riippuen 1–5  näytesarjaa laboratoriotutkimuksia 
varten. Näytteistä määritettiin Kuopiossa Labtium 
Oy:n laboratoriossa vesipitoisuus painoprosenttei-
na (105 °C:ssa kuivaamalla) ja tuhkapitoisuus pro-
sentteina (815  ±  25  °C:ssa hehkutettuna) kuiva-
painosta. Lämpöarvot on määritetty laboratoriossa 
IKA (C 5000 DUO) kalorimetrillä (ASTM D 3286-

77). Samoista näytteistä analysoitiin rikkipitoisuus 
prosentteina kuivapainosta Leco SC-132 rikkianaly-
saattorilla. Halkaisijaltaan 5 cm:n laippakairalla ote-
tuista tilavuustarkoista näytteistä määritettiin lisäksi 
kuiva-aineen määrä eli tiheys (kg/suom3). Laborato-
riotutkimusten perusteella määritetään mm. energia-
turpeen laatu ohjearvojen mukaisesti (Energiaturpeen 
laatuohje 2006).
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Kuva 1. Alajärven turvetutkimusraportin osan 2 suot.

46. Iso Narunneva
47. Murtokallionlehto
48. Latoneva
49. Alakytö
50. Kivenneva
51. Pleunankangas
52. Plevna
53. Sienikankaanräme
54. Vuorijärvenneva
55. Tupasaarenneva
56. Laumaanneva
57. Hiekkaneva-

Potpakanneva
58. Heinijärvi
59. Tupunvainio
60. Virtosaarenkydönsuo
61. Kotalampi
62. Rengonmäki

63. Penjankorpi
64. Haapapuskanmäensuo
65. Isonkankaanneva
66. Höykkymosanneva
67. Murtoneva
68. Roittojensuo
69. Saunapuronkonto
70. Kauraneva
71. Vinnisaarenkytö
72. Kalliorannansuo
73. Pohjasneva
74. Koivukangas
75. Vähäjärvi
76. Kusiaisneva
77. Kotkasaarenneva
78. Paskoneva
79. Pihlajakankaansuo
80. Päämosanneva

81. Mosanneva
82. Rautasaari
83. Marjaharju
84. Latoaho
85. Palkkineva
86. Koskelankytöjensuo
87. Kolimosanneva
88. Viitasaarenneva
89. Isoneva
90. Jokineva
91. Vanhanhaudanneva
92. Kettuneva
93. Repulinneva
94. Rävärummunneva
95. Valkeaneva
96. Pakosaunansaarenneva
97. Lautakankaanneva
98.  Pitkäneva

 99. Myllyneva
100. Koskelanneva
101. Perälänkangas
102. Varvassalonneva
103. Tervaneva
104. Soidinneva
105. Kyrönniitunsuo
106. Peurasaarenkorvensuo
107. Paloneva
108. Lintuvuorenneva
109. Hallaneva
110. Pirkkalanneva
111. Otonrämäkönsuo
112. Naurisahonsuo
113. Laitakorvenneva
114. Einespuuronneva
115. Kokkoneva
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa turpeen keskimaatuneisuu-
den ja alapuolella olevat luvut heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen paksuuden ja koko tur-
vekerroksen paksuuden desimetreinä.
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Kuva 3. Esimerkki turvelaji- ja maatuneisuusprofiilista. 
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AINEISTON KÄSITTELY 

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

Jokaisesta suosta on määritetty luonnontilaisuus-
luokka (liite 4), joka perustuu soiden ja turvemai-
den kansallista strategiaa valmistelleen työryhmän 
loppuraporttiin (Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
taustaraportti: Kansallinen suo- ja turvemaastrategia 
työryhmä 2012). Luokituksessa on käytetty hyväksi 

GTK:n tietoaineiston lisäksi uusimpia ilmakuvia ja 
peruskartta-aineistoa.

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

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

ARVIOINTIPERUSTEET

Turvekerrostuman koko ja paksuus, turvelaji, tur-
peen maatuneisuus, muut fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet sekä kuivatettavuus ovat tärkeimpiä te-
kijöitä arvioitaessa suon soveltuvuutta turvetuotan-
toon. Käyttösuosituksissa otetaan huomioon myös 
luonnonsuojelulliset arvot ja ympäristövaikutukset. 

Jos turvetuotantoalue on yli 10 hehtaaria, turve-
tuotannolle on oltava ympäristölupa, jonka myön-
tää nykyisin aluehallintovirasto (Ympäristöministe-
riö 2013). Luvassa lupaviranomainen ottaa kantaa 
hankkeen toteutukseen, vesienkäsittelyyn ja ympä-
ristövaikutuksiin. Ympäristöluvassa määrätään mm. 

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

Energiaturve

Soiden soveltuvuus energiaturvetuotantoon riippuu 
mm. turvelajikoostumuksesta, turpeen maatuneisuu-
desta ja tuhkapitoisuudesta. Rahkaturpeen (S) katso-
taan soveltuvan energiaturpeeksi, jos sen maatunei-
suus on korkeampi kuin H4, kun taas saravaltainen 
(C) turve sopii energiaturpeeksi heikomminkin maa-
tuneena. Toisinaan käytetään myös H1–4-maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta energiaturpeena jyrsinme-
netelmällä tuotettuna varsinkin, jos kuljetusetäisyys 
tuotantoalueelta käyttökohteeseen ei ole kovin pitkä.

Suon on tässä raportissa katsottu soveltuvan energia-
turvetuotantoon, mikäli siltä löytyy vähintään 5 ha:n 
laajuinen yhtenäinen, turvelajiltaan ja maatuneisuudel-
taan tuotantoon soveltuva yli 1,5 m syvä alue. Paksu 
ja heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros 
eli ns. pintarahka on usein este palaturvetuotannolle. 
Ohutta pintarahkakerrosta ei kuitenkaan ole vähennet-

ty tuotantokelpoista turvemäärää laskettaessa, koska 
se voidaan sekoittaa alla olevaan turpeeseen ja tuottaa 
heikkolaatuisena energiaturpeena. Tuotantokelpoisen 
turpeen määrää laskettaessa on keskisyvyydestä vä-
hennetty pohjan epätasaisuudesta ja pohjamaalajista 
riippuen 0,2–0,5 m, mikä vastaa suon pohjalle jäävää, 
yleensä vaikeasti hyödynnettävää ja usein runsastuh-
kaista kerrosta. Yleensä vähennys on ollut 0,3 m. Suo-
kohtaisissa selostuksissa on ilmoitettu turvetuotantoon 
soveltuvaksi määritelty pinta-ala ja alueen tuotantokel-
poinen turvemäärä. Nämä suot ovat mukana turvetuo-
tantoon soveltuvien alueiden kokonaismäärässä. 

Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta energiaturpeeksi 
on nojauduttu energiaturpeen laatuohjeisiin (Energia-
turpeen laatuohje 2006, liite 4). Soista, joista on otettu 
turvenäytteitä laboratoriomäärityksiä varten, ja jotka 
soveltuvat energiaturvetuotantoon, on ilmoitettu jyr-
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sinturpeen laatuluokka energiaturpeen laatuohjeessa 
olevan taulukon 6 mukaisesti (liite 3/2). Oletuksena 

on ollut, että turpeen kosteus vastaa M50kosteusarvoa. 
Palaturpeen laatuluokat ovat taulukossa 5 (liite 3/1).

Ympäristö- ja kasvuturve

Heikosti maatunutta rahkaturvetta käytetään ympäris-
tö- ja kasvualustakäytössä. Ympäristöturpeella tarkoi-
tetaan viherrakentamiseen, maatalouskäyttöön, nestei-
den, kaasujen, ravinteiden ja raskasmetallien sitomi-
seen sekä erilaisten jätteiden kompostointiin ja biolo-
giseen hajotukseen soveltuvia turpeita. Heikosti maa-
tunut rahkaturve soveltuu hyvin karjan ja turkiseläinten 
kuivikkeeksi. Jätehuollossa turve soveltuu orgaanisten 
yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, kuten jätevesiliet-
teiden ja elintarviketeollisuusjätteiden kompostointiin. 
Heikosti maatunutta rahkaturvetta käytetään myös jon-
kin verran öljyntorjunnassa sekä suodatinaineena il-
man ja jäteveden puhdistuksessa. Teollisuudessa ja 
jätevesien puhdistuksessa turve toimii paitsi ravintei-
den pidättäjänä, myös tehokkaana raskasmetallien si-
tojana. Vaaleaa rahkaturvetta käytetään lisäksi maata-
loudessa maanparannusaineena lisäämässä maaperän 
kuohkeutta ja orgaanisen aineksen määrää. 

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

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

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

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

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

Tutkittujen soiden tuotantokelpoisen alueen hei-
kosti maatunut (H1–3) rahkaturve on tässä raportis-
sa jaettu rahkasammalkoostumuksen perusteella kol-
meen päälaatuluokkaan, joiden määräytymisperus-
teet on selitetty liitteessä 2 (Toivonen 1997). H4maa-
tunut rahkavaltainen turve on jaettu kahteen laatu-
luokkaan, mikäli kerros on yhtenäinen. Usein tämä 
kerros on kuitenkin hyvin epäyhtenäinen. Pintaker-
roksen maatuneisuusvaihtelun takia kaikkien tuotan-
toon soveltuvien soiden rahkavaltaista pintakerrosta 
ei ole voitu jakaa eri laatuluokkiin.

TUTKIMUSAINEISTON TULOSTEET

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

Yksityiskohtaiseen tutkimusselostukseen liittyy 
suokartta, johon on merkitty tutkimuslinjat ja pisteet, 
turvepaksuudet sekä turpeen keskimääräinen maatu-
misaste tutkimuspisteillä. Suokartassa on erotettu tur-
vekerrostuman paksuutta osoittavat syvyysvyöhyk-
keet eri väreillä (kuva 2).

Turvekerrostuman rakenteen selventämiseksi on 
vaaituista linjoista laadittu poikkileikkausprofiileja, 

joihin maatuneisuudet, turvelajit ja pohjamaalajit on 
merkitty symbolein (kuva 3). Niihin on lisäksi mer-
kitty lyhentein suotyypit (liite 2).

Edellä mainittujen perustulosteiden lisäksi GTK:n 
turvetutkimuksista on laadittu atk-ohjelmia, joiden 
avulla on mahdollista saada monipuolisia tulosteita 
suosta tai halutusta suon osasta. Tulosteet voivat olla 
karttoja, taulukkomuotoisia listauksia tai näiden yh-
distelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi kartat, joilla tut-
kimuspisteittäin voidaan esittää mm. suotyyppi, lie-
koisuus, suon pinnan korkeus, pohjamaalaji, liejuker-
roksen paksuus, tietoja puustosta ja suon pinnan mät-
täisyys. Samaan karttaan yhdelle tutkimuspisteelle 
voidaan merkitä kerralla kaksi edellä mainittua tietoa.  
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TUTKITUT SUOT (NUMEROT 46–115)

46. Iso Narunneva

Iso Narunneva (kl. 2224 09, x=6983,5, y=3330,0) si-
jaitsee noin 15 km Alajärven keskustasta lounaaseen, 
ja se rajoittuu joka puolella loivapiirteiseen moreeni-
maastoon. Suon eteläreunaa sivuaa maantie ja län-
si- ja pohjoisreunaa metsäautotie. Pohjoisosan poik-
ki kulkee voimalinja. Suolla on 115 tutkimuspistettä 
ja 107 syvyyspistettä (kuva 4). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 7,8/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 284 ha, yli 1 m syvän alueen 187 ha, yli 1,5 m 
syvän 144 ha ja yli 2 m syvän 113 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 133–
142 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 3 m/km. Ison 
Narunnevan eteläosa ja reunat ovat ojitettuja, muilta 
osin suo on ojittamatonta. Suo kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 3. Vedet virtaavat useita ojia myöten 
luoteeseen kohti Mikonsalmennevaa ja Menkijärveä 
(94,5 m mpy), josta on yhteys Lakajokeen ja edelleen 
Lapuanjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, 
Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,2 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (68 %) ja hiekka (31 %). 

Iso Narunnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
56 %, avosuolla 40 % ja turvekankaalla 4 %. Suon 
laajalla avoimella keskiosalla on varsinaista sarane-
vaa, lyhytkorsinevaa ja kalvakkanevaa. Reuna-alu-
eella lyhytkorsinevaräme on yleinen. Paikoin on 
myös varsinaista sararämettä. Kaakkoisosassa on ly-
hytkorsinevarämettä ja rahkarämettä sekä eteläosan 

ojitusalueella mm. tupasvilla- ja isovarpurämemuut-
tumaa. Keskimääräinen suonpinnan rahkamättäisyys 
on 18 % ja mättäiden korkeus 1,9 dm. Puusto on rä-
mealueilla yleensä harvahkoa ja kitukasvuista män-
tyä, eteläosan ojitusalueella on kookkaampaa män-
tyvaltaista puustoa. Laajasta metsäpalosta on jäänyt 
merkkinä hiiltyneitä puunrunkoja eri puolilla suo-
ta (kuva 5). 

Ison Narunnevan turpeista on rahkavaltaisia 51 % 
ja saravaltaisia 49 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkasaraturve (SC) 37 %, rahkaturve (S) 28 %, sa-
rarahkaturve (CS) 23 % ja saraturve (C) 12 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 30 % 
ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 4 % kokonaisturve-
määrästä.

Suon keskiosassa on vajaan metrin paksuinen ja 
vetinen heikosti maatunut rahkavaltainen pintatur-
vekerros, joka sisältää monin paikoin toisena päätur-
vetekijänä saraa. Rahkaturve koostuu Cuspidata- ja 
Palustria-ryhmien rahkasammalien jäännöksistä. Tu-
pasvillan jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä. 
Syvemmällä on yleensä heikosti maatunutta saratur-
vetta. Pohjaturvekerroksessa maatumisaste kohoaa 
jonkin verran.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintarahkaker-
roksen maatuneisuus on 2,1 ja hyvin maatuneen poh-
jakerroksen 5,9. Liekoja on erittäin vähän.

Iso Narunneva on osa Natura-verkostoa. 
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Kuva 4. Ison Narunnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 5. Hiiltyneitä puunrunkoja Ison Narunnevan eteläosassa. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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47. Murtokallionlehto 

Murtokallionlehto (kl. 2224 09, x=6979,2, y=3332,9) 
sijaitsee noin 16 km Alajärven keskustasta lounaa-
seen. Se rajoittuu luoteisosassa lyhyellä matkalla tur-
vetuotantoalueeseen ja muualta kallioiseen moreeni-
maastoon. Suon länsi- ja itäreunaa sivuavat metsä-
autotiet. Suolla on 48 tutkimuspistettä ja 40 syvyys-
pistettä (kuva 6). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 13,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 65 ha, 
yli 1 m syvän alueen 40 ha, yli 1,5 m syvän 29 ha ja 
yli 2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 148–157 
m, ja pinta viettää lounaaseen noin 4m/km. Murtokal-
lionlehdon itäosassaa on ojittamatonta aluetta, muu-
toin suo on ojitettu. Suo kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 1. Vedet laskevat suon lounaisosasta metsäojien 
kautta Pahanevan läpi Väliluomaan ja sitä kautta län-
teen Lakajokeen ja edelleen Lapuanjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat hiekka (63 %), moreeni (31 %) ja kallio (5 %).

Murtokallionlehdon tutkimuspisteistä on rämeellä 
78 % ja avosuolla 22 %. Suon länsiosassa on tupasvil-
larämemuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. Itäosan 
ojittamattomalla alueella on tupasvillarahkarämettä, 
keidasrämettä ja isovarpurämettä. Ojitetulla alueella 
on mm. tupasvillarahkaräme- ja tupasvillarämemuut-
tumaa. Keskimääräinen suonpinnan rahkamättäisyys 
on 20 % ja mättäiden korkeus 1,4 dm. Puusto on oji-
tusalueilla paikoin kookasta ja keskitiheää mäntyä.

Suon turpeista on rahkavaltaisia 76 % ja saravaltai-
sia 24 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 41 %, sararahkaturve (CS) 35 %, rahkasaraturve 
(SC) 23 % ja saraturve (C) 1 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 48 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 8 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon länsiosassa on ohut ja heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros. Itäosassa tämä kerros 
on paikoin yli 1,5 m paksu. Länsiosassa tämän kerrok-
sen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- 
ja rahkasaraturvetta. Itäosassa pintarahkakerroksen 
alla oleva kerros on kohtalaisesti maatunutta rahka-
turvetta, ja saraa on vain pohjakerroksessa. Tupasvil-
lan jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintarahkaker-
roksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen poh-
jaturvekerroksen 6,1. Liekoja on vähän.

Murtokallionlehdolta on otettu turvenäytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuh-
kapitoisuus on 1,2 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,8–
2,3), vesipitoisuus märkäpainosta 91,6 % (90,0–93,7) 
ja kuiva-ainemäärä 86,2 kg/suom3 (68,3–103,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
20,1 MJ/kg (19,2-23,0) ja 50 %:n kosteudessa 8,9 MJ/
kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,16 % kuivapai-
nosta (0,10–0,29). 

Murtokallionlehto soveltuu turvetuotantoon. Yli 
1,5 m syvä alue koostuu kahdesta eri altaasta. Suon 
itäosan noin 6 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alu-
eella on 0,08 milj. suom3 lähinnä ympäristöturvetuo-
tantoon soveltuvaa H1–4maatunutta turvetta. Turve 
kuuluu laatuluokkaan 3. Heikosti maatuneen rahka-
turvekerroksen alla ja muualla yli 1,5 m syvyisellä 
29 ha:n alueella on noin 0,47 milj. suom3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluok-
kaan M50, A2.0, Q8.0, S0.20. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,52 MWh.
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Kuva 6. Murtokallionlehdon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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48. Latoneva

Latoneva (kl. 2242 03, x=6983,1, y=3347,9) sijaitsee 
noin 12 km Alajärven keskustasta kaakkoon, ja se ra-
joittuu lännessä osittain peltoihin ja muualla loiva-
piirteiseen osin hiekkaiseen moreenimaastoon. Suon 
luoteis- ja itäreunaa sivuaa maantie ja eteläpuolella 
kulkee metsäautotie. Suolla on 83 tutkimuspistettä ja 
89 syvyyspistettä (kuva 7). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 7,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 216 ha, yli 1 m syvän alueen 103 ha, yli 1,5 m sy-
vän 56 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 148–
155 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 3 m/km. La-
tonevan pohjois-, etelä- ja reunaosat ovat ojitettuja. 
Pohjoisosassa on laajahko ojittamaton suoalue. Suo 
kuuluu lähinnä luonnontilaisuusluokkaan 2, joskin 
sillä on myös luokan 1 piirteitä. Vedet laskevat ojia 
pitkin länteen Levijoen kautta Alajärveen ja edelleen 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.092, 
Latojoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (98 %) ja hiekka (2 %).

Latonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 63  %, 
avosuolla 18 %, turvekankaalla 15 % ja pellolla 4 %. 
Suon keskiosa on pääasiassa oligotrofista lyhytkor-
sinevaa, variksenmarjarahkarämettä ja variksenmar-
jarahkanevaa (kuva  8). Eteläosan ojitusalueella on 
mm. varsinaista sararäme-, tupasvillaräme- ja kaner-
varahkarämemuuttumaa sekä puolukkaturvekangas-
ta. Keskimääräinen suonpinnan rahkamättäisyys on 
27 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on luon-
nontilaisella rämealueella hyvin harvaa ja kitukas-
vuista mäntyä. Ojitusalueilla on kookkaampaa män-
tyvaltaista puustoa.

Latonevan turpeista on rahkavaltaisia 50 % ja sa-
ravaltaisia 50 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
kasaraturve (SC) 45 %, rahkaturve (S) 27 %, sararah-
katurve (CS) 23 % ja saraturve (C) 5 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 26 % ja puun 

jäännöksiä (L) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.
Suon keskiosassa on paikoin yli metrin paksui-

nen heikosti (H1–4) maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros. Kerros koostuu vaihtelevasti Cuspidata- 
ja Acutifolia-ryhmien rahkasammalien jäännöksistä, 
ja se sisältää lisätekijänä paikoin runsaasti tupasvil-
lan (ER) jäännöksiä. Tämän kerroksen alla on yleen-
sä kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- ja rahka-
saraturvetta. Eteläosan ohutturpeisella alueella sara-
valtainen turve ulottuu paikoin lähes pintaan asti, ja 
turve on kohtalaisen hyvin maatunutta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 2,3 ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen 6,2. Liekojen määrä on erittäin pieni.

Latonevalta on otettu turvenäytteet yhdeltä tut-
kimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoi-
suus on 3 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,6–5,7), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 90 % (85,1–94,4) ja kuiva-
ainemäärä 126,4 kg/suom3 (92,3–167,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,5 MJ/
kg (17,7–24,3) ja 50  %:n kosteudessa 9,5  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,17 % kuivapainos-
ta (0,14–0,19). 

Latonevan yhtenäinen yli 1,5 m syvyinen 56 ha:n 
alue soveltuu turvetuotantoon. Alueen pohjoisosas-
sa on noin 18 ha:n alueella parhaiten ympäristötur-
vetuotantoon soveltuvaa H1–4maatunutta rahkaval-
taista turvetta 0,14 milj. suo-m3. Turvekerros voidaan 
hyödyntää myös heikkolaatuisena (alhainen kuiva-
ainemäärä tilavuusyksikköä kohden) energiaturpee-
na jyrsinmenetelmällä tuotettuna. Tämän kerroksen 
alla ja muualla yli 1,5 m syvällä alueella on energia-
turpeeksi soveltuvaa turvetta 0,58 milj. suom3. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A3.0, Q8.0, S0.20. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,71 MWh.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 448, 2014

Tapio Toivonen ja Joni Palola

20

Kuva 7. Latonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 8. Variksenmarjarahkanevaa Latonevan keskiosassa. Kuva: Tapio Toivonen GTK.
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49. Alakytö

Alakytö (kl. 2224 09, x=6980,0, y=3328,9) sijaitsee 
noin 18 km Alajärven keskustasta lounaaseen, ja se 
rajoittuu etelässä peltoon ja muualla loivapiirteiseen 
moreenimaastoon. Suon keskiosassa on laajahko pel-
toalue. Suon eteläreunaa sivuaa maantie ja pohjois-
osaa metsäautotie. Suolla on 44 tutkimuspistettä ja 
52 syvyyspistettä (kuva 9). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 9,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 96 ha, yli 1 m syvän alueen 23 ha, yli 1,5 m syvän 
14 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 127–
132 m, ja pinta viettää etelään noin 2 m/km. Alakytö 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Vedet laskevat suon eteläosassa kulke-
vaan Väliluomaan ja sitä kautta länteen Lakajokeen 
ja edelleen Lapuanjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 44.036, Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka (45 %), moreeni (33 %) ja hieta (22 %). 

Alakydön tutkimuspisteistä on rämeellä 61 %, pel-
lolla 23 % ja turvekankaalla 16 %. Suon eteläosas-
sa on pääasiassa tupasvilla- ja isovarpurämemuuttu-
maa, keskiosassa on laaja peltoalue ja pohjoisosassa 
tupasvilla- ja isovarpurämemuuttumaa. Keskimääräi-
nen suonpinnan rahkamättäisyys on 8 % ja mättäiden 

korkeus 1,5 dm. Puusto on suurimmassa osassa suo-
ta keskitiheää harvennus- tai tukkipuuasteen mäntyä.

Alakydön turpeista on saravaltaisia 52 % ja rah-
kavaltaisia 48 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
kasaraturve (SC) 52 %, sararahkaturve (CS) 30 % ja 
rahkaturve (S) 18 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 23 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on keskimäärin 0,2 m paksu. Suon pohjois- ja kes-
kiosa on ohutturpeinen. Tällä alueella turve on suu-
rimmaksi osaksi kohtalaisen hyvin maatunutta sara-
rahkaturvetta. Turvekerrostumassa on paikoin myös 
saravaltaisia alueita. Myös suon eteläosassa saraa si-
sältävä ja paikoin saravaltainen kohtalaisen hyvin 
maatunut turve alkaa heti ohuen rahkavaltaisen pin-
tarahkakerroksen alapuolelta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 2,4 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 7,1. Liekoja on erittäin vähän.

Alakytö soveltuu turvetuotantoon. Suon eteläosan 
14 ha:n laajuisella ja yli 1,5 m syvällä alueella on ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta 0,21 milj. suo-
m3 . Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotanto-
kosteudessa on keskimäärin 0,56 MWh. 
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Kuva 9. Alakydön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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50. Kivenneva 

Kivenneva (kl. 2224 06, x=6981,5, y=3327,1) sijait-
see noin 20  km Alajärven keskustasta lounaaseen, 
ja se rajoittuu loivapiirteiseen ja osittain kallioiseen 
moreenimaastoon. Suon poikki kulkee sähkölinja ja 
pohjoispäätä sivuaa metsäautotie. Suolla on 39 tutki-
muspistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 10). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,3/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 57 ha ja yli 1 m syvän alueen 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 123 - 
126 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 3 m/km. Ki-
venneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Suon pohjoispäästä on laskuo-
ja länteen Lakajokeen, joka laskee Lapuanjokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen va-
luma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Suon pohjamaalaji on 
moreenia (100 %).

Kivennevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
54  % ja rämeellä 46  %. Suon eteläosassa on mm. 
tupasvillarämemuuttumaa ja paikoin pallosararäme-
muuttumaa. Pohjoisosassa ovat varpu- ja puoluk-

katurvekangas tyypillisiä. Keskimääräinen suonpin-
nan rahkamättäisyys on 6,4 % ja mättäiden korkeus 
1,4 dm. Puusto on keskitiheää harvennus- ja tukki-
puuasteen mäntyä.

 Kivennevan turve on rahkavaltaista. Pääturvela-
jeittain jakauma on: rahkaturve (S) 69 % ja sararah-
katurve (CS) 31 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 25 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 13 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut, keskimäärin puoli met-
riä paksu. Heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros on yleensä alle 0,2 m paksu. Turvekerros 
koostuu yleensä kohtalaisesti maatuneesta rahka- tai 
sararahkaturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen 5,8.

Ohuen turvekerroksen takia Kivenneva ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 10. Kivennevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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51. Pleunankangas 

Pleunankangas (kl. 2224 09, x=6981,8, y=3329,4) si-
jaitsee noin 17 km Alajärven keskustasta lounaaseen, 
ja se rajoittuu pääosin loivapiirteiseen moreenimaas-
toon ja etelässä peltoon. Suon eteläosaa sivuaa maan-
tie ja suon länsi-, pohjois- ja itäreunassa kulkee met-
säautotiet. Suolla on 30 tutkimuspistettä ja 21 syvyys-
pistettä (kuva 11). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 12,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 42 ha, 
yli 1 m syvän alueen 7 ha, yli 1,5 m syvän 3 ha ja yli 
2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 134–
138 m. Suon pinta viettää eteläosassa etelään ja poh-
joisosassa luoteeseen. Pleunankangas on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan  0. 
Suon eteläosan vedet laskevat laskuojaa pitkin Väli-
luomaan ja sitä kautta Lakajokeen, pohjoispäästä las-
kee puolestaan laskuoja Kivennevan kautta Lakajo-
keen, joka laskee Lapuanjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 44.036, Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on melko epätasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (96 %) ja hieta (4 %).

Pleunankankaan tutkimuspisteistä on rämeellä 
72  % ja turvekankaalla 28  %. Suon pohjoisosas-
sa ovat tupasvillaräme- ja tupasvillarahkaräme tyy-

pillisiä. Eteläosassa on mm. puolukkaturvekangasta, 
isovarpurämemuuttumaa ja pienellä alueella kaner-
varahkarämemuuttumaa. Keskimääräinen suonpin-
nan rahkamättäisyys on 15 % ja mättäiden korkeus 
1,4 dm. Puusto on yleensä keskitiheää pinotavara-as-
teen mäntyä, paikoin myös tukkipuuta.

 Pleunankankaan turpeista on rahkavaltaisia 93 % 
ja saravaltaisia 7 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 61 %, sararahkaturve (CS) 32 % ja rah-
kasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 58 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Suol-
la on paikoin puolen metrin paksuinen heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
hieman maatuneempaa rahka- tai sararahkaturvetta. 
Tupasvillan jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen 
lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 2,8 ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen 7,1. Liekoja on paikoin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Pleunankangasta ei 
sovellu turvetuotantoon.
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Kuva 11. Pleunankankaan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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52. Plevna 

Plevna (kl. 2224 09, x=6981,0, y=3329,8) sijaitsee 
noin 16 km Alajärven keskustasta lounaaseen. Suo ra-
joittuu koillisessa paikoin Isoon Narunnevaan ja idäs-
sä umpeenkasvaneeseen Mutikanjärveen. Kaakkois- 
ja lounaisosassa suo rajoittuu peltoihin ja muualta loi-
vapiirteiseen moreenimaastoon. Suon poikki kulkee 
maantie. Suolla on 41 tutkimuspistettä ja 44 syvyys-
pistettä (kuva 12). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 12,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 69 ha, 
yli 1 m syvän alueen 26 ha ja yli 1,5 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 139–
141 m, ja pinta viettää keskiosassa kaakkoon ja ete-
läosassa etelään noin 1 m/km. Plevna on suurimmak-
si osaksi ojitettu, ja se kuuluu lähinnä luonnontilai-
suusluokkaan 1, joskin ojittamaton alue, jonka tie ja 
ojat jakavat kolmeen osaan, on säilynyt melko luon-
nontilaisena. Vedet laskevat suon keskiosasta Muti-
kanjärveen ja sitä kautta länteen Väliuomaan. Suon 
eteläosasta vedet laskevat suoraan Väliluoman kaut-
ta Lakajokeen, joka laskee Lapuanjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,0 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalaji on moreenia.

Plevnan tutkimuspisteistä on rämeellä 69 %, avo-
suolla 23 % ja turvekankaalla 8 %. Ojittamattomil-
la alueilla on variksenmarjarahkanevaa ja -rämet-
tä (kuva 13). Eteläosan ojitusalueella on puolukka-
turvekangasta ja kanervarahkarämemuuttumaa sekä 

luoteisosan ojitusalueilla mm. tupasvillarämemuut-
tumaa. Keskimääräinen suonpinnan rahkamättäisyys 
on 53 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on luon-
nontilaisilla alueilla harvaa ja kitukasvuista mäntyä. 
Ojitusalueilla on kookkaampaa keskitiheää männik-
köä.

 Plevnan turve on rahkavaltaista. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 84 % ja sararahkaturve 
(CS) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 42 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 4 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon keskiosassa on runsaan puolen metrin paksui-
nen heikosti maatunut pintarahkakerros, joka koostuu 
vaihtelevasti Acutifolia- ja Cuspidata-ryhmien rahka-
sammalien jäännöksistä. Syvemmällä on melko hy-
vin maatunutta rahkaturvetta. Etelälahdekkeessa tur-
vekerrostuma on alle metrin paksuinen ja samantyyp-
pinen kuin suon keskiosassa, joskin paikoin sarapitoi-
nen turve ulottuu pintaan asti. Tupasvillan jäännökset 
ovat yleinen turpeen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 2,0 ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen 8,0. Liekoja on erittäin vähän.

Ohuen turvekerroksen takia Plevna ei sovellu tur-
vetuotantoon.

Kuva 12. Plevnan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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Kuva 13. Umpeenkasvanut oja Plevnalla. Kuva: Tapio Toivonen GTK.
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53. Sienikankaanräme 

Sienikankaanräme (kl. 2224 09, x=6982,2, y=3331,4) 
sijaitsee noin 14  km Alajärven keskustasta lounaa-
seen, ja se rajoittuu idässä hiekkakankaaseen ja muu-
alla loivapiirteiseen moreenimaastoon. Pohjoisreu-
naan ulottuu pohjavesialue. Suon luoteisreunaa sivu-
aa maantie ja itäpuolella kulkee metsäautotie. Suolla 
on 10 tutkimuspistettä ja 14 syvyyspistettä (kuva 14). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,9/10 ha. 
Sienikankaanrämeen kokonaispinta-ala on 24  ha ja 
yli 1 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 144–
147 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 3 m/km. Sie-
nikankaanräme on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon vedet laskevat län-
siosan laskuojaa pitkin Mutikannevalle ja sitä kautta 
Mutikanjärveen. Mutikanjärvestä vedet laskevat Vä-
liluoman kautta Lakajokeen ja edelleen Lapuanjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, Lakajo-
en valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on moree-
nia. 

Sienikankaanrämeen tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 71 % ja turvekankaalla 29 %. Yleisimmät suotyy-
pit ovat tupasvilla- ja isovarpurämemuuttuma sekä 
varputurvekangas. Keskimääräinen suonpinnan rah-
kamättäisyys on 18 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. 
Puusto on keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä.

 Sienikankaanrämeen turve on rahkavaltaista. Pää-
turvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 70 % ja sa-
rarahkaturve (CS) 30 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 48 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut. Heikosti maatunutta pin-
tarahkakerrosta on paikoin 10–40 cm. Suurin osa 
turvekerrostumasta on kohtalaisen hyvin maatunutta 
rahkaturvetta, jossa on lisätekijänä tupasvillan jään-
nöksiä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 2,4 ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen 6,5.

Ohuen turvekerroksen takia Sienikankaanräme ei 
sovellu turvetuotantoon. 

Kuva 14. Sienikankaanrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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54. Vuorijärvenneva 

Vuorijärvenneva (kl. 2224 09, x=6981,0, y=3334,1) 
sijaitsee noin 14 km Alajärven keskustasta etelään. 
Suo rajoittuu etelässä Vuorijärveen (144,7 m mpy) ja 
muualla moreenimaastoon. Pohjois- ja itäreunaa si-
vuaa metsäautotie. Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 
38 syvyyspistettä (kuva 15). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 10,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 75 ha, yli 1 m syvän alueen 35 ha, yli 1,5 m syvän 
12 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 135–149 
m, ja pinta viettää luoteeseen noin 5 m/km. Vuorijär-
venneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Eteläosan vedet laskevat Vuorijär-
veen. Suon vedet laskevat pohjoisosassa laskuojia pit-
kin Niskanevalle, josta on yhteys Peräpurolle ja siitä 
edelleen Orasenjokeen, joka laskee Kurejokeen. Ku-
rejoki johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.047, Orasenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiekka 54 % ja moreeni 46 %. 

Vuorijärvennevan suotyypeistä on rämeellä 71 % ja 
turvekankaalla 29 %. Etelä- ja länsiosassa on tupas-
villarämemuuttuma yleinen. Itäosassa on varsinaista 
sararämemuuttumaa. Lisäksi reunaosissa on puoluk-
ka- ja mustikkaturvekangasta. Keskimääräinen suon-
pinnan rahkamättäisyys on 8 % ja mättäiden korke-

us 1,1 dm. Puusto on keskitiheää ja kehitysasteeltaan 
vaihtelevaa mäntyä.

Vuorijärvennevan turpeista on rahkavaltaisia 52 % 
ja saravaltaisia 48 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkasaraturve (SC) 48 %, sararahkaturve (CS) 29 %, 
ja rahkaturve (S) 23 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 33 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 9 % kokonaisturvemäärästä.

Suon etelä- ja länsiosassa on ohuehko heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla 
on maatuneempaa rahka- tai sararahkaturvetta. Suon 
itäosassa ohutturpeisella alueella turve on yleensä 
pinnasta asti saravaltaista ja melko hyvin maatunutta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen 6,3. Liekoja on kohtalaisesti.

Vuorijärvennevalta on otettu turvenäytteet yhdeltä 
tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapi-
toisuus on 1,4 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,6–3,5), 
vesipitoisuus märkäpainosta 89,2 % (85,1–91,3) ja 
kuiva-ainemäärä 109,6 kg/suom3 (91,3–148,9). Rik-
kipitoisuus on keskimäärin 0,10  % kuivapainosta 
(0,08–0,11). 

Yli 1,5 m syvyinen alue koostuu neljästä eri altaas-
ta, joista suurin rajoittuu Vuorijärveen, minkä vuoksi 
Vuorijärvenneva ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 15. Vuorijärvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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55. Tupasaarenneva 

Tupasaarenneva (kl. 2224 09, x=6981,1, y=3334,7) 
sijaitsee noin 14 km Alajärven keskustasta etelään 
ja se rajoittuu kauttaaltaan moreenimaastoon. Suon 
länsireunaan ulottuu metsäautotien pää. Suolla on 
23 tutkimuspistettä ja 19 syvyyspistettä (kuva  16). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 14,4/10 ha. 
Suon kokonaispinta ala on 29 ha, yli 1 m syvän alu-
een 14 ha, yli 1,5 m syvän 12 ha ja yli 2 m syvän 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 143–150 
m, ja pinta viettää pohjoiseen. Tupasaarenneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 1. Suon vedet laskevat pohjoispääs-
tä laskuojaa Pataminnevalle, josta lähtee Peränpuro 
pohjoiseen kohti Kurejokea, joka johtaa Lappajär-
veen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.047, Orasen-
joen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalaji on mo-
reenia. 

Tupasaarennevan suotyypeistä on rämeellä 75 % 
ja turvekankaalla 25 %. Pienillä ojittamattomilla alu-
eilla on mm. lyhytkorsinevarämettä ja tupasvillarah-
karämettä. Ojitusalueille ovat tyypillisiä tupasvilla-
räme- ja lyhytkorsinevarämemuuttumat. Suon poh-
joisosassa on mustikka- ja puolukkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 15 % ja 
mättäiden korkeus 1,3 dm. Puusto on pohjoisosassa ja 
reunoilla mäntyvaltaista tukkipuustoa, suon keskellä 
harvahkoa ja osin kitukasvuista mäntyä.

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

rahkaturve (S) 49 %, rahkasaraturve (SC) 27 % ja sa-
rarahkaturve (CS) 24 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 44 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 4 %.

Suolla on ohuehko ja heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintakerros, jonka alla on selvästi maatuneem-
paa rahkaturvetta. Pohjalla on ohut kerros saravaltais-
ta turvetta. Pohjoisosassa saravaltainen turve voi ulot-
tua lähelle pintaa. Tupasvillan jäännökset ovat erittäin 
yleinen turpeen lisätekijä.

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

Tupasaarennevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,1  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,2–5,5), vesipi-
toisuus märkäpainosta 91,3 % (87,0–94,0) ja kuiva-
ainemäärä 83,4 kg/suom3 (59,8–119,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,4 MJ/
kg (19,2–22,7) ja 50  %:n kosteudessa 8,4  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10 % kuivapainos-
ta (0,06–0,17). 

Tupasaarenneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
12  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,20 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,44 MWh. 

Kuva 16. Tupasaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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56. Laumaanneva 

Laumaanneva (kl. 2224 09, x=6983,1, y=3336,1) si-
jaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta etelään. Suo 
on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu pohjoises-
sa ja lännessä harjualueeseen, etelässä Räätsänginne-
vaan ja muualla moreenimaastoon. Suon länsipuolel-
la on maantie, ja suon poikki kulkee lisäksi metsäau-
totie. Laumaannevalla on 28 tutkimuspistettä ja 38 
syvyyspistettä (kuva 17). Tutkimus- ja syvyyspistei-
tä on yhteensä 13,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
48 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha, yli 1,5 m syvän 1 ha 
ja yli 2 m syvän 0,5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–132 
m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 4 m/km. Laumaan-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Vedet laskevat pohjoiseen Kellari-
puroon, joka johtaa Orasenjokeen ja edelleen Kure-
jokeen. Suo sijaitsee pohjavesialueella, ja se kuuluu 
vesistöalueeseen 47.047, Orasenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat hiek-
ka 83 %, moreeni 15 % ja hieta 2 %. 

Laumaannevan suotyypeistä on rämeellä 73 %, tur-
vekankaalla 22 % ja avosuolla 5 %. Suon keskellä on 
tupasvillarahkarämelaikku. Eteläosassa on varsinais-
ta sararäme- ja tupasvillarämemuuttumaa sekä var-
puturvekangasta. Pohjoisempana on paikoin isovar-

purämemuuttumaa. Pohjoisosassa varputurvekangas, 
lyhytkorsinevaräme- ja isovarpurämemuuttuma ovat 
yleisiä. Lisäksi suolla tavataan mm. pallosararäme- ja 
kanervarahkarämemuuttumaa. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 33 % ja mättäiden korke-
us 2,1 dm. Puusto on melko kookasta, keskitiheää ja 
mäntyvaltaista.

Laumaannevan turpeista on rahkavaltaisia 74 % 
ja saravaltaisia 26 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 23 %, sararahkaturve (CS) 51 % ja rah-
kasaraturve (SC) 26 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 51 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 17 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 18 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on yleensä kohtalaisen 
hyvin maatunutta sararahka- tai rahkasaraturvetta. 
Tupasvillan jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen 
lisätekijä.

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

Ohuen turvekerroksen takia Laumaanneva ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 17. Laumaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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57. Hiekkaneva-Potpakanneva 

Hiekkaneva-Potpakanneva (kl. 2224 09, x=6982,8, 
y=3337,5) sijaitsee noin 12 km Alajärven keskustas-
ta etelään, ja se rajoittuu hiekkaiseen moreenimaas-
toon. Suon pohjois- ja länsipuolella kulkee metsäau-
totie. Suolla on 23 tutkimuspistettä ja 33 syvyyspistet-
tä (kuva 18). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
7,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 76 ha, yli 1 m 
syvän alueen 10 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 129–137 
m, ja pinta viettää voimakkaasti pohjoiseen. Hiekka-
neva-Potpakanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon vedet laske-
vat pohjoispäästä Lohijokeen, joka johtaa Orasenjo-
en kautta Kurejokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 47.047, Orasenjoen valu-
ma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat hiekka 75 
%, moreeni 23 % ja hieta 2 %. Suon pohjalla on lie-
jua paikoin ohut (alle 0,5 m) kerros.

Hiekkaneva-Potpakannevan suotyypeistä on rä-
meellä 57 %, turvekankaalla 39 % ja avosuolla 4 %. 
Suon eteläosassa on jäkäläturvekangasta, variksen-
marjarahkaräme- ja kanervarahkarämemuuttumaa. 

Pohjoisosassa on mm. puolukkaturvekangasta, pallo-
sararämemuuttumaa ja kangasrämemuuttumaa. Suon 
keskiosassa on ruohoturvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 32 % ja mättäiden korke-
us 2,2 dm. Puusto on keskitiheää, kehitysluokaltaan 
vaihtelevaa ja mäntyvaltaista.

Hiekkaneva-Potpakannevan turpeista on rahkaval-
taisia 94 % ja saravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 39 %, sararahkaturve (CS) 
55 % ja rahkasaraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 53 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 17 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 18 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerrostuma on ohut. Turvekerrostuman 
pinnassa on yleensä 10–30 cm paksu heikosti maa-
tunut rahkakerros, jonka alla on kohtalaisen hyvin 
maatunutta sararahkaturvetta. Tupasvillan jäännök-
set ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 7,0. Liekoja on vähän.

Ohuen turvekerroksen takia Hiekkaneva-Potpa-
kannevaa ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 18. Hiekkaneva-Potpakannevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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58. Heinijärvi 

58. Heinijärvi (kl. 2313 04, x=6985,1, y=3323,0) si-
jaitsee noin 20 km Alajärven keskustasta lounaaseen, 
ja se rajoittuu pohjoisessa ja kaakossa peltoon ja muu-
alla moreenimaastoon. Länsireunaa sivuaa maantie. 
Suolla on 33 tutkimuspistettä ja 36 syvyyspistettä 
(kuva 19). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
12,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 55 ha, yli 1 m 
syvän alueen 38 ha, yli 1,5 m syvän 27 ha ja yli 2 m 
syvän 15 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 94–96 m, 
ja pinta viettää etelään. Heinijärvi on suurimmak-
si osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 1. Suon keskellä on umpeenkasvanut Heinijärvi. 
Eteläpäästä on ojayhteys läheiseen Lakajokeen, joka 
johtaa Lapuanjokeen ja edelleen mereen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,7 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiekka 59 %, moreeni 30 % ja hiesu 7 %. 
Suon pohjalla on liejua laajalla alueella paikoin 2,0 
m paksuinen kerros.

Heinijärven suotyypeistä on rämeellä 53 %, tur-
vekankaalla 23 %, avosuolla 15 % ja pellolla 9 %. 
Suon keskellä umpeenkasvaneen järven kohdalla on 
varsinaista saranevaa. Suon pohjoisosassa on varsi-
naista sararäme- ja isovarpurämemuuttumaa. Um-
peenkasvualueen itä- etelä- ja länsipuolella on tupas-
villaräme- ja isovarpurämemuuttumaa ja suon etelä-
osassa puolukkaturvekangasta. Lounaassa on ojitta-
maton pieni alue, jossa on mm. tupasvillarämettä. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 11 % ja 

mättäiden korkeus 1,4 dm. Puusto on ojitusalueella 
keskitiheää ja kehitysasteeltaan vaihtelevaa mäntyä.

Heinijärven turpeista on rahkavaltaisia 67 % ja sa-
ravaltaisia 33 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 41 %, sararahkaturve (CS) 26 %, saratur-
ve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 32 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 32 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 6 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Heinijärven keskiosan turvekerrostumassa on poh-
jaan asti hyvin heikosti maatunutta pääasiassa Cus-
pidata-ryhmän rahkasammalista koostuvaa turvetta, 
jossa on jonkin verran saraa toisena päätekijänä. Tä-
män alueen ympärillä heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros on yleensä alle puolen metrin 
paksuinen, ja tämän alla on kohtalaisesti maatunutta 
rahka- tai sararahkaturvetta. Suon pohjoisosassa tur-
ve on kokonaan saravaltaista. Tupasvillan jäännökset 
ovat yleinen turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän.

Suon keskiosan umpeenkasvaneen osan ympärillä 
on noin 20 ha alueella turvetuotanto mahdollista. Sy-
vimpien kohtien kuivattaminen voi kuitenkin vaatia 
pumppaustoimenpiteitä. Alueella on 0,36 milj. suo-
m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,47 MWh. 

Kuva 19. Heinijärven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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59. Tupunvainio 

Tupunvainio (kl. 2224 06, x=6984,3, y=3324,1) si-
jaitsee noin 20 km Alajärven keskustasta lounaaseen. 
Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu eteläs-
sä Lakajokeen, pohjoisessa paikoin peltoihin ja muu-
alla moreenimaastoon. Suon pohjoispuolella kulkee 
paikallistie. Suolla on 52 tutkimuspistettä ja 54 sy-
vyyspistettä (kuva 20). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 12,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
85 ha, yli 1 m syvän alueen 34 ha, yli 1,5 m syvän 
20 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 91–96 m, 
ja pinta viettää pääasiassa etelään. Tupunvainio on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Suon pohjoisosan halki virtaa Menkijärvestä 
lähtevä laskuoja, jota pitkin vedet virtaavat Lakajo-
keen. Eteläosasta on suoria ojayhteyksiä Lakajokeen, 
joka johtaa Lapuanjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 44.036, Lakajoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,7 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni 71 %, hiekka 14 %, hiesu 8 % ja hie-
ta 5 %. Suon pohjoisosassa turvekerrostuman poh-
jalla on liejua laajalla alueella paikoin metrin pak-
suinen kerros.

Tupunvainion suotyypeistä on rämeellä 69 %, tur-
vekankaalla 29 %, pellolla 1 % ja korvessa 1 %. Suon 
pohjoisosassa on puolukkaturvekangasta ja eteläm-
pänä tupasvillarämemuuttumaa sekä paikoin tupas-
villarahkarämeojikkoa. Kaakkoisosassa on tupasvil-
larämemuuttuman ohella pallosararäme- ja isovar-
purämemuuttumaa ja reunoilla turvekankaita. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 11 % ja mättäi-
den korkeus 1,4 dm. Puusto on pääasiassa keskitiheää 
harvennus- tai tukkipuuasteen mäntyä.

Tupunvainion turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja 
saravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 46 %, sararahkaturve (CS) 42 % ja rah-
kasaraturve (SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 38 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 7 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjoisosassa on paikoin puoli metriä paksu 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on hieman maatuneempaa rahkaturvetta. 
Kaakkoisosassa missä turvekerrostuma on ohuem-
pi kerrosjärjestys on samantyyppinen, mutta pohjaa 
kohti sara lisääntyy. Suon reunaosissa voi olla sarapi-
toista tai –valtaista turvetta pinnasta asti. Tupasvillan 
jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä. 

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

Tupunvainiolta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,6 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–10,5), vesipitoisuus 
märkäpainosta 86,5  % (80,5–90,6) ja kuiva-aine-
määrä 129,7 kg/suo-m3 (102,0–169,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,6 MJ/
kg (19,6–23,0) ja 50  %:n kosteudessa 9,6  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,25 % kuivapainos-
ta (0,11–0,60).

Tupunvainion pohjoisosassa on noin 19 ha:n laa-
juisella ja yli 1,5 m syvällä alueella 0,26 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Energia-
turpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laa-
tuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.30. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on kes-
kimäärin 0,64 MWh.
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Kuva 20. Tupunvainion tutkimus- ja syvyyspisteet.
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60. Virtosaarenkydönsuo 

Virtosaarenkydönsuo (kl. 2224 06, x=6984,2, 
y=3325,5) sijaitsee noin 20 km Alajärven keskus-
tasta lounaaseen. Suolla on peltoja, ja se rajoittuu 
moreenimaastoon. Suon länsireunaa sivuaa maan-
tie ja pohjoisosan poikki kulkee metsäautotie. Suol-
la on 11 tutkimuspistettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 
21). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,7/10 
ha. Suon kokonaispinta-ala on 33 ha ja yli 1 m sy-
vän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 99–110 m, 
ja pinta viettää voimakkaasti länteen. Virtosaarenky-
dönsuo on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Suon länsireunasta on ojayhte-
ys läheiseen Lakajokeen, joka johtaa Lapuanjokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen va-
luma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,3 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka 79 % ja moreeni 21 %. 

Virtosaarenkydönsuon suotyypeistä on turvekan-
kaalla 66 %, rämeellä 17 %, korvessa 10 % ja pellol-
la 7 %. Suon keskellä on laaja kytöheittoalue. Muu-
alla mustikka-, puolukka- ja varputurvekangas ovat 

lähes vallitsevia. Paikoin esiintyy myös korpiräme- ja 
varsinaista korpimuuttumaa. Keskimääräinen pinnan 
mättäisyys on 5 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. Puus-
to on monin paikoin kookasta sekapuustoa.

Virtosaarenkydönsuon turpeista on rahkavaltaisia 
88 % ja saravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: sararahkaturve (CS) 59 %, rahkaturve (S) 29 % ja 
rahkasaraturve (SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 12 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 47 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota turvekerros on alle puo-
len metrin paksuinen. Pinnassa on paikoin ohut hei-
kosti maatunut rahkakerros, jonka alla on yleensä 
kohtalaisesti maatunutta sararahka- tai rahkasaratur-
vetta. Puun jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen 
lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,0. Liekoja on paikoin erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Virtosaarenkydönsuo 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 21. Virtosaarenkydönsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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61. Kotalampi 

Kotalampi (kl. 2224 06, x=6984,1, y=3326,8) sijait-
see noin 20 km Alajärven keskustasta lounaaseen, ja 
se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Suon poh-
jois- ja eteläreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 81 
tutkimuspistettä ja 70 syvyyspistettä (kuva 22). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,8/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 117 ha, yli 1 m syvän alueen 
51 ha, yli 1,5 m syvän 37 ha ja yli 2 m syvän 23 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 105–118 
m, ja pinta viettää pohjoiseen. Kotalampi on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Pohjoisosassa on ojien ympäröimä Kotalam-
pi (112,6 m mpy). Suon pohjoispäästä on ojayhteys 
Vähäjärven kautta Menkijärveen, josta lähtee lasku-
uoma Lakajokeen. Luoteisosasta on myös suora yh-
teys Lakajokeen, joka laskee Lapuanjokeen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat hiek-
ka 49 %, moreeni 48 %, hieta 2 % ja sora 1 %. Suon 
pohjalla on liejua laajalla alueella ohut alle 0,5 m 
paksu kerros.

Kotalammen suotyypeistä on rämeellä 57 % ja 
turvekankaalla 43 %. Länsiosan keskellä paksutur-
peisella alueella on variksenmarja- ja kanervarahka-
rämeojikkoa, pohjoisosassa puolukkaturvekangasta 
ja eteläosassa tupasvillarämemuuttumaa. Suo koil-
lisosassa Kotalammen ympärillä on mm. tupasvilla-
räme- ja, variksenmarjarahkarämemuuttumaa sekä 
puolukkaturvekangasta. Kaakkoisosassa on mm. 
puolukkaturvekangasta ja varsinaista sararämemuut-
tumaa (kuva 23). Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 16 % ja mättäiden korkeus 2,2 dm. Puus-
to on yleensä keskitiheää ja kehitysluokaltaan vaih-
televaa mäntyä.

Kotalammen turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja sa-
ravaltaisia 34 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 43 %, rahkasaraturve (SC) 33 %, 
rahkaturve (S) 23 % ja saraturve (C) 1 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 40 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 41 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on pohjoisosaa lukuun ottamatta selvästi 
alle puolen metrin paksuinen heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros. Tämän alla on hyvin 
maatunutta rahka- tai sararahkaturvetta, joka pohjaa 
kohti muuttuu yleensä saravaltaiseksi. Paikoin sara-
pitoinen tai -valtainen turve ulottuu pintaan asti. Tu-
pasvillan ja puun jäännökset ovat erittäin yleisiä tur-
peen lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,6. Liekoja on vähän.

Kotalammelta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,6 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,3–7,8), vesipitoisuus mär-
käpainosta 89,2  % (86,3–92,6) ja kuiva-ainemäärä 
110,9 kg/suo-m3 (89,0–141,3). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 21,2 MJ/kg (19,2–
22,9) ja 50 %:n kosteudessa 9,4 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,21  % kuivapainosta (0,11–
0,37). 

Suolla sijaitseva Kotalampi vaikeuttaa turvetuo-
tantoa. Suon pohjois- ja lounaisosassa on yhteensä 
noin 32 ha energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluet-
ta, jonka turvemäärä on noin 0,58 milj. suo-m3. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,55 MWh. 
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Kuva 22. Kotalammen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 23. Ruohoista sararämemuuttumaa Kotalammella. Kuva: Samu Valpola, GTK.
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62. Rengonmäki 

Rengonmäki (kl. 2224 06, x=6984,3, y=3327,4) si-
jaitsee noin 20 km Alajärven keskustasta lounaaseen 
ja se rajoittuu kokonaan moreenimaastoon. Eteläosan 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 25 tutkimus-
pistettä ja 24 syvyyspistettä (kuva 24). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 13,3/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 37 ha, yli 1 m syvän alueen 13 ha, 
yli 1,5 m syvän 11 ha ja yli 2 m syvän 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 110–119 
m, ja pinta viettää pohjoiseen. Rengonmäki on koko-
naan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
0. Pohjoispäästä lähtee laskuoja (Päkinpuro) Vähäjär-
veen, josta vedet virtaavat Menkijärven kautta Laka-
jokeen ja edelleen Lapuanjokeen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 44.036, Lakajoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,0 m. 
Pohjamaalajit ovat moreeni 55 %, hiekka 43 % ja 
hieta 2 %. 

Rengonmäen suotyypeistä on rämeellä 78 % ja tur-
vekankaalla 22 %. Suon keskellä on tupasvillaräme-
muuttumaa. Eteläosassa on kytöheittoa, isovarpurä-
memuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 16 % ja mättäiden 
korkeus 1,5 dm. Puusto on keskitiheää harvennus- tai 
tukkipuuasteen mäntyä.

Rengonmäen turpeista on rahkavaltaisia 92 % ja 
saravaltaisia 8 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 65 %, sararahkaturve (CS) 27 % ja rah-
kasaraturve (SC) 8 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 

sisältäviä turpeita on 45 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 11 %.

Suon keskiosan turvekerrostumassa on noin puo-
li metriä paksu heikosti maatunut pintarahkakerros, 
jonka alla on hieman maatuneempaa rahkaturvetta, 
joka pohjaa kohti muuttuu sarapitoiseksi. Tupasvil-
lan jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä. Ete-
läosan ohutturpeisella alueella on sararahkaturvetta.

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

Rengonmäeltä on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,7 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,8–3,7), vesipitoisuus mär-
käpainosta 90,0  % (85,6–92,6) ja kuiva-ainemäärä 
99,1 kg/suo-m3 (77,0–137,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 20,4 MJ/kg (18,9–
22,6) ja 50 %:n kosteudessa 9,0 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,10  % kuivapainosta (0,07–
0,12). 

Rengonmäki soveltuu turvetuotantoon. Suon 
11  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,20 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,48 MWh. 

Kuva 24. Rengonmäen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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63. Penjankorpi 

Penjankorpi (kl. 2224 09, x=6983,8, y=3328,9) si-
jaitsee noin 21 km Alajärven keskustasta lounaaseen. 
Suo rajoittuu lännessä Kotanevaan ja muualla mo-
reenimaastoon. Pohjoisosan poikki kulkee korkea-
jännitelinja. Länsireunaa sivuaa ja keskiosan poikki 
kulkee metsäautotie. Suolla on 50 tutkimuspistettä ja 
50 syvyyspistettä (kuva 25). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 9,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 107 ha, yli 1 m syvän alueen 18 ha, yli 1,5 m sy-
vän 6 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 122–138 
m, ja pinta viettää voimakkaasti luoteeseen. Penjan-
korpi on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Pohjoisosasta lähtee laskuojia koh-
ti Päkinpuroa, joka johtaa Vähäjärveen, josta vedet 
kulkeutuvat edelleen Menkijärven kautta Lakajokeen 
ja siitä Lapuanjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
44.036, Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,7 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 98 % ja hiekka 2 %. 

Penjankorven suotyypeistä on turvekankaalla 
61 % ja rämeellä 39 %. Suon eteläosassa on puoluk-
katurvekangasta, isovarpuräme- ja tupasvillaräme-
muuttumaa. Keskiosassa on mm. ruoho-, mustikka- 

ja puolukkaturvekangasta. Pohjoisosassa esiintyy tu-
pasvillaräme- ja varsinaista sararämemuuttumaa sekä 
turvekankaita. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 10 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. Puusto 
on yleensä keskitiheää tukkipuuasteen mäntyvaltais-
ta sekametsää.

Penjankorven turpeista on rahkavaltaisia 61 % ja 
saravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 53 %, rahkasaraturve (SC) 39 % ja 
rahkaturve (S) 8 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 46 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 9 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Yli 1,5 m syvyinen alue 
koostuu viidestä pienestä altaasta. Heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros on yleensä 10–20 
cm paksu. Tämän kerroksen alla on kohtalaisen hy-
vin maatunutta sararahka- tai rahkasaraturvetta.  Puun 
jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

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

Ohuen turvekerroksen takia Penjankorpi ei sovel-
lu turvetuotantoon.
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Kuva 25. Penjankorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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64. Haapapuskanmäensuo 

Haapapuskanmäensuo (kl. 2313 07, x=6984,9, 
y=3330,4) sijaitsee noin 13 km Alajärven keskus-
tasta lounaaseen. Suo rajoittuu etelässä Isoon ja Pik-
ku Narunnevaan ja muualla moreenimaastoon. Suon 
poikki kulkee korkeajännitelinja, ja itäpuolella kul-
kee paikallistie ja luoteispuolelle ulottuu metsäauto-
tien pää. Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 36 syvyys-
pistettä (kuva 26). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 5,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 89 ha, 
yli 1 m syvän alueen 14 ha, yli 1,5 m syvän 7 ha ja 
yli 2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 130–
141 m, ja pinta viettää länteen noin 5 m/km. Haapa-
puskanmäensuo on osittain ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 1. Suolta on ojayhteyksiä luo-
teeseen kohti Päkinpuroa, joka laskee Vähäjärveen ja 
edelleen Menkijärven kautta Lakajokeen ja siitä La-
puanjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, La-
kajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohjamaalaji on 
moreenia.

Haapapuskanmäensuon suotyypeistä on turvekan-
kaalla 53 % ja rämeellä 47 %. Suon länsiosan pieneh-
köllä ojittamattomalla alueella on tupasvillarämettä 

ja lyhytkorsinevarämettä. Idempänä ojitusalueella on 
pääasiassa varpu- ja puolukkaturvekangasta. Länsi-
osassa on lisäksi tupasvillaräme- ja varsinaista sara-
rämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 11 % ja mättäiden korkeus 2,4 dm. Puus-
to on ojitusalueella keskitiheää harvennus- tai tukki-
puuasteen mäntyä.

Haapapuskanmäensuon turpeista on rahkavaltaisia 
85 % ja saravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: sararahkaturve (CS) 65 %, rahkaturve (S) 20 % ja 
rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 15 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 15 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota turvekerrostuma on 
ohut ja turve on kohtalaisen hyvin maatunutta sara-
rahkaturvetta. Yli 1,5 m syvä alue koostuu kahdesta 
pienestä altaasta.

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

Haapapuskanmäensuon länsiosa kuuluu osittain 
Ison Narunnevan Natura-alueeseen. Suo ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 26. Haapapuskanmäensuon tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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65. Isonkankaanneva 

Isonkankaanneva (kl. 2313 07, x=6985,8, y=3330,5) 
sijaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta lounaa-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoit-
tuu idässä hiekka-alueeseen ja muualla mäkiseen ja 
osin kallioiseen moreenimaastoon. Itäosa on pohjave-
sialuetta. Suon itä- ja länsipuolella kulkee paikallis-
tie. Suolla on 49 tutkimuspistettä ja 49 syvyyspistet-
tä (kuva 27). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
7,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 129 ha, yli 1 m 
syvän alueen 5 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–143 
m, ja pinta viettää länteen noin 5 m/km. Isonkankaan-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Suon luoteisosasta lähtee laskuoja 
pohjoiseen kohti Kurejokea. Lounaasta on lisäksi oja-
yhteys Menkijärveen ja siitä edelleen Lakajoen kaut-
ta Lapuanjokeen. Suurin osa suosta kuuluu vesistö-
alueeseen 47.048, Vähäjoen valuma-alue ja lounais-
osa vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,9 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni 96 %, kallio 3 % ja hieta 1 %. 

Isonkankaannevan suotyypeistä on rämeellä 62 %, 
turvekankaalla 37 % ja pellolla 1 %. Tupasvillaräme-

muuttuma on selvästi yleisin suotyyppi. Lisäksi suol-
la esiintyy pienellä alueella isovarpuräme- ja pallo-
sararämemuuttumaa. Turvekankaista puolukkaturve-
kangas on yleinen. Länsiosassa on pienehkö kytöheit-
toalue. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 7 
% ja mättäiden korkeus 1,2 dm. Puusto on keskitihe-
ää harvennus- ja tukkipuuasteen mäntyä.

Isonkankaannevan turpeista on rahkavaltaisia 78 % 
ja saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 44 %, sararahkaturve (CS) 34 % ja rah-
kasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 37 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintakerros on 0,1–0,3 m paksu. Tämän ker-
roksen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta sararah-
ka- tai rahkasaraturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,8. Liekoja on vähän.

Ohuen turvekerroksen takia Isonkankaanneva ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 27. Isonkankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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66. Höykkymosanneva 

Höykkymosanneva (kl. 2313 07, x=6986,6, y=3332,4) 
sijaitsee noin 10 km Alajärven keskustasta lounaa-
seen. Suo rajoittuu idässä hiekka-alueeseen ja muu-
alla mäkiseen moreenimaastoon. Länsiosa rajoittuu 
pohjavesialueeseen. Suon eteläosassa ja itäpuolella 
kulkee metsäautotie. Suolla on 50 tutkimuspistettä 
ja 51 syvyyspistettä (kuva 28). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 7,9/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 129 ha, yli 1 m syvän alueen 46 ha, yli 1,5 m 
syvän 18 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 122–
132 m, ja pinta viettää pääasiassa itään. Höykkymo-
sanneva on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Pohjoisreunasta lähtee laskuoja kohti Ku-
rejokea, joka johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 47.041, Kurejoen alaosan alue

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 96 %, hiekka 3 % ja hieta 1 %.

Höykkymosannevan suotyypeistä on rämeellä 
81 % ja turvekankaalla 19 %. Isovarpurämemuut-
tuma on selvästi yleisin suotyyppi. Paikoin esiintyy 
myös varsinaista sararäme- ja tupasvillarämemuuttu-
maa sekä puolukkaturvekangasta. Lounaisosassa on 
kanervarahkarämemuuttumaa pienellä alueella. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 6 % ja mät-

täiden korkeus 1,4 dm. Puusto on keskitiheää harven-
nus- tai tukkipuuasteen mäntyä.

Höykkymosannevan turpeista on rahkavaltaisia 
77 % ja saravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: sararahkaturve (CS) 50 %, rahkaturve (S) 27 % 
ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 29 % ja puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 9 % kokonaisturvemäärästä.

Yli 1,5 m syvyinen alue on viidessä altaassa. Suol-
la on yleensä hyvin ohut tai paikoin kokonaan puut-
tuva heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, jonka alla on yleensä kohtalaisen hyvin maatu-
nutta sararahka- tai paikoin rahkasaraturvetta. Lou-
naisosassa on parin hehtaarin alue, jossa on yli 1,5 
m paksuinen heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
taturvekerros.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,3. Liekoja on yleensä vähän.

Höykkymossannevan itäosassa on noin 7 ha:n laa-
juinen ja yli 1,5  m syvyinen alue, jolla pienimuo-
toinen energiaturvetuotanto on mahdollista. Alueen 
käyttökelpoiset turvevarat ovat noin 0,09 milj. suo-
m3. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotanto-
kosteudessa on keskimäärin 0,51 MWh. 

Kuva 28. Höykkymossannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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67. Murtoneva 

Murtoneva (kl. 2224 09, x=6983,3, y=3334,3) sijait-
see noin 11 km Alajärven keskustasta lounaaseen. 
Suo rajoittuu pohjoisessa ja idässä hiekka-alueeseen, 
lännessä paikoin Niskanevaan ja muualla moreeni-
maastoon. Suon kaakkoispuolella kulkee metsäau-
totie ja suon keskellä olevalle pellolle tilustie. Suol-
la on 21 tutkimuspistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 
29). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,5/10 
ha. Suon kokonaispinta-ala on 63 ha ja yli 1 m sy-
vän alueen 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 12–131 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen noin 9 m/km. Murtoneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Suon pohjoispäästä lähtee laskuoja poh-
joiseen kohti Peränpuroa (Orasenjoki), joka johtaa 
kohti Kurejokea ja Lappajärveä. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.047, Orasenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat hiekka 
68 % ja moreeni 32 %. 

Murtonevan suotyypeistä on rämeellä 45 %, tur-
vekankaalla 38 % ja pellolla 17 %. Yleisimmät suo-

tyypit ovat varsinainen korpiräme-, pallosararäme- ja 
varsinainen sararämemuuttuma sekä puolukkaturve-
kangas (kuva 30). Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 1 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 
on yleensä keskitiheää, kehitysluokaltaan vaihtelevaa 
ja mäntyvaltaista.

Murtonevan turpeista on saravaltaisia 90 % ja rah-
kavaltaisia 10 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkasaraturve (SC) 75 %, saraturve (C) 15 %, sara-
rahkaturve (CS) 8 % ja rahkaturve (S) 2 %.

Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
2 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 18 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Suurin osa turvekerrostu-
masta on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasara-
turvetta.

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

Ohuen turvekerroksen takia Murtoneva ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 29. Murtonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 30. Tupasvillarämemuuttumaa Murtonevalla. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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68. Roittojensuo 

Roittojensuo (kl. 2224 09, x=6983,2, y=3335,0) si-
jaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta etelään. Suo 
on erittäin rikkonainen, ja se rajoittuu pohjoisessa pel-
toihin ja muualla pääasiassa hiekkamaastoon. Suol-
la on runsaasti hiekkakaartoja. Suon itäpuolella kul-
kee maantie ja eteläosan poikki metsäautotie. Suol-
la on 12 tutkimuspistettä ja 33 syvyyspistettä (kuva 
31). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,1/10 
ha. Suon kokonaispinta-ala on 63 ha, yli 1 m syvän 
alueen 9 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 120 - 130 
m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 9 m/km. Roitto-
jensuo on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Suo sijaitsee pohjavesialueella. 
Vedet kulkeutuvat suon itäreunassa virtaavaan Perän-
puroon, joka johtaa Orasenjokeen ja edelleen Kurejo-
keen, joka laskee Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.047, Orasenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,7 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat hiek-
ka 73 % ja moreeni 27 %. 

Roittojensuon suotyypeistä on turvekankaalla 
51 % ja rämeellä 49 %. Tupasvillarämemuuttuma on 

yleisin suotyyppi. Pohjoisosassa on mustikka- ja puo-
lukkaturvekangasta. Paikoin esiintyy myös mm. var-
sinaista sararämemuuttumaa ja varputurvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 15 % ja 
mättäiden korkeus 2,6 dm. Puusto on yleensä keski-
tiheää ja mäntyvaltaista harvennusmetsää.

Roittojensuon turpeista on saravaltaisia 57 % ja 
rahkavaltaisia 43 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkasaraturve (SC) 57 %, sararahkaturve (CS) 31 % 
ja rahkaturve (S) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 25 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerrostuma on ohut. Heikosti maatunut-
ta rahkavaltaista pintaturvekerrosta on yleensä alle 
0,2 m. Suon turvekerrostuma koostuu suurimmaksi 
osaksi kohtalaisen hyvin maatuneesta rahkasara- ja 
sararahkaturpeesta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,6. Liekoja on erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Roittojensuo ei sovel-
lu turvetuotantoon.

Kuva 31. Roittojensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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69. Saunapuronkonto 

Saunapuronkonto (kl. 2313 07, x=6984,3, y=3336,2) 
sijaitsee noin 10 km Alajärven keskustasta etelään, ja 
se rajoittuu hiekkamaastoon. Suon pohjois- ja etelä-
puolella kulkee metsäautotie. Suolla on 8 tutkimus-
pistettä ja 25 syvyyspistettä (kuva 32). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 8,1/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 41 ha ja yli 1 m syvän alueen 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 120–125 
m, ja pinta viettää luoteeseen 5 m/km. Saunapuron-
konto on lähes kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 1. Suon pohjoispäästä on oja-
yhteys Orasenjokeen, joka johtaa Kurejokeen ja edel-
leen Lappajärveen. Suo sijaitsee pohjavesialueella, ja 
se kuuluu vesistöalueeseen 47.047, Orasenjoen valu-
ma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat hiekka 79 %, hieta 9 % ja hiesu 9 %.

Saunapuronkonnon suotyypeistä on turvekankaal-
la 52 % ja rämeellä 48 %. Suolla on mm. tupasvilla- 
ja variksenmarjarahkarämemuuttumaa sekä varpu- ja 
puolukkaturvekangasta. Ojittamattomalla alueella on 

lyhytkorsinevarämettä. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 42 % ja mättäiden korkeus 2,4 dm. 
Puusto on keskitiheää kehitysluokaltaan vaihtelevaa 
mäntyä.

Saunapuronkonnon turpeista on rahkavaltaisia 
96 % ja saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 84 %, sararahkaturve (CS) 12 % ja 
rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 84 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 30 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 18 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerrostuma on ohut. Suolla on 20 - 30 
cm paksuinen heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
taturvekerros, jonka alla on maatuneempaa rahka-
turvetta. Tupasvillan jäännökset ovat erittäin yleinen 
turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 7,3. Liekoja on erittäin vähän.

Ohuen turvekerroksen takia Saunapuronkonto ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 32. Saunapuronkonnon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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70. Kauraneva 

Kauraneva (kl. 2313 07, x=6985,3, y=3336,4) sijait-
see noin 9 km Alajärven keskustasta etelään. Suo ra-
joittuu idässä ja kaakossa peltoon ja muualla mo-
reenimaastoon. Suon pohjois-, länsi- ja eteläpuolella 
kulkee paikallistie. Suolla on 12 tutkimuspistettä ja 
8 syvyyspistettä (kuva 33). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 4,7/10 ha. Suon kokonaispinta ala 
on 43 ha ja yli 1 m syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 120–
122  m, ja pinta viettää itään. Kauraneva on koko-
naan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
0. Suo sijaitsee pohjavesialueella. Vedet laskevat itään 
Lohijokeen, joka johtaa Orasenjokeen ja siitä edel-
leen Kurejokeen ja Lappajärveen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 47.047, Orasenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on moree-
nia.

Kauranevan suotyypeistä on rämeellä 53 %, tur-
vekankaalla 31 % ja pellolla 16 %. Tupasvillaräme-

muuttuma on yleisin suotyyppi. Monin paikoin esiin-
tyy lisäksi puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja mättäiden korke-
us 1,9 dm. Puusto on keskitiheää yleensä pinotava-
ra-asteen mäntyä.

Kauranevan turve on rahkavaltaista. Pääturvela-
jeittain jakauma on: rahkaturve (S) 78 % ja sararah-
katurve (CS) 22 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 59 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohuehko heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, jonka alla on hieman maatu-
neempaa rahkaturvetta. Tupasvillan jäännökset ovat 
erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,1 ja energiaturpeen 6,2. Liekoja 
on erittäin vähän.

Ohuen turvekerroksen takia Kauraneva ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 33. Kauranevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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71. Vinnisaarenkytö 

Vinnisaarenkytö (kl. 2313 04, x=6987,1, y=3322,6) 
sijaitsee pohjavesialueella Menkijärven lentokentän 
länsipuolella noin 20 km Alajärven keskustasta lou-
naaseen. Suo rajoittuu lännessä peltoihin ja muualla 
lähinnä hiekkamaastoon. Suon kaakkoispuolella kul-
kee maantie ja länsipuolella paikallistie. Suolla on 7 
tutkimuspistettä ja 5 syvyyspistettä (kuva 34). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 3,9/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 30 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 98–102 m, 
ja pinta viettää länteen. Vinnisaarenkytö on ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Suolta on oja-
yhteyksiä luoteeseen Hirvijokeen, joka johtaa Lapu-
anjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.068, Hir-
vijoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 0,9 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalaji on lähinnä 
hiekkamoreenia.

Vinnisaarenkydön suotyypeistä on rämeellä 67 % 
ja turvekankaalla 33 %. Tupasvillarämemuuttuma 
ja puolukkaturvekangas ovat yleisimmät suotyypit. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 17 % ja 
mättäiden korkeus 1,8 dm. Puusto on keskitiheää ja 
lähinnä riuku- tai harvennusvaiheen mäntyä.

Vinnisaarenkydön turve on rahkavaltaista. Päätur-
velajeittain jakauma on: sararahkaturve (CS) 63 % 
ja rahkaturve (S) 37 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 22 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,0 ja energiaturpeen 6,0.

Ohuen turvekerroksen takia Vinnisaarenkytö ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 34. Vinnisaarenkydön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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72. Kalliorannansuo 

Kalliorannansuo (kl. 2313 04, x=6989,8, y=3323,8) 
sijaitsee noin 18 km Alajärven keskustasta länteen. 
Suo rajoittuu lännessä Hirvijärveen (94,2 m mpy), 
etelässä peltoon ja muualla moreenimaastoon. Myös 
suon keskellä on peltoja. Suon itäpuolella kulkee 
maantie ja lounaispuolella kesämökille johtava tie. 
Suolla on 28 tutkimuspistettä ja 50 syvyyspistettä 
(kuva 35). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 11,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 70 ha, yli 
1 m syvän alueen 32 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 
2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 95–97 m, 
ja pinta viettää länteen kohti Hirvijärveä. Kallioran-
nansuo on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Suolta on useita laskuojia lähei-
seen Hirvijärveen, josta lähtee Hirvijoki kohti Lapu-
anjokea. Suo sijaitsee osittain pohjavesialueella, ja 
se kuuluu vesistöalueeseen 44.068, Hirvijoen valu-
ma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni 65 %, hiekka 31 % ja hiesu 3 %. 

Kalliorannansuon suotyypeistä on turvekankaal-
la 57 %, rämeellä 28 % ja pellolla 15 %. Suon etelä- 
ja pohjoisosassa on kytöheittoa. Muualla on puoluk-

katurvekangasta, tupasvilla- ja isovarpurämemuut-
tumaa (kuva 36) sekä itäosassa pieni alue kanerva-
rahkarämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 5 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. 
Puusto on keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä tai 
sekapuustoa.

Kalliorannansuon turpeista on saravaltaisia 59 % 
ja rahkavaltaisia 41 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkasaraturve (SC) 59 %, sararahkaturve (CS) 21 % 
ja rahkaturve (S) 20 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 11 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 18 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut. Yli 1,5 m syvyinen alue 
on kuudessa altaassa. Heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros on yleensä ohut. Suurin osa 
turvekerrostumasta on kohtalaisesti maatunutta rah-
kasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,2. Liekoja on paikoin erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Kalliorannansuo ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 35. Kalliorannansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 36. Isovarpurämemuuttumaa Kalliorannansuolla. Kuva: Asta Harju, GTK.
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73. Pohjasneva 

Pohjasneva (kl. 2313 04, x=6989,8, y=3325,4) si-
jaitsee noin 15 km Alajärven keskustasta länteen. 
Suo rajoittuu kaakossa ja lounaassa paikoin peltoon 
ja muualla loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suol-
la on 26 tutkimuspistettä ja 22 syvyyspistettä (kuva 
37). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 13,5/10 
ha. Suon kokonaispinta-ala on 36 ha ja yli 1 m sy-
vän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 100–105 
m, ja pinta viettää lounaaseen noin 5 m/km. Pohjas-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Vedet laskevat Menkijärveen, jos-
ta on yhteys Lakajokeen ja edelleen Lapuanjokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, Lakajoen va-
luma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,5 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni 
94 %, hiekka 4 % ja hieta 2 %. 

Pohjasnevan suotyypeistä on rämeellä 78 % ja tur-
vekankaalla 22 %. Tupasvillarämemuuttuma on sel-
västi yleisin suotyyppi. Paikoin esiintyy myös isovar-
purämemuuttumaa ja reunaosissa puolukkaturvekan-

gasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
5 % ja mättäiden korkeus 1,3 dm. Puusto on keskiti-
heää harvennus- tai tukkipuuasteen mäntyä.

Pohjasnevan turpeista on rahkavaltaisia 89 % ja sa-
ravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 45 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja rah-
kasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 52 %, ja puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 5 %.

Suon turvekerros on keskimäärin noin puolen met-
rin paksuinen, josta heikosti maatunutta rahkavaltais-
ta pintaturvetta on 10–40 cm. Pintarahkan alla on koh-
talaisen hyvin maatunutta sararahka- tai paikoin rah-
kasaraturvetta. Tupasvillan jäännökset ovat erittäin 
yleinen turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,9.

Ohuen turvekerroksen takia Pohjasneva ei sovel-
lu turvetuotantoon. 

Kuva 37. Pohjasnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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74. Koivukangas 

Koivukangas (kl. 2313 04, x=6990,9, y=3325,9) si-
jaitsee noin 14 km Alajärven keskustasta länteen, 
ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon länsipuolel-
la kulkee metsäautotie. Suolla on 25 tutkimuspistettä 
ja 19 syvyyspistettä (kuva 38). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 13,0/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 34 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha ja yli 1,5 m 
syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 102–107 
m, ja pinta viettää etelään. Koivukangas on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Ve-
det laskevat laskuojaa myöten etelään Vähäjärveen ja 
siitä Menkijärven kautta Lakajokeen ja edelleen La-
puanjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, La-
kajoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on moree-
nia.

Koivukankaan suotyypeistä on rämeellä 71 % ja 
turvekankaalla 29 %. Suon eteläosassa on puolukka-
turvekangasta, keski- ja pohjoisosassa tupasvillarä-
me- ja varsinaista sararämemuuttumaa. Koillisosassa 

on pienellä alueella variksenmarjarahkarämettä. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 10 % ja mät-
täiden korkeus 1,9 dm. Puusto on yleensä keskitiheää 
harvennus- tai tukkipuuasteen mäntyä.

Koivukankaan turpeista on rahkavaltaisia 85 % ja 
saravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 41 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja rah-
kasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 27 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohut turpeinen. Hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on 
ohut. Suurin osa turvekerrostumasta on kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai sararahkaturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,6. Liekoja on vähän.

Koivukankaan yli 1,5 m syvä alue on pienialai-
nen. Pienimuotoinen energiaturvetuotanto on alueel-
la mahdollista.

Kuva 38. Koivukankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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75. Vähäjärvi 

Vähäjärvi (kl. 2313 04, x=6989,1, y=3326,6) sijait-
see noin 14 km Alajärven keskustasta länteen. Suo ra-
joittuu lännessä ja paikoin pohjoisessa peltoon, lou-
naassa liejualueeseen, idässä Paskonevaan ja muu-
alla moreenimaastoon. Suon luoteispuolella kulkee 
maantie ja koillispuolella metsäautotie. Suolla on 14 
tutkimuspistettä ja 22 syvyyspistettä (kuva 39). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 4,2/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 85 ha, yli 1 m syvän alueen 5 ha 
ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 93–102 m, 
ja pinta viettää eteläosassa pohjoiseen. Suurin osa Vä-
häjärven alueesta on järven umpeenkasvualuetta, ja 
vain eteläosassa on varsinaista suota. Suo kuuluu lä-
hinnä luonnontilaisuusluokkaan 2. Eteläosa ja suurin 
osa reunoista on ojitettu. Umpeenkasvualueen länsi-
osaan on kaivettu kanavia vesilintuja varten. Päkin-
puro virtaa suon lounaisreunan kautta Menkijärveen, 
josta on yhteys Lakajokeen ja edelleen Lapuanjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 44.036, Lakajo-
en valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiesu 58 %, moreeni 39 % ja hieta 3 %. Um-
peenkasvualueen pohjalla on laajalla alueella liejua 
paikoin yli 1,5 m paksu kerros.

Vähäjärven suotyypeistä on avosuolla 53 %, rä-
meellä 28 %, turvekankaalla 11 %, pellolla 5 % ja 
korvessa 3 %. Umpeenkasvualueella on lähinnä luh-
tanevaa (kuva 40), suon etelälahdekkeissa isovarpurä-
memuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 8 % ja mättäiden 
korkeus 2,0 dm. Puusto on etelän ojitusalueella kes-
kitiheää ja melko kookasta männikköä.

Vähäjärven turpeesta on rahkavaltaista 85 % ja sa-
ravaltaista 15 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sara-
rahkaturve (CS) 83 %, rahkasaraturve (SC) 15 % ja 
rahkaturve (S) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 5 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä turpeita 12 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Umpeenkasvualueella on liejun päällä 20 - 30 cm 
hyvin heikosti maatunutta sararahkaturvetta. Etelän 
ojitusalueella on kohtalaisen hyvin maatunutta sara-
rahka- ja rahkasaraturvetta ohuen pintarahkakerrok-
sen alla.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,1 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,8. Liekoja on erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Vähäjärvi ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 39. Vähäjärven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 40. Luhtanevaa Vähäjärvellä. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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76. Kusiaisneva 

Kusiaisneva (kl. 2313 07, x=6987,9, y=3328,7) si-
jaitsee noin 18 km Alajärven keskustasta länsilounaa-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu 
osin kallioiseen moreenimaastoon. Suon lounaispuo-
lella kulkee maantie. Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 
24 syvyyspistettä (kuva 41). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 7,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 56 ha, yli 1 m syvän alueen 14 ha, yli 1,5 m syvän 
6 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 100–115 
m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 7 m/km. Kusiais-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Pohjoisosasta lähtee laskuojia koh-
ti Kurejokea, joka laskee Lappajärveen. Länsiosas-
ta on yhteys Vähäjärveen ja siitä Menkijärveen, jos-
ta on yhteys Lakajokeen ja edelleen Lapuanjokeen. 
Suon itäosa kuuluu vesistöalueeseen 47,048, Vähäjo-
en valuma-alue, ja länsiosa alueeseen 44.036, Laka-
joen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 80 % ja hiekka 20 %. 

Kusiaisnevan suotyypeistä on rämeellä 75 %, tur-
vekankaalla 20 % ja avosuolla 5 %. Suon länsi- ja 
eteläosassa on varsinainen sararämemuuttuma ylei-
nen. Paikoin esiintyy myös mm. tupasvillarämemuut-

tumaa ja turvekankaita. Koillisosassa on rimpineva-
muuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 21 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto on män-
tyvaltaista, kehitys- ja tiheysluokaltaan vaihtelevaa.

Kusiaisnevan turpeista on saravaltaisia 68 % ja rah-
kavaltaisia 32 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
kasaraturve (SC) 68 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja 
rahkaturve (S) 10 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 12 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 46 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 11 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on hyvin ohut. Suurin osa turvekerrostumasta 
koostuu kohtalaisen hyvin maatuneesta rahkasara-
turpeesta. Puun jäännökset ovat erittäin yleinen tur-
peen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,2 ja energiaturpeen 6,4. Liekoja 
on paikoin erittäin runsaasti.

Kusiaisnevan länsiosassa on noin 5 ha:n laajuinen 
ja yli 1,5 m syvä alue, jolla pienimuotoinen turvetuo-
tanto on mahdollista. Käyttökelpoiset energiaturve-
varat ovat 0,085 milj. suo-m3. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,53 MWh. 

Kuva 41. Kusiaisnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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77. Kotkasaarenneva 

Kotkasaarenneva (kl. 2313 07, x=6987,7, y=3329,3) 
sijaitsee noin 14 km Alajärven keskustasta lounaa-
seen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon itäpuo-
lelle johtaa metsäautotienpää. Suolla on 14 tutkimus-
pistettä ja 28 syvyyspistettä (kuva 42). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 9,6/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 44 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha ja yli 
1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 107–125 
m, ja pinta viettää pohjoiseen yli 10 m/km. Kotkasaa-
renneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Pohjoisosasta on ojayhteys Ison-
nevanpuroon, joka johtaa Kurejokeen, joka laskee 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.048, 
Vähäjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 83 % ja hiekka 17 %.

Kotkasaarennevan suotyypeistä on turvekankaal-
la 71 %, rämeellä 21 % ja korvessa 8 %. Puolukka-
turvekangas on selvästi yleisin suotyyppi. Paikoin 
esiintyy myös sarakorpimuuttumaa ja tupasvillarä-

memuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 7 % ja mättäiden korkeus 2,7 dm. Puusto on 
keskitiheää tai paikoin tiheää tukkipuuasteen mäntyä 
tai sekapuustoa.

Kotkasaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 99 % 
ja saravaltaisia 1 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 75 %, rahkaturve (S) 24 % ja rah-
kasaraturve (SC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 9 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 54 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 15 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Suol-
la on ohut ja heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
taturvekerros, jonka alla on kohtalaisesti maatunutta 
sararahkaturvetta. Puun jäännökset ovat erittäin ylei-
nen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,1. Liekoja on erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Kotkasaarensuo ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 42. Kotkasaarensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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78. Paskoneva 

Paskoneva (kl. 2313 07, x=6989,3, y=3328,5) sijait-
see noin 13 km Alajärven keskustasta länteen. Suo ra-
joittuu pohjoisessa lyhyellä matkalla peltoon ja muu-
alla moreenimaastoon. Suon länsi- ja itäosaan johtaa 
tie. Suolla on 110 tutkimuspistettä ja 122 syvyyspis-
tettä (kuva 43). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 8,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 270 ha, 
yli 1 m syvän alueen 158 ha, yli 1,5 m syvän 124 ha 
ja yli 2 m syvän 95 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 95–102 
m, ja pinta viettää luoteeseen. Paskoneva on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu ja suolla on kaksi turvetuo-
tantoaluetta. Luoteisosassa on ojittamaton rämealue. 
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Itäosan ve-
det laskevat pohjoiseen Isonnevanpuroon ja siitä Ku-
rejoen kautta Lappajärveen. Länsiosasta on ojayhte-
ys Vähäjärven kautta Menkijärveen, josta on yhteys 
Lakajokeen ja edelleen Lapuanjokeen. Suon itäosa 
kuuluu vesistöalueeseen 47.048, Vähäjoen valuma-
alue ja lounaisosa vesistöalueeseen 44.036, Lakajo-
en valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni 58 %, hiekka 19 %, hieta 15 % ja hiesu 8 %. 
Suon länsiosassa turvekerrostuman pohjalla on  lie-
jua laajahkolla alueella ohut kerros.

Paskonevan suotyypeistä on rämeellä 71 %, turve-
kankaalla 16 %, turvetuotantoalueella 10 % ja pellol-
la 3 %. Turvetuotantoalue on laajentunut idässä huo-
mattavasti tutkimusajankohdan (2009) jälkeen. Ylei-
sin suotyyppi suon keski- ja itäosassa on ollut varsi-
nainen sararämemuuttuma. Lounaisosassa on sararä-
memuuttuman ohella isovarpurämemuuttumaa. Luo-
teisosan ojittamattomalla alueella on tupasvillarahka-
rämettä. Suon reunaosissa on paikoin turvekankaita. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 12 % ja 
mättäiden korkeus 1,5 dm. Puusto on ojitusalueilla 
mäntyvaltaista, keskitiheää ja kohtalaisen kookasta. 

Paskonevan turpeista on saravaltaisia 74 % ja rah-
kavaltaisia 26 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
kasaraturve (SC) 65 %, rahkaturve (S) 18 %, saratur-
ve (C) 9 % ja sararahkaturve (CS) 8 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 10 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on hyvin ohut ja hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jon-
ka alla on kohtalaisesti maatunutta rahkasara- tai 
saraturvetta. Vain suon luoteisosan ojittamattomal-
la alueella on pintarahkan paksuus paikoin yli metri, 
ja tämän kerroksen alapuolella on maatuneempaa tu-
pasvillarahkaturvetta, joka pohjaa kohti muuttuu sa-
rapitoiseksi.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 5,8. Liekoja on erittäin vähän.

Paskonevalta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,9 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,7–4,7), vesipitoisuus mär-
käpainosta 89,0  % (84,1–94,1) ja kuiva-ainemäärä 
104,3 kg/suom3 (84,6–130,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 20,5 MJ/kg (17,6–
23,2) ja 50 %:n kosteudessa 9,1 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,16  % kuivapainosta (0,08–
0,30). Hiilipitoisuus on keskimäärin 52,7 % ja typpi-
pitoisuus 1,0 %.

Paskonevalla olevien kahden turvetuotantoalueen 
yhteispinta-ala on noin 58 ha. Näiden alueiden ympä-
rillä on noin 42 ha yli 1,5 m syvää tuotantokelpoista 
aluetta, joka koostuu useasta eri alueesta. Alueilla on 
0,85 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,52 MWh. 
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Kuva 43. Paskonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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79. Pihlajakankaansuo 

Pihlajakankaansuo (kl. 2313 04, x=6993,5, y=3327,3) 
sijaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta länteen. 
Suo rajoittuu pohjoisessa peltoon ja muualla moreeni-
maastoon. Suon eteläreunaa sivuaa metsäautotie ja 
pohjoispuolella kulkee maantie. Suolla on 10 tutki-
muspistettä ja 10 syvyyspistettä (kuva 44). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,2/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 27 ha ja yli 1 m syvän alueen 0,5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 95–100 
m, ja pinta viettää itään. Pihlajakankaansuo on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Suolta lähtee laskuoja itään kohti Isonnevan-
puroa, joka laskee Kurejokeen ja edelleen Lappajär-
veen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.048, Vähäjo-
en valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,0 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni 
65 % ja hiekka 35 %. 

Pihlajakankaansuon suotyypeistä on turvekan-
kaalla 60 %, rämeellä 35 % ja pellolla 5 %. Puoluk-
katurvekangas on yleisin suotyyppi (kuva 45). Li-
säksi suolla on mm. isovarpuräme- ja pallosarara-
memuuttumaa. Puusto on monin paikoin tukkipuu-
asteen mäntyä.

Pihlajakankaansuon turve on saravaltaista. Päätur-
velajeittain jakauma on: rahkasaraturve (SC) 91 % ja 
saraturve (C) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 2 %, ja puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä turpeita 29 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Turvekerrostuma koostuu 
kohtalaisen hyvin maatuneesta rahkasaraturpeesta. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4. 

Ohuen turvekerroksen takia Pihlajankankaansuo ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 44. Pihlajakankaansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 45. Puolukkaturvekangasta Pihlajakankaansuolla. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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80. Päämosanneva 

Päämosanneva (kl. 2313 07, x=6987,3, y=3333,1) si-
jaitsee noin 7 km Alajärven keskustasta lounaaseen, 
ja se rajoittuu moreenimaastoon. Keskiosan poikki 
kulkee metsäautotie. Suolla on 49 tutkimuspistettä ja 
35 syvyyspistettä (kuva 46). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 12,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 68 ha, yli 1 m syvän alueen 32 ha, yli 1,5 m syvän 
21 ha ja yli 2 m syvän 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 109–116 
m, ja pinta viettää koilliseen noin 5 m/km. Päämo-
sanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Suolta lähtee laskuojia koilliseen 
kohti Kurejokea, joka laskee Lappajärveen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 47.041, Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 90 % ja hiekka 10 %. Suon pohjalla on liejua 
muutamassa kohdassa alle puolen metrin paksuinen 
kerros.

Päämosannevan suotyypeistä on rämeellä 61 %, 
turvekankaalla 38 % ja pellolla 1 %. Pohjoisosassa on 
varsinainen sararämemuuttuma selvästi yleisin suo-
tyyppi. Reunaosissa on puolukkaturvekangasta. Ete-
läisellä altaalla esiintyy varsinaisen sararämemuut-
tuman ohella myös tupasvillaräme- ja isovarpurä-

memuuttumaa ja reunaosissa puolukkaturvekangas-
ta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 4 % 
ja mättäiden korkeus 1,3 dm. Puusto on keskitiheää 
tukkipuu- tai harvennusvaiheen mäntyä.

Päämosannevan turpeista on rahkavaltaisia 42 % 
ja saravaltaisia 58 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkasaraturve (SC) 57 %, sararahkaturve (CS) 27 
%, rahkaturve (S) 15 % ja saraturve (C) 1 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 14 % koko-
naisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on ohut, tai se puuttuu kokonaan. Turvekerrostu-
ma koostuu kohtalaisen hyvin maatuneesta rahkasa-
ra- ja sararahkaturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,2. Liekoja on paikoin runsaasti.

Päämosanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
kahdella yhteensä 21  ha:n laajuisilla yli 1,5  m sy-
villä alueilla on 0,31 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,54 MWh.

Kuva 46. Päämosannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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81. Mosanneva

Mosanneva (kl. 2313 07, x=6989,5, y=3332,3) sijait-
see noin 8 km Alajärven keskustasta länteen. Suo ra-
joittuu pohjoisessa ja kaakossa paikoin peltoihin ja 
muualla moreenimaastoon. Myös suon itäosassa on 
laajahko peltoalue. Länsipuolella kulkee metsäauto-
tie. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 24 syvyyspistet-
tä (kuva 47). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
11,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 37 ha, yli 1 m 
syvän alueen 19 ha ja yli 1,5 m syvän 12 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 98–103 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen noin 6 m/km. Mosanneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Pohjoispäästä lähtee laskuoja kohti Ku-
rejokea, joka johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 47.041, Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,9 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni 42 %, hiekka 33 % ja hieta 
23 %. 

Mosannevan suotyypeistä on rämeellä 53 %, tur-
vekankaalla 35 % ja pellolla 12 %. Suon keskiosas-
sa on pääasiassa tupasvillarämemuuttumaa ja reuna-
osissa puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 14 % ja mättäiden korkeus 
1,4 dm. Puusto on keskitiheää tai tiheää harvennus- 
tai tukkipuuasteen mäntyä.

Mosannevan turpeista on rahkavaltaisia 61 % ja sa-
ravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-

rarahkaturve (CS) 46 %, rahkasaraturve (SC) 39 % 
ja rahkaturve (S) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 38 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 13 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on hyvin ohut heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisen hy-
vin maatunutta sararahkaturvetta, joka pohjaa kohti 
muuttuu saravaltaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,1. Liekoja on vähän.

Mosannevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,1 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,8–6,2), vesipitoisuus mär-
käpainosta 88,0  % (84,3–90,7) ja kuiva-ainemäärä 
97,5 kg/suom3 (77,7–118,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 21,4 MJ/kg (20,8–
22,2) ja 50 %:n kosteudessa 9,5 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,17  % kuivapainosta (0,15–
0,19). 

Mosanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon yhte-
näisellä 11 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella 
on 0,17 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltu-
vaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, 
S0.20. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotan-
tokosteudessa on keskimäärin 0,52 MWh. 

Kuva 47. Mosannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 448, 2014

Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

67

82. Rautasaari 

Rautasaari (kl. 2313 07, x=6989,6, y=3333,8) si-
jaitsee noin 5 km Alajärven keskustasta länteen, ja 
se rajoittuu lännessä peltoon, idässä moreenimäkeen 
ja muualla hietamaastoon. Suon itäpuolella kulkee 
maantie. Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 15 syvyys-
pistettä (kuva 48). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 15,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 20 ha 
ja yli 1 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 92–95 
m, ja pinta viettää pohjoiseen. Rautasaari on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Pohjoispäästä on ojayhteys Kurejokeen, joka 
johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.047,Orasenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,4 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni 
58 %, hiekka 39 % ja hieta 3 %. 

Rautasaaren suotyypeistä on rämeellä 76 %, tur-
vekankaalla 21 % ja pellolla 3 %. Suon keskiosa on 

tupasvillarämemuuttumaa. Reunaosissa on puoluk-
katurvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 17 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 
on keskitiheää harvennus- ja tukkipuuasteen mäntyä.

Rautasaaren turve on rahkavaltaista. Pääturvela-
jeittain jakauma on: rahkaturve (S) 69 % ja sararah-
katurve (CS) 31 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 46 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on melko ohutturpeinen. Keskellä on yleensä 
vajaa puolimetriä paksu heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros, jonka alla on hieman maa-
tuneempaa sararahkaturvetta. Tupasvillan jäännök-
set ovat yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,4.

Ohuen turvekerroksen takia Rautasaari ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 48. Rautasaaren tutkimus- ja syvyyspisteet.
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83. Marjaharju 

Marjaharju (kl. 2313 07, x=6989,7, y=3330,9) sijait-
see noin 8 km Alajärven keskustasta länteen, ja se 
rajoittuu moreenimaastoon. Suon keskiosan ja etelä-
pään poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 42 tutki-
muspistettä ja 48 syvyyspistettä (kuva 49). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,9/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 90 ha, yli 1 m syvän alueen 23 ha ja 
yli 1,5 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 102–112 
m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 6 m/km. Marja-
harju on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Pohjoispäästä lähtee laskuojia Seek-
lanninpuroon, joka johtaa Kurejokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.041, 
Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni 57 %, hiekka 31 %, hieta 7 % ja hiesu 5 %. 

Marjaharjun suotyypeistä on turvekankaalla 49 %, 
rämeellä 45 %, pellolla 5 % ja turvetuotantoalueel-
la 1 %. Suon keskiosassa on paikoin varsinaista sa-
raräme- ja tupasvillarämemuuttumaa. Puolukkatur-
vekangas on kuitenkin yleisin suotyyppi varsinkin 
ohutturpeisilla alueilla. Keskimääräinen pinnan rah-

kamättäisyys on 5 % ja mättäiden korkeus 1,1 dm. 
Puusto on keskitiheää harvennus- tai tukkipuuasteen 
mäntyä.

Marjaharjun turpeista on saravaltaisia 87 % ja rah-
kavaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 6 %, sararahkaturve (CS) 7 % ja rahkasa-
raturve (SC) 87 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 6 % ja puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 9 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on ohut, tai se puuttuu monin paikoin kokonaan. 
Suurin osa turvekerrostumasta koostuu kohtalaisen 
hyvin maatuneesta rahkasaraturpeesta. 

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

Marjaharjun yli 1,5 m syvä alue koostuu neljästä 
pienestä altaasta. Suon pohjoisosassa on pienialai-
nen turvetuotantoalue. Turvelajin ja maatumisasteen 
puolesta suon turve soveltuu energiaturvetuotantoon, 
mutta ohuehkon turvekerrostuman takia vain pieni-
muotoinen tilakohtainen tuotanto on mahdollista.

Kuva 49. Marjaharjun tutkimus- ja syvyyspisteet.
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84. Latoaho 

Latoaho (kl. 2313 07, x=6990,2, y=3332,9) sijaitsee 
noin 6 km Alajärven keskustasta länteen, ja se rajoit-
tuu moreenimaastoon. Suon länsipuolelle johtaa ti-
lustie. Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 17 syvyyspis-
tettä (kuva 50). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 13,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 26 ha 
ja yli 1 m syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 95–100 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 5 m/km. Latoaho on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Vedet laskevat ojia myöten luoteeseen koh-
ti Korvenpuroa, joka johtaa Kurejokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.041, 
Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,5 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni 80 %, hiesu 14 % ja hieta 6 %. 

Latoahon suotyypeistä on rämeellä 76 % ja turve-
kankaalla 24 %. Suon keskiosa on lähinnä tupasvil-
larämemuuttumaa. Luoteisosassa on isovarpuräme-

muuttumaa ja reunaosissa monin paikoin puolukka-
turvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 9 % ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto on 
yleensä keskitiheää tukkipuuasteen mäntyä.

Latoahon turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja sara-
valtaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 45 %, sararahkaturve (CS) 43 % ja rahka-
saraturve (SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 54 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on noin puoli metriä paksu kerros 
heikosti maatunutta tupasvillarahkaturvetta. Turve-
kerrostuman syvemmissä osissa ja reunoilla on koh-
talaisesti maatunutta sararahkaturvetta.

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

Ohuen turvekerroksen takia Latoaho ei sovellu tur-
vetuotantoon.

Kuva 50. Latoahon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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85. Palkkineva 

Palkkineva (kl. 2313 07, x=6991,9, y=3331,1) si-
jaitsee noin 6 km Alajärven keskustasta länteen, ja 
se rajoittuu moreenimaastoon. Suon itä- ja länsipuo-
lella kulkee metsäautotie. Suolla on 19 tutkimuspis-
tettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 51). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 10,6/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 35 ha, yli 1 m syvän alueen 12 ha ja yli 
1,5 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 93–95 m, 
ja pinta viettää koilliseen. Palkkineva on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. 
Itä- ja koillisreunasta lähtee laskuoja kohti Kurejo-
kea, joka johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.041, Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni 68 %, hiesu 14 % ja hiekka 14 %.

Palkkinevan suotyypeistä on rämeellä 75 % ja tur-
vekankaalla 25 %. Isovarpurämemuuttuma on val-
litseva suotyyppi. Paikoin esiintyy tupasvillaräme-
muuttumaa ja reunaosissa puolukka- ja mustikkatur-
vekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 

on 8 % ja mättäiden korkeus 1,8 dm. Puusto on har-
vennus- ja tukkipuuasteen mäntyä, reunaosissa pai-
koin sekapuustoa.

Palkkinevan turpeista on rahkavaltaisia 58 % ja sa-
ravaltaisia 42 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
kasaraturve (SC) 42 %, sararahkaturve (CS) 30 % ja 
rahkaturve (S) 28 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 23 % ja puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on paikoin noin puoli metriä paksu 
heikosti maatunut pintarahkakerros, jonka alla on hie-
man maatuneempaa sararahka- tai rahkasaraturvetta. 
Reuna-alueella on kohtalaisen hyvin maatunutta sa-
rapitoista tai -valtaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,2. Liekoja on paikoin kohtalaisesti.

Palkkinevan yli 1,5 m syvä alue koostuu kahdes-
ta pienialaisesta altaasta, joten suo ei sovellu turve-
tuotantoon.

Kuva 51. Palkkinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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86. Koskelankytöjensuo 

Koskelankytöjensuo (kl. 2313 10, x=6987,3, 
y=3337,7) sijaitsee noin 5 km Alajärven keskustasta 
etelään. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoit-
tuu moreenimaastoon. Kaakkoisosan poikki kulkee 
korkeajännitelinja. Suon keskelle, itä- ja länsireunaan 
ulottuu metsäautotie. Suolla on 32 tutkimuspistettä ja 
18 syvyyspistettä (kuva 52). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 9,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 55 ha, yli 1 m syvän alueen 21 ha, yli 1,5 m syvän 
6 ha ja yli 2 m syvän 2,5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–123 
m, ja pinta viettää lounaaseen. Koskelankytöjensuo 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Lounaisosasta on ojayhteys Lohijokeen, 
joka johtaa Orasenjokeen ja siitä vedet virtaavat edel-
leen Kurejoen kautta Lappajärveen. Suo kuuluu ve-
sistöalueeseen 47.047, Orasenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 76 %, hieta 10 %, hiekka 8 % ja hiesu 6 %. 

Koskelankytöjensuon suotyypeistä on rämeellä 
77 % ja turvekankaalla 23 %. Yleisimmät suotyy-
pit ovat pallosararäme-, isovarpuräme-, varsinainen 
sararäme- ja rimpirämemuuttuma sekä puolukkatur-

vekangas. Länsireunassa on kytöheittoa. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 5 % ja mättäiden 
korkeus 3,0  dm. Puusto on pääasiassa keskitiheää 
mäntyvaltaista harvennusmetsää tai varttunutta kas-
vatusmetsää.

Koskelankytöjensuon turpeesta on saravaltaisia 
97 % ja rahkavaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkasaraturve (SC) 89 %, saraturve (C) 
8 % ja sararahkaturve (CS) 3 %. Puun jäännöksiä (L) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 13 % kokonaistur-
vemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintakerros 
puuttuu suolta lähes kokonaan. Valtaosa turveker-
rostumasta on kohtalaisen hyvin maatunutta rahka-
saraturvetta. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 6,1. Liekoja on paikoin runsaasti.

Koskelankytöjensuon keskellä on 6 ha:n laajuinen 
yli 1,5 m syvä alue, joka soveltuu turvelajin ja maa-
tumisasteen puolesta pienimuotoiseen energiaturve-
tuotantoon. Alueella on noin 0,10 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,55 MWh.

Kuva 52. Koskelankytöjensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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87. Kolimosanneva 

Kolimosanneva (kl. 2313 10, x=6988,3, y=3338,5) 
sijaitsee noin 4 km Alajärven keskustasta etelään, ja 
se rajoittuu moreenimaastoon. Suon itä- ja länsiosan 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 10 tutkimus-
pistettä ja 17 syvyyspistettä (kuva 53). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 8,1/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 33 ha, yli 1 m syvän alueen 7 ha ja yli 
1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 122–125 
m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 5 m/km. Kolimo-
sanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Pohjoisreunasta lähtee laskuoja 
pohjoiseen kohti Kurejokea, joka johtaa Lappajär-
veen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.042, Kurejo-
en keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on moree-
nia, joka on paikoin lohkareista.

Kolimosannevan suotyypeistä on turvekankaalla 
54 %, rämeellä 31 % ja avosuolla 15 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat isovarpurämemuuttuma ja puolukka-
turvekangas. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-

syys on 15 % ja mättäiden korkeus 3,0 dm. Puusto 
on yleensä melko kookasta ja keskitiheää mäntyval-
taista sekapuustoa.

Kolimosannevan turpeista on rahkavaltaisia 57 % 
ja saravaltaisia 43 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 49 %, rahkasaraturve (SC) 41 %.  
rahkaturve (S) 8 % ja saraturve (C) 2 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 25 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 18 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on 
yleensä ohut tai se puuttuu kokonaan. Turvekerros-
tuma on kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- ja 
rahkasaraturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 5,9. Liekoja on paikoin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Kolimosanneva ei so-
vellu turvetuotantoon

Kuva 53. Kolimosannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 448, 2014

Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

73

88. Viitasaarenneva

Viitasaarenneva (kl. 2313 10, x=6986,2, y=3338,1) 
sijaitsee noin 6 km Alajärven keskustasta etelään. 
Suo on muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se rajoit-
tuu idässä mäkiseen moreenimaastoon, lännessä ja 
etelässä paikoin myös tasaisempaan hietamaastoon. 
Suon pohjoisreunaa sivuaa ja keskiosan poikki kulkee 
metsäautotie. Suolla on 46 tutkimuspistettä ja 49 sy-
vyyspistettä (kuva 54). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 9,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 97 ha, 
yli 1 m syvän alueen 13 ha ja yli 1,5 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 120 - 130 
m, ja pinta viettää länteen noin 10 m/km. Viitasaa-
renneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Vedet virtaavat länteen useita 
laskuojia myöten kohti Lohijokea, joka johtaa Ora-
senjoen kautta Kurejokeen ja edelleen Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.047, Orasenjoen va-
luma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,2. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni 62 %, hiekka 19 % ja hieta 18 %.

Viitasaarennevan suotyypeistä on rämeellä 66 %, 
turvekankaalla 32 % ja korvessa 2 %. Suon luoteis-
osassa on tupasvillarämemuuttumaa ja pohjoisosassa 
mm. tupasvilla- ja variksenmarjarahkarämemuuttu-
maa. Itä- ja eteläosassa on ruohoinen sararämemuut-
tuma tyypillinen (kuva 55). Alueella on myös lettorä-

memuuttumaa. Eteläosassa on myös kytöheittoalue. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 11 % ja 
mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on kehitys- ja tihe-
ysluokaltaan vaihtelevaa, pohjoisosassa se on mänty-
valtaista, etelä- ja itäosassa on sen sijaan sekapuustoa.

Viitasaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 62 % 
ja saravaltaisia 38 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 37 %, rahkasaraturve (SC) 33 %, sa-
rarahkaturve (CS) 25 % ja saraturve (C) 5 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 18 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 21 % koko-
naisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Poh-
jois- ja luoteisosassa on paikoin noin puoli metriä 
paksu heikosti maatunut rahkavaltainen pintakerros. 
Etelä- ja itäosassa tämä kerros puuttuu, ja turve on 
tällä alueella monin paikoin hyvin maatunutta rahka-
sara- ja sararahkaturvetta. Pohjoisosassa turvekerros-
tuman pohjalla on yleensä kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 7,1. Liekoja on paikoin erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Viitasaarenneva ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 54. Viitasaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 55. Tupasvillarämemuuttumaa Viitasaarennevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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89. Isoneva 

Isoneva (kl. 2313 10, x=6986,1, y=3341,6) sijaitsee 
noin 7 km Alajärven keskustasta etelään, ja se rajoit-
tuu moreenimaastoon. Suon luoteisosaa halkoo pai-
kallistie ja eteläosaan johtaa metsäautotie. Suolla on 
35 tutkimuspistettä ja 50 syvyyspistettä (kuva 56). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,9/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 86 ha, yli 1 m syvän alu-
een 27 ha, yli 1,5 m syvän 5 ha ja yli 2 m syvän 0,5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 141–150 
m, ja pinta viettää pohjois- ja keskiosassa pohjoiseen 
ja eteläpäässä etelään. Isoneva on kokonaan ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Pohjois-
päästä lähtee laskuoja Isonnevanpuroon, josta ve-
det laskevat Alajärven kautta Kurejokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Eteläosasta on ojayhteys Levijokeen. 
Suon pohjois- ja keskiosa kuuluu vesistöalueeseen 
47.043, Alajärven lähialue, ja eteläosa vesistöaluee-
seen 47.094, Räyringin valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 56 % ja hiekka 44 %. Suon pohjalla on paikoin 
liejua ohut kerros.

Isonevan suotyypeistä on turvekankaalla 65 % ja 
rämeellä 35 %. Eteläosassa on mm. pallosararäme- ja 
isovarpurämemuuttumaa. Keskiosassa on variksen-
marjarahkarämemuuttuma tyypillinen. Pohjoisosa on 

turvekangasta ja ruoho- ja puolukkaturvekangas ovat 
tällä alueella yleisiä. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 26 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. 
Puusto on keskitiheää ja monin paikoin kookasta tuk-
kipuustoa. Se on yleensä mäntyvaltaista, mutta suon 
pohjoisosassa on sekapuustoa.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 75 % ja sara-
valtaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma: sararah-
katurve (CS) 42 %, rahkaturve (S) 33 % ja rahkasa-
raturve (SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 43 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 23 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 16 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on yleensä selvästi alle puolen metrin paksuinen, 
ja se sisältää lisätekijänä yleisesti tupasvillan jään-
nöksiä. Tämän kerroksen alla on yleensä kohtalaisesti 
maatunutta sararahka- tai rahkasaraturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,3. Liekoja on paikoin runsaasti.

Suo on suurimmaksi osaksi ohuturpeinen. Yli 1,5 
m syvä alue muodostuu viidestä eri altaasta, joten Iso-
neva ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 56. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Jokineva (kl. 2313 08, x=6997,5, y=3330,9) sijaitsee 
noin 9 km Alajärven keskustasta luoteeseen. Suo ra-
joittuu idässä moreenimäkeen, lännessä paikoin Ku-
rejokeen ja muualla useassa kohdassa peltoon. Suon 
keskellä on kapea peltosarka. Suon etelä- ja länsireu-
naa sivuaa paikallistie. Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 
30 syvyyspistettä (kuva 57). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 11,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 42 ha, yli 1 m syvän alueen 34 ha, yli 1,5 m syvän 
28 ha ja yli 2 m syvän 20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 72–78 m, 
ja pinta viettää voimakkaasti länteen. Jokineva on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 1. Vedet laskevat viereiseen Kurejokeen, joka 
johtaa Lappajärveen (69,5 m mpy). Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 47.041, Kurejoen alaosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,3 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka 34 %, moreeni 30 %, hieta 28 % ja hiesu 8 %.

Jokinevan suotyypeistä on turvekankaalla 50 %, rä-
meellä 41 % ja pellolla 9 %. Suon keskellä on laajahko 
alue rahkarämemuuttumaa, jonka ympärillä on isovar-
purämemuuttumaa. Luoteis- ja pohjoisosassa on kytö-
heittoa. Reunat ovat turvekangasta. Pienellä ojittamat-
tomalla alueella on rahkarämettä. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 28 % ja mättäiden korkeus 3,0 
dm. Puusto on suon keskiosassa kehitys- ja tiheysluo-
kaltaan vaihtelevaa mäntyä. Reunaosissa on kookas-
ta sekapuustoa.

Jokinevan turpeesta on rahkavaltaisia 83 % ja sara-
valtaisia 17 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 60 %, sararahkaturve (CS) 23 % ja rahkasa-
raturve (SC) 17 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-

täviä turpeita on 5 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 35 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 
% kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on laajalla alueella 2 – 3 m pak-
su heikosti maatunut rahkakerros, joka koostuu pää-
asiassa Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännök-
sistä. Tämän kerroksen alapuolella on kohtalaisen hy-
vin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. Reuna-
osissa sarapitoinen turve ulottuu paikoin pintaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,5. Liekoja on paikoin runsaasti.

Jokinevalta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,3 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,7–4,6), vesipitoisuus mär-
käpainosta 90,0  % (83,8–94,8) ja kuiva-ainemäärä 
99,1 kg/suom3 (70,2–143,0). Kuivan turpeen teholli-
nen lämpöarvo on keskimäärin 20,1 MJ/kg (18,0–23,9) 
ja 50 %:n kosteudessa 8,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,42 % kuivapainosta (0,08–2,30). 

Jokinevan soveltuvuutta turvetuotantoon rajoittavat 
itäosan kuuluminen pohjavesialueeseen ja rajoittumi-
nen lännessä Kurejokeen, jonka rannalla on kesämök-
kiasutusta. Yli 2,5 m syvyydessä turpeen rikkipitoisuus 
on paikoin korkea. Teknisesti ja laadullisesti suon yli 
1,5 m syvä 20 ha:n alue (pohjavesialue vähennetty) so-
veltuu hyvin kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon. Alu-
eella on käyttökelpoista kasvu- ja ympäristöturvetta 
0,38 milj. suo-m3, joka kuuluu laatuluokkaan 1 (liite 
2). Tämän kerroksen alapuolella on lisäksi jonkin ver-
ran energiaturvetta.

Kuva 57. Jokinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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91. Vanhanhaudanneva 

Vanhanhaudanneva (kl. 2313 08, x=6995,9, y=3335,1) 
sijaitsee noin 5 km Alajärven keskustasta luoteeseen, 
ja se rajoittuu moreenimaastoon. Länsipuolella on 
pohjavesialue. Suon itäpuolella kulkee metsäauto-
tie. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 18 syvyyspistet-
tä (kuva 58). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 5,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 67 ha ja yli 
1 m syvän alueen 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112 - 123 
m, ja pinta viettää lounaaseen noin 10 m/km. Vanhan-
haudanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Vedet laskevat lounaaseen 
Raspakanpuroon, joka johtaa Kurejokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.041, 
Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,7 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni 70 % ja hiekka 30 %. 

Vanhanhaudannevan suotyypeistä on turvekan-
kaalla 86 % ja rämeellä 14 %. Puolukka- ja mustik-
katurvekankaat ovat vallitsevia. Paikoin turvekan-

gas on uudelleen soistumassa. Lisäksi suolla esiintyy 
laikkuina mm. isovarpurämemuuttumaa. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 2 % ja mättäiden 
korkeus 1,7 dm. Puusto on yleensä kookasta männyn, 
koivun ja paikoin myös kuusen sekapuustoa.

Vanhanhaudannevan turpeista on rahkavaltaisia 99 
% ja saravaltaisia 1 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 15 %, sararahkaturve (CS) 84 % ja rah-
kasaraturve (SC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 17 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 44 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 29 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut. Kohtalaisesti maatunut 
sararahkaturve on vallitseva. Puun jäännökset ovat 
yleinen turpeen lisätekijä.

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

Ohuen turvekerroksen takia Vanhanhaudanneva ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 58. Vanhanhaudannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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92. Kettuneva 

Kettuneva (kl. 2313 08, x=6996,0, y=3336,0) sijait-
see noin 4 km Alajärven keskustasta pohjoiseen. Suo 
on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu mäkiseen 
moreenimaastoon. Suon länsireunaa sivuaa metsäau-
totie. Suolla on 56 tutkimuspistettä ja 60 syvyyspis-
tettä (kuva 59). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 13,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 88 ha, 
yli 1 m syvän alueen 29 ha, yli 1,5 m syvän 15 ha ja 
yli 2 m syvän 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 127–132 
m, ja pinta viettää lounaaseen. Kettuneva on koko-
naan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
0. Vedet laskevat ojia myöten länteen Vanhanhaudan-
nevalle, ja siitä Raspakanpuroon, joka johtaa Kurejo-
keen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.041, Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni 78 %, hiekka 16 % ja hiesu 3 %. 
Itäosan altaan pohjalla on paikoin ohut kerros liejua.

Kettunevan suotyypeistä on rämeellä 56 % ja tur-
vekankaalla 44 %. Suon itä- ja paikoin pohjoisosassa 
ovat tupasvilla- ja variksenmarjarahkarämemuuttu-
ma yleisiä (kuva 60). Länsiosassa ja reunoilla on var-
pu- ja paikoin puolukkaturvekangasta. Lisäksi suol-
la esiintyy yleisesti isovarpurämemuuttumaa. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on yleensä keskitihe-
ää, kehitysluokaltaan vaihtelevaa ja mäntyvaltaista.

Kettunevan turpeista on rahkavaltaisia 87 % ja sa-
ravaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 59 %, sararahkaturve (CS) 28 %, sara-
turve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 12 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 69 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 21 % ja var-

pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 17 % kokonaisturve-
määrästä.

Suon länsiosa on ohutturpeinen. Itäosan paksutur-
peisella alueella turvekerrostuman pinnassa on vajaa 
metrin kerros heikosti maatunutta rahkavaltaista tur-
vetta, jonka alla on selvästi maatuneempaa tupasvil-
larahkaturvetta, muuttuen pohjaa kohti sarapitoisek-
si tai -valtaiseksi. Muualla heikosti maatunut pinta-
kerros on selvästi ohuempi ja tupasvillarahkaturve 
on yleinen.

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

Kettunevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,3 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,8–2,0), vesipitoisuus mär-
käpainosta 90,6  % (85,2–93,7) ja kuiva-ainemäärä 
96,0 kg/suom3 (63,7–154,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 20,2 MJ/kg (17,6–
22,7) ja 50 %:n kosteudessa 8,9 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,10  % kuivapainosta (0,06–
0,14). 

Kettunevan itäosassa on yhtenäinen noin 12 ha:n 
laajuinen ja 1,5  m syvä alue, joka soveltuu turve-
tuotantoon. Turvekerrostuman pinnassa on 0,06 milj. 
suo-m3 ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–
4maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan 3. 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on noin 
0,17 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,47 MWh. 
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Kuva 60. Variksenmarjarahkarämemuutumaa Kettunevalla. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.

Kuva 59. Kettunevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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93. Repulinneva 

Repulinneva (kl. 2313 08, x=6996,6, y=3336,9) si-
jaitsee noin 5 km Alajärven keskustasta pohjoiseen. 
Suo rajoittuu lännessä moreenimäkeen ja muualla 
hiekkamaastoon. Suon länsireunaa sivuaa paikallis-
tie. Suolla on 8 tutkimuspistettä ja 17 syvyyspistet-
tä (kuva 61). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 9,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 28 ha ja yli 
1 m syvän alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–125 
m, ja pinta viettää pääasiassa itään. Repulinneva on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Suolta lähtee laskuojia kaakkoon kohti Ala-
järveä, joka laskee Kurejokeen ja edelleen Lappa-
järveen. Suon pohjoisosa kuuluu vesistöalueeseen 
47.044, Kaartusen valuma-alue ja eteläosa vesistö-
alueeseen numero 47.043, Alajärven lähialue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,1 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat hiekka 
92 % ja moreeni 8 %. 

Repulinnevan suotyypeistä on turvekankaalla 
79 %, rämeellä 13 % ja korvessa 8 %. Rahkamättäi-
syyttä ei juuri esiinny. Puusto on suurimmaksi osak-
si keskitiheää tukkipuuasteen männikköä.

Repulinnevan turpeesta on rahkavaltaisia 74 % ja 
saravaltaisia 26 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 56 %, rahkasaraturve (SC) 26 % 
ja rahkaturve (S) 18 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 4 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 73 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 23 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on yleensä alle puoli metriä pak-
su. Turvekerros on kohtalaisesti maatunutta sararah-
ka- ja rahkasaraturvetta.

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

Ohuen turvekerroksen takia Repulinneva ei sovel-
lu turvetuotantoon.

Kuva 61. Repulinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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94. Rävärummunneva

Rävärummunneva (kl. 2313 08, x=6998,4, y=3335,6) 
sijaitsee noin 7 km Alajärven keskustasta luoteeseen. 
Suo sijaitsee pohjavesialueella, ja se rajoittuu hiekka-
maastoon. Suon länsipuolella kulkee maantie ja etelä-
puolella metsäautotie. Suolla on 20 tutkimuspistettä 
ja 14 syvyyspistettä (kuva 62). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 12,5/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 27 ha, yli 1 m syvän alueen 5 ha ja yli 1,5 m 
syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 126-128 
m, ja pinta viettää länteen. Rävärummunneva on lä-
hes kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 1. Länsireunasta on ojayhteys Kurejokeen, 
joka johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.041, Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka 74 % ja moreeni 26 %. 

Rävärummunnevan suotyypeistä on rämeellä 88 % 
ja turvekankaalla 12 %. Itäosassa on kanervarahkarä-
memuuttumaa, keskiosassa varsinaista sararäme- ja 
lyhytkorsinevarämemuuttumaa ja lounaisosassa iso-

varpurämemuuttumaa. Luoteisosassa on kanervarah-
karämettä. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 26 % ja mättäiden korkeus 1,7 dm. Puusto on 
yleensä keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä.

Rävärummunnevan turpeista on rahkavaltaisia 78 
% ja saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 21 %, 
saraturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 14 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 29 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 7 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on melko ohut. Heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintakerros on yleensä 20 – 30 cm 
paksu. Tämän kerroksen alla on hieman maatuneem-
paa rahka- tai sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,0. Liekoja on paikoin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Rävärummunneva ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 62. Rävärummunnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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95. Valkeaneva 

Valkeaneva (kl. 2313 08, x=6999,2, y=3333,2) sijait-
see noin 10 km Alajärven keskustasta luoteeseen. Suo 
rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen moreenimaas-
toon. Suon etelälahdekkeen poikki kulkee metsäau-
totie. Suolla on 33 tutkimuspistettä ja 26 syvyyspis-
tettä (kuva 63). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 13,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 45 ha, 
yli 1 m syvän alueen 32 ha, yli 1,5 m syvän 26 ha ja 
yli 2 m syvän 18 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 110–115 
m, ja pinta viettää etelään noin 3 m/km. Valkeaneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Suon kaakkoislahdekkeesta lähtee las-
kuoja etelään kohti Kurejokea, joka laskee Lappajär-
veen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.041, Kurejo-
en alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 68 %, hiekka 31 % ja hieta 1 %. Suon pohjalla 
on liejua laajahkolla alueella paikoin yli metrin pak-
suinen kerros.

Valkeanevan suotyypeistä on rämeellä 63 % ja tur-
vekankaalla 37 %. Suon keskellä on kanervarahka-
räme- ja tupasvillarämemuuttumaa. Paikoin esiintyy 
myös isovarpurämemuuttumaa. Reunoilla on lähin-
nä puolukkaturvekangasta, paikoin myös mustikka-
turvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 21 % ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto 
on keskitiheää harvennus- tai tukkipuuasteella olevaa 
mäntyä, reunaosissa on paikoin myös sekapuustoa.

Valkeanevan turpeista on rahkavaltaisia 71 % ja sa-

ravaltaisia 29 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 41 %, sararahkaturve (CS) 30 % ja rah-
kasaraturve (SC) 29 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 36 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 19 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on melko ohut heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros, jonka alla on kohtalaisen hy-
vin maatunutta tupasvillarahkaturvetta. Pohjaa koh-
ti saran osuus lisääntyy. Reunaosissa ja pohjalla on 
usein saravaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,1. Liekoja on kohtalaisesti.

Valkeanevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,7 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,6–6,6), vesipitoisuus mär-
käpainosta 88,1  % (86,0–91,2) ja kuiva-ainemäärä 
129,0  kg/suom3 (97,8–156). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 22,2 MJ/kg (21,1–
22,8) ja 50 %:n kosteudessa 9,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,47 % kuivapainosta (0,16–1,31).

Valkeaneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 26 ha:n 
laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella on 0,57 milj. suo-
m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.50. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,72  MWh. Turpeen rikkipitoisuus on 
paikoin korkea.

Kuva 63. Valkeanevan tutkimus- ja syvyyspisteet
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96. Pakosaunansaarenneva 

Pakosaunansaarenneva (kl. 2313 08, x=6999,2, 
y=3334,7) sijaitsee noin 8 km Alajärven keskustas-
ta luoteeseen. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se 
rajoittuu etelässä ja idässä hiekkamaastoon, muualla 
moreenimaastoon. Itäosa on pohjavesialueella. Suon 
itäpuolella kulkee maantie sekä koillis- ja länsipuo-
lella metsäautotie. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 42 
syvyyspistettä (kuva 64). Tutkimus- ja syvyyspistei-
tä on yhteensä 6,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
87 ha, yli 1 m syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän 
7 ha ja yli 2 m syvän 2,5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 110–132 
m, ja pinta viettää voimakkaasti lounaaseen. Pako-
saunansaarenneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon vedet laskevat ojia 
myöten lounaaseen Kairapuroon, joka johtaa Kurejo-
keen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.041, Kurejoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiekka 57 %, moreeni 31 % ja hieta 5 %. 

Pakosaunansaarennevan suotyypeistä on turvekan-
kaalla 58 %, rämeellä 28 %, korvessa 12 % ja pel-
lolla 2 %. Itäosan pienellä paksuturpeisella alueella 
on kanervarahkaräme- ja isovarpurämemuuttumaa. 
Muualla suota on lähinnä mustikka-, puolukka ja 
paikoin ruohoturvekangasta. Jonkin verran esiintyy 

myös korpimuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 7 % ja mättäiden korkeus 3,0 dm. 
Puusto on tiheys- ja kehitysluokaltaan vaihtelevaa, 
paikoin on myös tiheää tukkipuustoa. Kookas män-
nyn, koivun ja paikoin kuusen sekapuusto on turve-
kangasalueilla tyypillistä.

Pakosaunansaarennevan turpeista on rahkavaltai-
sia 94 % ja saravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: sararahkaturve (CS) 72 %, rahkaturve (S) 
22 % ja rahkasaraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 58 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeista. Itäosan 
pienellä paksuturpeisella alueella on metrin kerros  
heikosti maatunutta pintarahkaa. Suon muissa osis-
sa tämä kerros on 10 – 50 cm paksu. Suurin osa suon 
turvekerrostumasta on kohtalaisen hyvin maatunutta 
sararahkaturvetta. Puun jäännökset ovat erittäin ylei-
nen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,6. Liekoja on paikoin erittäin runsaasti.

Pakosaunansaarennevan yli 1,5 m syvä alue koos-
tuu kolmesta pienestä altaasta, joten suo ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 64. Pakosaunansaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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97. Lautakankaanneva 

Lautakankaanneva (kl. 2313 08, 11, x=6997,6, 
y=3338,2) sijaitsee noin 5 km Alajärven keskustasta 
pohjoiseen. Suo rajoittuu lännessä hiekkamaastoon ja 
osin turvepohjaisiin peltoihin ja muualla moreenimä-
kiin. Suon länsipuolella kulkee maantie ja koillisosan 
poikki metsäautotie. Suolla on 24 tutkimuspistettä ja 
41 syvyyspistettä (kuva 65). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 10,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 64 ha, yli 1 m syvän alueen 47 ha, yli 1,5 m syvän 
39 ha ja yli 2 m syvän 26 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 113–122 
m, ja pinta viettää pääasiassa etelään noin 8 m/km. 
Lautakankaanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Vedet laskevat Kaartu-
senpuroon, joka virtaa suon länsireunan kautta ja ete-
läosan poikki etelään kohti Alajärveä, josta on yhteys 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.044, 
Kaartusen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka 60 %, moreeni 37 % ja hiesu 3 %. Suon poh-
jalla on liejua laajalla alueella paikoin yli 2 m pak-
su kerros.

Lautakankaannevan suotyypeistä on rämeellä 
49 %, turvekankaalla 45 % ja pellolla 6 %. Suon 
keskellä on mm. lyhytkorsinevaräme- ja kanervarah-
karämemuuttumaa. Kaakkoisosassa on isovarpurä-
memuuttumaa. Etelälahdekkeessa on kanervarahka-
rämemuuttumaa. Puolukka- ja varputurvekangasta 
on reunaosissa, mutta paikoin myös suon keskiosas-
sa. Länsiosassa on turvepeltoja ja kytöheittoa. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 15 % ja mät-
täiden korkeus 2,8 dm. Puusto on keskitiheää, kehi-
tysluokaltaan vaihtelevaa ja yleensä mäntyvaltaista.

Lautakankaannevan turpeista on rahkavaltaisia 

87 % ja saravaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 53 %, sararahkaturve (CS) 35 % ja 
rahkasaraturve (SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 19 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut tai monin paikoin kokonaan puut-
tuva heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, jonka alla on kohtalaisen hyvin maatunutta tupas-
villarahkaturvetta. Pohjaa kohti turve muuttuu sara-
pitoiseksi ja on melko hyvin maatunutta. Reunaosis-
sa sarapitoinen tai -valtainen turve voi ulottua pin-
taan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 5,8. Liekoja on erittäin runsaasti.

Lautakankaannevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,2 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,6–8,4), vesipitoi-
suus märkäpainosta 88,4 % (81,3–92,9) ja kuiva-ai-
nemäärä 110,8 kg/suom3 (71,3–185,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,6 MJ/
kg (19,0–23,0) ja 50  %:n kosteudessa 9,1  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,26 % kuivapainos-
ta (0,14–0,48). 

Lautakankaanneva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon 39 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on 
0,78 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.30. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,56 MWh. Turvekerrostu-
man liekoisuus on paikoin korkea ja osa tuotantokel-
poisesta alueesta on peltona.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 448, 2014

Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

85

Kuva 65. Lautakankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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98. Pitkäneva 

Pitkäneva (kl. 2313 11, x=6998,1, y=3339,6) sijait-
see noin 6 km Alajärven keskustasta pohjoiseen, ja 
se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Suon länsi- 
ja itäpuolella on tie. Suolla on 31 tutkimuspistettä ja 
30 syvyyspistettä (kuva 66). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 14,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 43 ha, yli 1 m syvän alueen 33 ha, yli 1,5 m syvän 
28 ha ja yli 2 m syvän 24 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–124 
m, ja pinta viettää etelään. Pitkäneva on osittain oji-
tettu. Suon keskellä on laajahko ojittamaton alue. Sa-
moin osa itäreunasta on ojittamatonta. Suo kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 2. Eteläpäästä lähtee las-
kuoja Alajärveen, josta on yhteys Lappajärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 47.043, Alajärven lähialue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 6,5 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hieta 61 %, moreeni 23 % ja hiekka 
11 %. Suon pohjalla on laajahkolla alueella liejua ja 
paikoin järvimutaa.

Pitkänevan suotyypeistä on rämeellä 63 %, turve-
kankaalla 35 % ja avosuolla 2 %. Keskiosan luon-
nontilaisella alueella on keidasrämettä, kanervarah-
karämettä ja lyhytkorsinevarämettä. Alueen itäosa 
rajoittuu luonnontilaisena mineraalimaahan. Luon-
nontilaisen alueen länsipuolella on kytöheittoa. Poh-
joisen ja eteläosan ojitusalueilla on mm. kanervarah-
karäme-, tupasvillaräme- ja isovarpurämemuuttumaa 
ja turvekankaita. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 19 % ja mättäiden korkeus 1,7 dm. Puusto 
on ojittamattomalla alueella harvaa ja kitukasvuista 
mäntyä ja muualla keskitiheää, paikoin kookastakin 
mäntyä ja sekapuustoa.

Pitkänevan turpeista on rahkavaltaisia 64 % ja sa-
ravaltaisia 36 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 36 %, rahkasaraturve (SC) 36 % ja sara-
rahkaturve (CS) 28 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 23 %, puun jäännöksiä (L) si-

sältäviä turpeita 18 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on poikkeuksellisen paksu. Suon 
keskiosassa on paikoin yli 3 m paksu heikosti maatu-
nut pintarahkakerros, joka koostuu vaihtelevasti Acu-
tifolia- ja Cuspidata-ryhmien rahkasammalien jään-
nöksistä. Kerroksessa on paikoin maatuneempaa tur-
vetta. Alapuolella on kohtalaisen hyvin maatunutta 
sararahka- tai rahkasaraturvetta. Reuna-alueilla tur-
vekerros on sarapitoista tai -valtaista.

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

Pitkänevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,5 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 1,0–7,4), vesipitoisuus mär-
käpainosta 92,9  % (85,2–95,5) ja kuiva-ainemäärä 
63,4 kg/suom3 (42,4–139,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 19,4 MJ/kg (18,6–
22,0) ja 50 %:n kosteudessa 8,5 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,13  % kuivapainosta (0,06–
0,33).

Pitkäneva soveltuu turvetuotantoon. Suon yhte-
näisellä noin 22  ha:n laajuisella, yli 2,0  m syvällä 
alueella on 0,24 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristö-
turvetuotantoon soveltuvaa H1–3 maatunutta turvet-
ta ja 0,09 milj. suo-m3 lähinnä H4–maatunutta rah-
kavaltaista turvetta. Heikosti maatuneen rahkaker-
roksen alla ja muualla yli 1,5 m syvällä yhteensä 
28 ha:n alueella on lisäksi 0,50 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluok-
kaan M50, A4.0, Q8.0, S0.35. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,42 MWh. Tuotantoa vaikeuttavia tekijöitä ovat 
suon keskiosan ojittamattomuus ja syvimpien kohti-
en mahdolliset kuivatusongelmat.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 448, 2014

Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

87

Kuva 66. Pitkänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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99. Myllyneva 

Myllyneva (kl. 2313 11, x=6999,3, y=3338,9) sijait-
see noin 7 km Alajärven keskustasta pohjoiseen. Suo 
on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu pohjoises-
sa Kaartusjärveen (117,0 m py), kaakossa Kalliojär-
veen (116,7 m mpy), lounaassa peltoon ja muualla 
mäkiseen moreenimaastoon. Suon keskiosan poikki 
kulkee paikallistie, ja lisäksi eri puolille suon lähelle 
ulottuu metsäautoteitä. Suolla on 53 tutkimuspistettä 
ja 77 syvyyspistettä (kuva 67). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 12,1/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 108 ha, yli 1 m syvän alueen 73 ha, yli 1,5 m 
syvän 49 ha ja yli 2 m syvän 30 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 116–120 
m, ja pinta viettää pohjoisessa Kaartusenjärven suun-
taan ja eteläosassa länteen. Myllyneva on ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Pohjoispään 
vedet laskevat Kaartusenjärveen ja etelä- ja länsiosan 
Kaartusenjokeen, joka johtaa Alajärveen ja edelleen 
Kurejoen kautta Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.044, Kaartusen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni 48 %, hiesu 32 %, hieta 16 % ja hiek-
ka 2 %. Suon pohjalla on liejua laajalla alueella pai-
koin yli metrin paksuinen kerros.

Myllynevan suotyypeistä on rämeellä 41 %, turve-
kankaalla 38 %, pellolla 14 % ja avosuolla 7 %. Suon 
keski- ja pohjoisosassa kanervarahkaräme on yleisin 
suotyyppi. Paikoin esiintyy isovarpurämemuuttumaa 
sekä puolukka- ja mustikkaturvekangasta (kuva 68). 
Suota jakavan tien eteläpuolella on tupasvillarahka-
rämemuuttumaa ja tämän alueen eteläpuolisella rik-
konaisella alueella mm. isovarpurämemuuttumaa ja 
turvekankaita. Kaakkoisosassa on kytöheittoa. Län-
siosan peltoon rajoittuvalla alueella on mm. kanerva-
rahkaräme- ja isovarpurämemuuttumaa. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 26 % ja mättäiden 
korkeus 2,4 dm. Puusto on yleensä keskitiheää ja ke-
hitysluokaltaan vaihtelevaa. Rämealueilla on mäntyä 
ja turvekangasalueilla sekapuustoa.

Myllynevan turpeista on rahkavaltaisia 85 % ja sa-
ravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
sararahkaturve (CS) 48 %, rahkaturve (S) 37 % ja rah-
kasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 34 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 48 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturveker-
roksen paksuus vaihtelee suon eri osassa huomatta-
vasti. Pohjoisosassa se on paikoin yli 2 m paksu, kun 
taas länsiosassa se on yleensä alle puolen metrin pak-
suinen. Pintarahkan alla on yleensä selvästi maatu-
neempaa sararahkaturvetta. Turvekangasalueilla tur-
ve voi olla saravaltaista.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,9. Liekoja on paikoin kohtalaisesti.

Myllynevalta on otettu näytteet kolmelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,1 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,7–6,5), vesipitoisuus mär-
käpainosta 90,7  % (86,5–94,9) ja kuiva-ainemäärä 
100,1 kg/suom3 (69,0–128,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 20,4 MJ/kg (17,6–
23,2) ja 50 %:n kosteudessa 9,0 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,23  % kuivapainosta (0,06–
1,21).

Myllyneva soveltuu turvetuotantoon. Suon keski-
osassa on kahdella yhteensä noin 8 ha:n laajuisilla yli 
2,0 m syvillä alueilla 0,12 milj. suo-m3 kasvu- ja ym-
päristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4maatunutta 
turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan  3. Suon länsi-
osan noin 14 ha:n alueella (osaksi peltoa) ja keski-
osan noin 13 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueel-
la (osittain ympäristöturvekerroksen alla) on lisäksi 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta 0,39 milj. 
suo-m3 Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A3.0, Q8.0, S0.20. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,50 MWh. Rikkipitoisuus 
on korkea suon keskiosan pohjaturpeessa.
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Kuva 67. Myllynevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 68. Pieni isovarpurämemuuttuman ympäröimä lyhytkorsinevalaikku Myllynevalla. Kuva: Teuvo Her-
ranen, GTK.
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100. Koskelanneva

Koskelanneva (kl. 2313 10, x=6986,3, y=3346,4) si-
jaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta kaakkoon, 
ja se rajoittuu länsireunassa hiekka- ja muualla mo-
reenimaastoon. Suon eteläreunaa sivuaa tilustie ja 
pohjoispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 15 
tutkimuspistettä ja 20 syvyyspistettä (kuva 69). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,8/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 36 ha, yli 1 m syvän alueen 9 ha 
ja yli 1,5 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 137–142, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 5 m/km. Koskelan-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Vedet laskevat viereiseen Levi-
jokeen, joka laskee Alajärven kautta Kurejokeen ja 
edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47,091, Levijoen alaosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Pohjamaalajit ovat moreeni 60 % ja hiekka 40 %. 

Koskelannevan suotyypeistä on rämeellä 97 % ja 
turvekankaalla 3 %. Suon keskiosassa on tupasvilla-
rämemuuttumaa. Etelä- ja pohjoisosassa varsinainen 
sararämemuuttuma on yleinen. Lisäksi suolla on mm. 

isovarpurämemuuttumaa ja ruohoista sararämemuut-
tumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
10 % ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto on yleen-
sä keskitiheää riuku- tai pinotavara-asteen mäntyä.

Koskelannevan turpeista on rahkavaltaisia 54 % 
ja saravaltaisia 46 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja rah-
kasaraturve (SC) 46 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 25 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 7 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on 
yleensä alle puolen metrin paksuinen. Tämän kerrok-
sen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- 
ja rahkasaraturvetta.

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

Ohuen turvekerroksen takia Koskelanneva ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 69. Koskelannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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101. Perälänkangas 

Perälänkangas (kl. 2313 10, x=6986,2, y=3347,5) 
sijaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta lounaa-
seen. Suo rajoittuu luoteessa peltoon ja muualla mo-
reenimaastoon. Suon länsireunaa sivuaa maantie ja 
läntisen sekä itäisen altaan väliin johtaa metsäauto-
tie. Suolla on 26 tutkimuspistettä ja 28 syvyyspistet-
tä (kuva 70). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 13,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 40 ha, yli 
1 m syvän alueen 17 ha, yli 1,5 m syvän 11 ha ja yli 
2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 140–145 
m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 5 m/km. Perälän-
kangas on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Vedet virtaavat laskuojia myö-
ten pohjoiseen Honganpuroon ja siitä edelleen Le-
vijokeen, joka johtaa Alajärveen. Alajärvestä on yh-
teys Kurejoen kautta Lappajärveen. Suo kuuluu ve-
sistöalueeseen 47.093, Latonevanpuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka 56 % ja moreeni 44 %. 

Perälänkankaan suotyypeistä on rämeellä 49 %, 
turvekankaalla 47 % ja pellolla 4 %. Suon keskellä 
on kanerva-, variksenmarja- ja tupasvillarahkaräme-
muuttumaa (kuva 71). Reunaosissa on puolukkatur-
vekangas yleinen. Itäisellä altaalla on pääasiassa puo-
lukka- ja varputurvekangasta. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 19 % ja mättäiden korkeus 
2,0 dm. Puusto on keskitiheää, mäntyvaltaista, länsi-
osan rämealueella riuku- tai harvennusmetsää ja tur-
vekangasalueilla yleensä tukkipuustoa.

Perälänkankaan turpeista on rahkavaltaisia 83 % 
ja saravaltaisia 17 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 50 %, sararahkaturve (CS) 33 % ja rah-

kasaraturve (SC) 17 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 28 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 22 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Läntisen altaan keskellä on paikoin yli 1,5 m pak-
su heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryh-
män rahkasammalien jäännöksistä. Pohjalla on hyvin 
maatunutta rahkasara- tai sararahkaturvetta. Itäisellä 
altaalla ja suon reunaosissa turve on lähes pinnasta 
asti hyvin maatunutta sekaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,2. Liekoja on paikoin runsaasti.

Perälänkankaalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,4  % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–3,1), vesipi-
toisuus märkäpainosta 91,0 % (86,0–93,0) ja kuiva-
ainemäärä 94,9 kg/suom3 (72,0–152,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 19,4 MJ/
kg (18,7–21,6) ja 50  %:n kosteudessa 8,5  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10 % kuivapainos-
ta (0,06–0,17).

Perälänkangas soveltuu turvetuotantoon. Suon 
keskellä noin 4 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alu-
eella on 0,06 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturve-
tuotantoon soveltuvaa H1–3maatunutta turvetta, joka 
kuuluu lähinnä laatuluokkaan 1. Heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla ja muualla yli 1,5 m syvällä yh-
teensä 11 ha:n alueella on noin 0,11 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,57 MWh. 
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Kuva 70. Perälänkankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 71. Tupasvillarahkarämemuuttumaa Perälänkankaalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 448, 2014

Tapio Toivonen ja Joni Palola

94

102. Varvassalonneva 

Varvassalonneva (kl. 2331 01, x=6991,5, y=3348,9) 
sijaitsee noin 12 km Alajärven keskustasta itään, ja 
se rajoittuu moreenimaastoon. Suon luoteis- ja kaak-
koisreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 9 tutkimus-
pistettä ja 14 syvyyspistettä (kuva 72). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 10,8/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 21 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha ja 
yli 1,5 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 121–123 
m, ja pinta viettää suon keskiosasta etelään. Varvas-
salonneva on lähes kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
lähinnä luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon lounais-
reunasta lähtee laskuoja Hännispuroon, joka johtaa 
Alajärveen laskevaan Kuninkaanjokeen. Suo kuluu 
vesistöalueeseen 47.051, Kuninkaanjoen alaosa alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 57 % ja hieta 43 %. 

Varvassalonnevan suotyypeistä on rämeellä 78 % 
ja turvekankaalla 22 %. Suon keskellä on variksen-
marjarahkarämemuuttumaa. Reunaosissa on tupas-

villa- ja isovarpurämemuuttumaa ja puolukkaturve-
kangasta. Luoteisosan pienellä ojittamattomalla alu-
eella on variksenmarjarahkarämettä. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 41 % ja mättäiden korke-
us 3,2 dm. Puusto on keskitiheää ja kehitysluokaltaan 
vaihtelevaa mäntyä. 

Varvassalonnevan turve on rahkavaltaista. Päätur-
velajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 68 % ja sara-
rahkaturve (CS) 32 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 26 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 11 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on yleensä alle puoli metriä pak-
su heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, jonka alla on kohtalaisen hyvin maatunutta rah-
ka- ja sararahkaturvetta. 

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

Ohuen turvekerroksen takia Varvassalonneva ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 72. Varvassalonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 448, 2014

Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

95

103. Tervaneva 

Tervaneva (kl. 2331 01, x=6991,8, y=3349,9) sijaitsee 
noin 13 km Alajärven keskustasta itään, ja se rajoit-
tuu luoteessa peltoon, kaakossa Kapulasillannevaan 
ja muualla moreenimaastoon. Suon kaakkoisreunaa 
sivuaa metsäautotie. Suurin osa suosta on pohjavesi-
alueella. Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 30 syvyys-
pistettä (kuva 73). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 11,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 36 ha, 
yli 1 m syvän alueen 20 ha, yli 1,5 m syvän 8 ha ja 
yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–127 
m. Tervaneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Vedet laskevat länsireunasta 
etelään Kortepuroon, joka johtaa Alajärveen laske-
vaan Kuninkaanjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.055, Kortepuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni 81 %, hieta 9 % ja hiesu 7 %.

Tervanevan suotyypeistä on turvekankaalla 53 %, 
rämeellä 33 %, pellolla 7 % ja korvessa 7 %. Suon 
keskellä on rahkarämemuuttumaa ja jäkäläturvekan-
gasta. Ympärillä on tupasvilla- ja isovarpurämemuut-
tumaa. Eteläosassa on peltoa ja kytöheittoa. Suon 
reunaosat ovat turvekangasta. Keskimääräinen pin-

nan mättäisyys on 20 % ja mättäiden korkeus 3,0 dm. 
Puusto on yleensä keskitiheää harvennus- tai tukki-
puuasteen mäntyä.

Tervanevan turpeista on rahkavaltaisia 94 % ja sa-
ravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 50 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja rah-
kasaraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 28 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 47 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on pienellä alueella yli metrin kerros 
heikosti maatunutta pintarahkaa, joka koostuu pääasi-
assa Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksis-
tä. Pintakerroksen alla on hyvin maatunutta rahka- tai 
sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,8. Liekoja on erittäin runsaasti.

Teknisesti pienimuotoinen ympäristöturpeen nos-
to ja sen jälkeen energiaturpeen tuotanto on suolla 
mahdollista, mutta koska Tervaneva sijaitsee pohja-
vesialueella, se ei käytännössä sovellu turvetuotan-
toon.

Kuva 73. Tervanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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104. Soidinneva 

Soidinneva (kl. 2313 10, x=6993,1, y=3346,2) si-
jaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta itään. Suo 
on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu moreeni-
maastoon. Itäosaan on raivattu laaja peltoalue. Suon 
pohjois- ja itäreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 
47 tutkimuspistettä ja 43 syvyyspistettä (kuva 74). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,7/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 118 ha ja yli 1 m syvän 
alueen 12 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 113–127 
m, ja pinta viettää pääasiassa etelään noin 7 m/km. 
Soidinneva on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuu-
luu lähinnä luonnontilaisuusluokkaan 1, joskin keski-
osassa on myös luokan 2 piirteitä. Suon keskellä on 
ojittamaton alue, joka rajoittuu itäpuolella peltoon. 
Eteläosasta lähtee laskuojia kohti Kuninkaanjokea, 
joka laskee Alajärven kautta Kurejokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Pohjoispäästä on ojayhteys Linnun-
puroon, joka johtaa Kuninkaanjokeen. Suon etelä- ja 
keskiosa kuuluu vesistöalueeseen 47.051 Kuninkaan-
joen alaosan valuma-alue ja pohjoisosa vesistöaluee-
seen 47.054, Linnunpuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 76 %, hiekka 15 % ja hieta 9 %. 

Soidinnevan suotyypeistä on rämeellä 48 %, turve-
kankaalla 34 %, pellolla 10 % ja korvessa 8 %. Ojit-
tamattomalla alueella on isovarpu-, tupasvilla- ja var-
sinaista sararämettä. Länsiosassa on tupasvillaräme-

muuttuman ohella mm. pallosararäme- ja metsäkor-
tekorpimuuttumaa sekä puolukkaturvekangasta. Ete-
lä- ja kaakkoisosassa on mm. puolukkaturvekangasta 
ja korpirämemuuttumaa. Pohjoispäässä on isovarpu-
rämemuuttuma tyypillinen. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 10 % ja mättäiden korkeus 2,5 
dm. Puusto on ojitusalueella keskitiheää harvennus- 
tai tukkipuuasteen mäntyä tai sekapuustoa.

Soidinnevan turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja sa-
ravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 62 %, rahkaturve (S) 22 % ja rah-
kasaraturve (SC) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 53 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 17 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Turve-
kerros on laajalla alueella alle puolen metrin paksui-
nen. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen paksuus vaihtelee välillä 0,1 ja 0,5 m. Suurin osa 
suon turvekerrostumasta on kohtalaisesti maatunutta 
sararahkaturvetta. Puun jäännökset ovat erittäin ylei-
nen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,2. Liekoja on paikoin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Soidinneva ei sovellu 
turvetuotantoon.
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Kuva 74. Soidinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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105. Kyrönniitunsuo 

Kyrönniitunsuo (kl. 2313 10, x=6993,3, y=3347,6) si-
jaitsee noin 12 km Alajärven keskustasta itään. Suon 
länsiosa on hietapohjaista peltoa, ja muualla suota 
ympäröi moreenimaasto. Suon itäosaan johtaa met-
säautotie ja pohjoispäähän tilustie. Suolla on 17 tutki-
muspistettä ja 23 syvyyspistettä (kuva 75). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,8/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 58 ha ja yli 1 m syvän alueen 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–124 
m, ja pinta viettää suon keskeltä etelään. Kyrönnii-
tunsuo on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Vedet laskevat suon länsiosan pel-
toalueen poikki virtaavaan Linnunpuroon, joka joh-
taa Kuninkaanjokeen. Kuninkaanjoki laskee Alajär-
veen, josta on Kurejoen kautta yhteys Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.054, Linnunpuron 
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,4 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hiekka 55 %, hieta 25 % ja moreeni 18 %.

Kyrönniitunsuon suotyypeistä on turvekankaalla 
60 %, pellolla 20 %, rämeellä 15 % ja korvessa 5 %. 
Suurin osa suosta on turvekangasasta. Ruoho- ja puo-

lukkaturvekangas ovat yleisiä, samoin varsinainen sa-
rarämemuuttuma. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 2 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 
on suuressa osassa suota keskitiheää tukkipuuasteen 
sekapuustoa. 

Kyrönniitunsuon turpeista on rahkavaltaisia 73 % 
ja saravaltaisia 27 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 63 %, rahkasaraturve (SC) 27 % 
ja rahkaturve (S) 10 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 3 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 76 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 13 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintakerros on 
ohut. Kohtalaisen hyvin maatunut sararahka- ja rah-
kasaraturve on suolle tyypillistä. Puun jäännökset 
ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 2,0 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,4. Liekoja on erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Kyrönniitunsuo ei so-
vellu turvetuotantoon. 

Kuva 75. Kyrönniitunsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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106. Peurasaarenkorvensuo 

Peurasaarenkorvensuo (kl. 2331 01, x=6993,3, 
y=3348,5) sijaitsee noin 13 km Alajärven keskustas-
ta itään, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon poh-
joisreunaan ja keskiosaan johtaa metsäautotie. Suolla 
on 15 tutkimuspistettä ja 34 syvyyspistettä (kuva 76). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,1/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 44 ha, yli 1 m syvän alu-
een 28 ha, yli 1,5 m syvän 17 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 120–130 
m, ja pinta viettää lounaaseen noin 10 m/km. Peura-
saarenkorvensuo on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon länsi- ja lounais-
reunasta lähtee laskuojia Linnunpuroon, joka joh-
taa Kuninkaanjokeen. Kuninkaanjoki laskee Alajär-
veen, josta on Kurejoen kautta yhteys Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.054, Linnunpuron 
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,7 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni 53 %, hiesu 16 %, hieta 14 % ja 
hiekka 14 %. 

Peurasaarenkorvensuon suotyypeistä on turvekan-
kaalla 67 % ja rämeellä 33 %. Puolukkaturvekangas 
on yleisin suotyyppi. Paikoin esiintyy myös tupas-
villarämemuuttumaa ja mustikkaturvekangasta (kuva 

77). Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 12 
% ja mättäiden korkeus 2,2 dm. Puusto on keskitihe-
ää harvennus- tai tukkipuuasteen mäntyä.

Peurasaarenkorvensuon turpeista on rahkavaltaisia 
51 % ja saravaltaisia 49 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkasaraturve (SC) 49 %, sararahkaturve (CS) 
29 % ja rahkaturve (S) 22 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 28 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 12 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on ohut tai se puuttuu kokonaan. Suurin osa turve-
kerrostumasta on kohtalaisen hyvin maatunutta rah-
kasara- ja sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 3,7 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 5,7. Liekoja on erittäin runsaasti.

Peurasaarenkorvensuo soveltuu turvetuotantoon. 
Suon kahdella, yhteensä 17  ha:n laajuisella ja yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,25 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on kes-
kimäärin 0,56  MWh. Turvekerrostuman liekoisuus 
on korkea.

Kuva 76. Peurasaarenkorvensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 77. Tupasvillarämemuuttumaa Peurasaarenkorvensuolla. Kuva: Asta Harju, GTK.
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107. Paloneva 

Paloneva (kl. 2313 11, x=6994,4, y=3346,9) sijaitsee 
noin 11 km Alajärven keskustasta itään. Se on muo-
doltaan rikkonainen ja rajoittuu moreenimaastoon. 
Metsäautotiet ympäröivät suota lähes joka puolel-
ta. Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 22 syvyyspistet-
tä (kuva 78). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 8,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 47 ha ja yli 
1 m syvän alueen 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 122–133 
m, ja pinta viettää länsiosassa itään. Paloneva on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Suon etelä- ja kaakkoisosasta lähtee laskuojia 
Linnunpuroon, joka johtaa Kuninkaanjokeen. Kunin-
kaanjoki laskee Alajärveen, josta on Kurejoen kaut-
ta yhteys Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.054, Linnunpuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,2 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni 90 %, hiekka 5 % ja hieta 2 %.

Palonevan suotyypeistä on rämeellä 51 %, turve-
kankaalla 42 % ja korvessa 7 %. Länsiosassa on va-
riksenmarja- ja kanervarahkarämemuuttumaa sekä 
puolukkaturvekangasta. Itäosassa on mm. kangaskor-

pimuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 19 % ja mättäiden 
korkeus 3,1 dm. Puusto on yleensä keskitiheää, mel-
ko kookasta ja mäntyvaltaista.

Palonevan turpeesta on rahkavaltaista 96 % ja sa-
ravaltaista 4 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 51 %, sararahkaturve (CS) 45 % ja rah-
kasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 23 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 57 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 27 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Heikosti maatunut rahka-
valtainen pintakerros on yleensä alle 0,2 m paksu. 
Suurin osa turvekerrostumasta on kohtalaisesti maa-
tunutta rahka- ja sararahkaturvetta. Puun ja varpujen 
jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,1 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,5. Liekoja on erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Paloneva ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 78. Palonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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108. Lintuvuorenneva 

Lintuvuorenneva (kl. 2313 11, x=6994,6, y=3348,0) 
sijaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta itään, ja 
se rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Suon länsi-
puolella kulkee metsäautotie. Suolla on 42 tutkimus-
pistettä ja 29 syvyyspistettä (kuva 79). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 15,9/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 45 ha, yli 1 m syvän alueen 35 ha, 
yli 1,5 m syvän 28 ha ja yli 2 m syvän 22 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–139 
m, ja pinta viettää etelään ja lounaaseen. Lintuvuoren-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Vedet laskevat etelään kohti Linnun-
puroa, joka johtaa Kuninkaanjokeen. Kuninkaanjoki 
laskee Alajärveen, josta on Kurejoen kautta yhteys 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.054, 
Linnunpuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,7 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 92 %, hiesu 7 % ja hiekka 1 %. Suon 
pohjalla on liejua laajahkolla alueella yleensä alle 
metrin paksuinen kerros.

Lintuvuorennevan suotyypeistä on rämeellä 77 % 
ja turvekankaalla 23 %. Eteläosassa tupasvillaräme-
muuttuma ja pohjoisosassa tupasvilla- ja kanervarah-
karämemuuttuma ovat yleisimmät suotyypit. Reu-
naosissa on monin paikoin puolukkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 25 % ja 
mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on kehitysluokal-
taan vaihtelevaa keskitiheää mäntyä.

Lintuvuorennevan turpeista on rahkavaltaisia 89 % 
ja saravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 47 %, rahkaturve (S) 42 % ja rah-
kasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 19 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on monin paikoin yli metrin kerros heikosti 
maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa on kuitenkin 
maatuneempia rahkalinssejä. Tämän kerroksen alla 
on kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sararah-
katurvetta. Tupasvillan jäännökset ovat yleinen tur-
peen lisätekijä.

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

Lintuvuorennevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,9  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,4–4,9), vesipi-
toisuus märkäpainosta 89,9 % (86,4–92,8) ja kuiva-
ainemäärä 109,8 kg/suom3 (79,0–177,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,6 MJ/
kg (19,9–24,4) ja 50  %:n kosteudessa 9,6  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,24 % kuivapainosta 
(0,08–0,50). Näytteistä on tehty myös alkuainemääri-
tyksiä. Turpeen hiilipitoisuus on keskimäärin 53,3 % 
(49,9–58,4 %) ja typpipitoisuus 1,35 % (0,79–1,85).

Lintuvuorenneva soveltuu turvetuotantoon. Hei-
kosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen pak-
suusvaihtelu ja siinä olevat maatuneemmat linssit hei-
kentävät tämän kerroksen käyttökelpoisuutta ympä-
ristöturpeena. Suon 28 ha:n laajuisella, yli 1,5 m sy-
vällä alueella on noin 0,16 milj. suo-m3 ympäristö-
turvetuotantoon soveltuvaa H1–4maatunutta turvet-
ta, joka kuuluu laatuluokkaan 3. Heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla on noin 0,40 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Yhden suokuutio-
metrin energiasisältö tuotantokosteudessa on keski-
määrin 0,58 MWh. 
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Kuva 79. Lintuvuorennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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109. Hallaneva 

Hallaneva (kl. 2313 11, x=6995,6, y=3342,8) sijaitsee 
noin 6 km Alajärven keskustasta koilliseen. Suo ra-
joittuu idässä osittain turvepohjaisiin peltoihin, poh-
joisessa maantiehen ja muualla moreenimaastoon. 
Suon pohjoisreunaa sivuaa valtatie ja suon keskiosan 
kytöheittoalueelle tulee tilustie. Suolla on 14 tutki-
muspistettä ja 29 syvyyspistettä (kuva 80). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 10,8/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 40 ha, yli 1 m syvän alueen 30 ha, yli 
1,5 m syvän 24 ha ja yli 2 m syvän 19 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 109–113 
m, ja pinta viettää eteläkaakkoon noin 3 m/km. Hal-
laneva on ojitettu ja kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Vedet laskevat suon keskellä virtaavan valta-
ojan kautta etelään kohti Alajärveä, josta on Kurejoen 
kautta yhteys Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 47.046, Kyrönpuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni 35 %, hieta 28 %, hiesu 19 % ja hiekka 18 %. 
Suon pohjalla on liejua laajahkolla alueella alle puo-
len metrin paksuinen kerros.

Hallanevan suotyypeistä on turvekankaalla 58 %, 
rämeellä 30 % ja pellolla 12 %. Suon keskellä on ka-
nervarahkarämemuuttumaa. Entinen turvepelto on 
nykyisin kytöheittoa. Reunaosissa on yleensä puo-
lukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 16 % ja mättäiden korkeus 2,6  dm. 
Puusto on keskitiheää ja paikoin tiheääkin. Suon kes-
kellä on mäntyä ja reunaosissa usein männyn ja koi-
vun sekapuustoa. Puuston koko vaihtelee keskiosan 
riukuasteesta reunaosien tukkipuustoon.

Hallanevan turpeista on rahkavaltaisia 93 % ja sa-
ravaltaisia 7 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 67 %, sararahkaturve (CS) 26 % ja rah-
kasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 27 %, puun jäännöksiä (L) si-

sältäviä turpeita 21 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on paikoin yli 3 m paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, joka ulot-
tuu lähes pohjaan asti. Kerros koostuu suurimmaksi 
osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännök-
sistä, ja joukossa on paikoin maatuneempia rahka-
linssejä. Pohjalla on ohuehko kerros sararahka- tai 
rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,0. Liekoja on vähän.

Hallanevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,8 % kui-
vapainosta (vaihteluväli 0,9–5,6), vesipitoisuus mär-
käpainosta 91,9  % (89,7–93,8) ja kuiva-ainemäärä 
72,4  kg/suom3 (59,6–80,8). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 19,9 MJ/kg (18,9–
20,9) ja 50 %:n kosteudessa 8,7 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,13  % kuivapainosta (0,08–
0,37).

Hallaneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 18 ha:n 
laajuisella, lähinnä yli 2,0  m syvällä alueella on 
0,36  milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa H1–4maatunutta turvetta, josta suu-
rin osa kuuluu laatuluokkaan 1. Heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla ja muualla yhtenäisellä 22 ha:n 
laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on lisäksi noin 
0,13 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,36 MWh. Kytöheitto- ja 
peltoalueilla turvekerrostuman pinnassa voi olla mi-
neraaliainesta.
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Kuva 80. Hallanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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110. Pirkkalanneva 

Pirkkalanneva (kl. 2313 11, x=6996,7, y=3343,9) si-
jaitsee noin 7 km Alajärven keskustasta koilliseen. 
Suo rajoittuu pohjoisessa ja etelässä turvepohjaiseen 
peltoon ja muualla lähinnä moreenimaastoon. Suon 
etelä- ja länsipuolella kulkee maantie. Suolla on 15 
tutkimuspistettä ja 16 syvyyspistettä (kuva 81). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 13,4/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 23  ha, yli 1  m syvän alueen 
12 ha, yli 1,5 m syvän 10 ha ja yli 2 m syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 106–109 
m, ja pinta viettää loivasti pohjoiseen. Pirkkalanneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Pohjoispäästä lähtee laskuoja Paalijär-
veen, josta lähtee Paaluomanpuro pohjoiseen kohti 
Savonjokea, joka johtaa Lappajärveen. Eteläpäästä 
on ojayhteys Alajärveen. Suon pohjois- ja keskiosa 
kuuluu vesistöalueeseen 47.087, Paaluoman valu-
ma-alue ja eteläosa vesistöalueeseen 47.046, Kyrön-
puron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,4 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat savi 26 %, hieta 26 %, moreeni 23 % ja hiek-
ka 19 %. Suon pohjalla on paikoin yli 7 m paksu ker-
ros järvimutaa ja sulfidiliejua, mikä on poikkeuksel-
lisen paljon.

Pirkkalannevan suotyypeistä on rämeellä 55 %, 
pellolla 32 % ja turvekankaalla 13 %. Suon etelä- 
ja keskiosassa on tupasvilla- ja kanervarahkaräme-
muuttumaa. Pohjoisosassa on varsinaista- ja ruohois-
ta sararämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 20 % ja mättäiden korkeus 2,2 dm. 
Puusto on keskitiheää ja paikoin tiheääkin mäntyval-
taista riukua tai harvennusmetsää.

Pirkkalannevan turpeista on rahkavaltaisia 58 % 
ja saravaltaisia 42 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkasaraturve (SC) 42 %, rahkaturve (S) 30 % ja sa-

rarahkaturve (CS) 28 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 11 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosassa on paikoin yli metrin kerros hei-
kosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta, jonka 
alla on hyvin maatunutta rahka- ja sararahkaturvetta. 
Pohjoisempana sarapitoinen turve ulottuu monin pai-
koin lähes pintaan asti, ja turve on kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahkasaraturvetta.

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

Pirkkalannevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 19,1 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 2,6–53,8), vesipitoisuus 
märkäpainosta 90,0 % (86,2–92,2) ja kuiva-ainemää-
rä 94,1 kg/suom3 (52,7–133,0). Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 17,2  MJ/kg (8,7–
21,3) ja 50 %:n kosteudessa 7,4 MJ/kg. Rikkipitoi-
suus on keskimäärin 0,32  % kuivapainosta (0,18–
0,47). Suon keskellä yli kahden metrin syvyydessä 
turpeen tuhka- ja rikkipitoisuudet ovat korkeita ja 
lämpöarvo alhainen.

Pirkkalanneva soveltuu varauksin turvetuotantoon. 
Suon 10 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella 
on 0,20 milj. suo-m3 lähinnä energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Tarvittaessa pinnasta on paikoin 
nostettavissa hieman ympäristöturvetta. Energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.25. Yhden suokuutio-
metrin energiasisältö tuotantokosteudessa on keski-
määrin 0,39 MWh. Yli 2 m syvyydessä turpeen tuhka- 
ja rikkipitoisuus kasvavat voimakkaasti, joten tuotan-
to soveltuu vain 2 metriin syvyyteen asti.
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Kuva 81. Pirkkalannevan tutkimus- ja syvyyspisteet
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111. Otonrämäkönsuo 

Otonrämäkönsuo (kl. 2313 11, x=6998,7, y=3341,7) 
sijaitsee noin 8 km Alajärven keskustasta koilliseen. 
Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu ka-
akossa peltoon ja muualla moreenimaastoon. Suon 
kaakkoisreunaan johtaa metsäautotie. Suolla on 18 
tutkimuspistettä ja 53 syvyyspistettä (kuva 82). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 56  ha, yli 1  m syvän alueen 
23 ha, yli 1,5 m syvän 15 ha ja yli 2 m syvän 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 115–132 
m, ja pinta viettää pääasiassa etelään. Otonrämäkön-
suo on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Suon eteläpäästä lähtee laskuojia 
Röklänpuroon, joka laskee Alajärven kautta Kurejo-
keen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.046, Kyrönpuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 70 %, hiesu 13 %, hiekka 13 % ja hieta 4 %. 
Suon pohjalla on liejua paikoin yli metrin paksuinen 
kerros. Kahdella pisteellä liejukerroksen välissä on 
paksu turvekerros.

Otonrämäkönsuon suotyypeistä on turvekankaalla 
44 %, rämeellä 39 %, korvessa 14 %, pellolla 2 % ja 
avosuolla 1 %. Suon eteläosassa on mm. puolukka- 
ja varputurvekangasta. Lounaisreunassa on kytöheit-
toa. Pohjoisosassa on korpimuuttumia sekä tupasvil-
la- ja kanervarahkarämemuuttumaa. Itäosan altaassa 
on keskellä isovarpu- ja kanervarahkarämemuuttu-
mia ja reunaosissa varsinaista korpimuuttumaa sekä 
puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 17 % ja mättäiden korkeus 2,8 dm. 
Puusto on suuressa osassa suota keskitiheää ja män-
tyvaltaista tukkipuustoa.

Otonrämäkönsuon turpeista on rahkavaltaisia 
92 % ja saravaltaisia 8 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: sararahkaturve (CS) 76 %, rahkaturve (S) 16 % ja 

rahkasaraturve (SC) 8 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 12 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 66 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Suon etelä- ja lounaisosan laajimmalla ja paksu-
turpeisimmalla alueella on paikoin yli metrin hei-
kosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta. Tämän 
alla on hyvin maatunutta sararahkaturvetta, jossa on 
lisätekijänä puun jäännöksiä. Muualla turvekerros on 
ohut ja koostuu yleensä kohtalaisen hyvin maatunees-
ta sararahkaturpeesta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 7,4. Liekoja on erittäin runsaasti.

Otonrämäkönsuolta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
7,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,0–21,7), vesipi-
toisuus märkäpainosta 87,9 % (82,5–90,8) ja kuiva-
ainemäärä 116,8 kg/suom3 (66,5–175,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,3 MJ/
kg (18,0–22,2) ja 50  %:n kosteudessa 8,9  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,57 % kuivapainos-
ta (0,11–1,59). Turpeen tuhka- ja rikkipitoisuus ovat 
korkeita yli 2,5 m:n syvyydessä.

Otonrämäkönsuon yhtenäisellä 14 ha:n laajuisella 
yli 1,5 m syvällä alueella on 0,28 milj. suo-m3 lähinnä 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Epätasai-
sen paksu pintarahka on laskettu mukaan energiatur-
vemäärään. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, 
S0.25. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotan-
tokosteudessa on keskimäärin 0,46 MWh. Otonrämä-
könsuo soveltuu varauksin turvetuotantoon. Korkean 
tuhka- ja rikkipitoisuuden takia energiaturvekerros 
on laskelmissa huomioitu vain 2 m:n syvyyteen asti.
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Kuva 82. Otonrämäkönsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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112. Naurisahonsuo 

Naurisahonsuo (kl. 2313 11, x=6996,3, y=3346,4) si-
jaitsee noin 10 km Alajärven keskustasta koilliseen. 
Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu mäki-
seen moreenimaastoon. Suon eteläosan poikki kulkee 
valtatie ja pohjoisosaan johtaa metsäautotie. Suolla 
on 39 tutkimuspistettä ja 65 syvyyspistettä (kuva 83). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,3/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 125 ha, yli 1 m syvän alu-
een 23 ha, yli 1,5 m syvän 7 ha ja yli 2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–147, 
ja pinta viettää pääasiassa etelään noin 5 m/km. Nauri-
sahonsuo on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Suurin osa vesistä virtaa laskuo-
jia myöten lounaaseen kohti Alajärveä, josta on yhte-
ys Kurejoen kautta Lappajärveen. Kaakkoisosan ve-
det virtaavat Linnunpuroon, joka johtaa Kuninkaan-
jokeen ja edelleen Alajärveen. Suon keskiosa kuuluu 
vesistöalueeseen 47.046, Kyrönpuron valuma-alue, 
kaakkoisosa vesistöalueeseen 47.054, Linnunpuron 
valuma-alue ja luoteisosa vesistöalueeseen 47.087, 
Paaluoman valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 87 % ja hiekka 13 %.

Naurisahonsuon suotyypeistä on turvekankaalla 
57 %, rämeellä 42 % ja korvessa 1 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat puolukka- ja varputurvekangas, isovar-

pu- ja kanervarahkarämemuuttuma sekä varsinainen 
sararämemuuttuma. Keskimääräinen pinnan mättäi-
syys on 16 % ja mättäiden korkeus 2,7 dm. Puusto 
on keskitiheää harvennus- tai tukkipuuasteen mäntyä.

Naurisahonsuon turpeista on rahkavaltaisia 91 % ja 
saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakauma on: sa-
rarahkaturve (CS) 65 %, rahkaturve (S) 26 % ja rah-
kasaraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 55 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Heikos-
ti maatununeen rahkavaltaisen pintakerroksen pak-
suus on yleensä 10–20 cm. Tämän kerroksen alapuo-
lella on yleensä kohtalaisen hyvin maatunutta sara-
rahka- tai rahkaturvetta. Puun jäännökset ovat erittäin 
yleinen turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatumisaste on 2,2 ja energiaturpeen 6,9. Lie-
koja on erittäin runsaasti.

Naurisahonsuolla on valtatien pohjoispuolella 
noin 6 ha:n laajuinen ja yli 1,5 m syvä alue, joka so-
veltuu pienimuotoiseen turvetuotantoon. Alueella on 
0,10 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,52 MWh. 
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Kuva 83. Naurisahonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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113. Laitakorvenneva 

Laitakorvenneva (kl. 2313 11, x=6996,7, y=3347,9) 
sijaitsee noin 11 km Alajärven keskustasta koilliseen, 
ja se rajoittuu moreenimaastoon. Pohjoisosassa on 
laajahko turvetuotantoalue (30 ha) ja itäreunassa jät-
teenkäsittelyasema. Eteläosan poikki kulkee valtatie, 
länsipuolella on metsäautotie ja turvetuotantoalueelle 
ja jäteasemalle johtaa tie. Suolla on 49 tutkimuspis-
tettä ja 49 syvyyspistettä (kuva 84). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 7,0/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 141 ha, yli 1 m syvän alueen 58 ha, yli 
1,5 m syvän 39 ha ja yli 2 m syvän 27 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 135–142 
m, ja pinta viettää suon keskeltä etelään ja pohjoiseen. 
Laitakorvenneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon keski- ja etelä-
osan vedet kulkeutuvat etelään kohti Linnunpuroa, 
joka johtaa Kuninkaanjokeen ja siitä edelleen Ala-
järven kautta Kurejokeen ja Lappajärveen. Suon poh-
joisosasta on ojayhteys Kivisillanpuroon, joka johtaa 
pohjoiseen Paaluluomanpuroon ja siitä edelleen Sa-
vonjokeen ja Lappajärveen. Suon keski- ja eteläosa 
kuuluu vesistöalueeseen 47.054, Linnunpuron valu-
ma-alue ja pohjoisosa vesistöalueeseen 47.087, Paa-
luoman valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,5 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni 46 %, hiekka 46 % ja hieta 8 %.

Laitakorvennevan suotyypeistä on rämeellä 81 %, 
turvekankaalla 18 % ja korvessa 1 %. Suon eteläosas-
sa on mm. varsinaista sararäme- ja isovarpuräme-
muuttumaa sekä puolukkaturvekangasta. Keskiosas-
sa on varsinaista sararäme- ja korpirämemuuttumaa. 
Turvetuotantoalueen itäpuolella on variksenmarja-
rahkaräme- ja kanervarahkarämemuuttumaa (kuva 
85). Tuotantoalueen ympärillä on mm. korpiräme- 
ja varsinaista sararämemuuttumaa. Keskimääräinen 

pinnan rahkamättäisyys on 12 % ja mättäiden korke-
us 2,8 dm. Puusto on mäntyvaltaista, keskitiheää ja 
kehitysluokaltaan vaihtelevaa.

Laitakorvennevan turpeista on rahkavaltaisia 31 % 
ja saravaltaisia 69 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkasaraturve (SC) 66 %, sararahkaturve (CS) 21 %, 
rahkaturve (S) 10 % ja saraturve (C) 3 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 9 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 13 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 7 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on keskimäärin melko ohut heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
yleensä kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasara- tai 
sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,7 ja hyvin maatuneen pohjaker-
roksen 6,4. Liekoja on paikoin erittäin runsaasti.

Laitakorvennevalta on otettu näytteet kahdelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,0  % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–6,4), vesipi-
toisuus märkäpainosta 90,6 % (86,4–95,4) ja kuiva-
ainemäärä 92,2 kg/suom3 (60,7–134,0). Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,7 MJ/
kg (18,2–22,8) ja 50  %:n kosteudessa 9,1  MJ/kg. 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,20 % kuivapainos-
ta (0,11–0,41). 

Laitakorvenneva soveltuu turvetuotantoon. Yli 1,5 
m syvä alue koostuu useasta eri altaasta. Kahdella 
suurimmalla yhteensä 23 ha alueilla on 0,48 milj. suo-
m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.20. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,46 MWh. 
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Kuva 84. Laitakorvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 85. Kanervarahkarämemuuttumaa Laitakorvennevalla. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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114. Einespuuronneva 

Einespuuronneva (kl. 2331 02, x=6995,2, y=3350,3) 
sijaitsee noin 13 km Alajärven keskustasta itään, ja 
se rajoittuu moreenimaastoon. Suon pohjois- ja ete-
läosan välistä kulkee valtatie. Suolla on 18 tutkimus-
pistettä ja 24 syvyyspistettä (kuva 86). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 8,0/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 52 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha ja yli 
1,5 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147–157 
m, ja pinta viettää etelään 5 m/km. Einespuuronneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Suon eteläosasta lähtee laskuojia kohti 
Kuninkaanjokea, joka laskee Alajärven kautta Kure-
jokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.055, Kortepuron valuma-alue.

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

Einespuuronnevan suotyypeistä on turvekankaalla 
74 % ja rämeellä 26 %. Varputurvekangas ja isovar-
purämemuuttuma ovat yleisimmät suotyypit. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 4 % ja mättäi-
den korkeus 2,0 dm. Puusto on suuressa osassa suota 
keskitiheää tukkipuuasteen mäntyä.

Einespuuronnevan turpeista on rahkavaltaisia 
97 % ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 28 %, sararahkaturve (CS) 69 % ja 
rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 10 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 67 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 21 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeinen. Heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on ohut. 
Suurin osa turvekerrostumasta on kohtalaisen hyvin 
maatunutta sararahkaturvetta. Puun jäännökset ovat 
erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Suurimmassa osassa suota turvekerros on selväs-
ti alle metrin paksuinen. Pinnassa on ohuehko kerros 
heikosti maatunutta rahkaturvetta, jonka alla on koh-
talaisen hyvin maatunutta sararahkaturvetta. Puun 
jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 7,1. Liekoja on erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Einespuuronneva ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 86. Einespuuronnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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115. Kokkoneva 

Kokkoneva (kl. 2331 02, x=6993,5, y=3350,8) sijait-
see noin 14 km Alajärven keskustasta itään. Suo ra-
joittuu etelässä kallioiseen mäkeen ja pohjavesialuee-
seen, kaakossa hiekka-alueeseen ja muualla moreeni-
maastoon. Suon itäpuolella kulkee paikallistie ja län-
si- ja lounaisosaan johtaa metsäautotie. Suolla on 55 
tutkimuspistettä ja 65 syvyyspistettä (kuva 87). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,1/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 149 ha, yli 1 m syvän alueen 
15 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–142 
m, ja pinta viettää pääasiassa lounaaseen noin 5 m/
km. Kokkoneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Lounaisreunasta lähtee 
laskuoja kohti Kuninkaanjokea, joka laskee Alajär-
ven kautta Kurejokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 47.055, Kortepuron valu-
ma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,6 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni 88 %, hiekka 11 % ja hiesu 1 %. 

Kokkonevan suotyypeistä on turvekankaalla 84 %, 
rämeellä 13 % ja pellolla 3 %. Valtaosa suotyypeis-

tä on turvekangasta. Puolukkaturvekangas on selväs-
ti yleisin. Lisäksi suolla esiintyy varpu- ja mustikka-
turvekangasta sekä tupasvillarämemuuttumaa (kuva 
88). Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 3 % 
ja mättäiden korkeus 3,0 dm. Puusto on suurimmassa 
osassa suota kookasta keskitiheää männikköä jonka 
joukossa esiintyy myös koivua.

Kokkonevan turpeista on saravaltaisia 70 % ja rah-
kavaltaisia 30 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
kasaraturve (SC) 70 %, sararahkaturve (CS) 23 % ja 
rahkaturve (S) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 8 % ja puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 16 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut. Suurin osa turvekerros-
tumasta on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasara-
turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,4. Liekoja on erittäin runsaasti.

Ohuen turvekerroksen takia Kokkoneva ei sovel-
lu turvetuotantoon.

Kuva 87. Kokkonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 88. Tupasvillarämemuuttumaa Kokkonevalla. Kuva: Asta Harju, GTK.
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TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja turvekerrostumat

Alajärven maapinta-ala on 739 km2 ennen kuntalii-
tosta Lehtimäen kunnan kanssa. Peruskartoilta teh-
dyn pinta-alamittauksen mukaan 20 ha ja sitä suu-
rempia yhtenäisiä suoalueita on Alajärven alueella 
162 kappaletta yhteispinta-alaltaan 18 625 ha eli 25 % 
pinta-alasta (Virtanen ym. 2003). Alajärvellä on tut-
kittu kaikkiaan 182 suota joiden pinta-ala on yhteensä 
17 193 ha. Lisäksi joitakin soita on ollut jo tutkimus-
hetkellä turvetuotannossa, eikä niitä ole siksi tutkittu.

Alajärven suot kuuluvat suuralueellisesti Sisä-
Suomen keidassoiden eli viettokeitaiden ja Pohjan-
maan aapasoiden vaihettumisvyöhykkeeseen. Monil-
la soilla on sekä keidassoiden että aapasoiden piirtei-
tä, kuitenkin jälkimmäisten ollessa usein vallitsevina. 
Suurin suoalue on 1 550 ha:n laajuinen Savonneva, 
joka on osittain Kyyjärven ja Soinin kuntien puolel-
la. Savonneva on suurimmaksi osaksi turvetuotannos-
sa. Alajärvellä tutkittujen 182 suon tiedot julkaistaan 
kolmena raporttina. Tässä toisessa raportissa on tiedot 
70 suosta, jotka sijoittuvat kunnan keski- ja koillis-
osaan. Tutkituista soista suurin on 285 ha:n laajuinen 
Iso Narunneva (numero 46). Tutkittujen soiden kes-
kikoko on 70 ha, mutta soiden koko vaihtelee paljon. 

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 4 520 suotyyp-
pihavaintoa. Yleisimpiä varsinaisia suotyyppejä ovat 
erilaiset rämeet, joita on 54  % tutkitusta suopinta-
alasta (suokohtaisesti pinta-aloihin painotettu keski-
arvo). Rämetyypeistä yleisimpiä ovat tupasvillaräme, 
rahkaräme ja isovarpuräme. Rämeet ovat valtaosin 
muuttumia. Turvekankaita on 36 %. Turvekankaista 
yleisimpiä ovat puolukka- ja varputurvekangas. Tur-
vekankaiden runsaus merkitsee sitä, että monet suot 
ovat olleet jo pitkään ojitettuina jolloin metsäkasvil-
lisuus on vallannut tilaa alkuperäiseltä suokasvilli-
suudelta ja puuston kasvu on ollut voimakasta. Avo-
soita eli nevoja on 5 % ja korpia 1 % tutkitusta pin-
ta-alasta. Lyhytkorsineva ja rahkaneva ovat useim-
min esiintyviä nevatyyppejä. Turvepelloilla on 3 % 
tutkimus- ja syvyyspisteistä ja turvetuotantoalueilla 
vajaa prosentti.

Ojikkoja on 2  % ja muuttumia 48  % tutkitus-
ta suopinta-alasta. Ojittamattoman suon osuus on 
10 %. Ojituksen vaikutuksen alaista suota on kaik-
kiaan 90 % tutkitusta suopinta-alasta. Kaikki tutkitut 
suot ovatkin joko kokonaan tai ainakin osittain oji-
tettuja. Useimmat suot ovat kasvillisuudeltaan melko 
karuja. Toisaalta muutamat ojitetut suot ovat toden-
näköisesti olleet ennen ojitusta melko reheviä, koska 
niillä kasvaa mm. katajaa ja siniheinää. 

Useimmat tutkitut suot kuuluvat luonnontilaisuus-
luokkaan 0 tai 1, eli suot ovat kokonaan tai lähes ko-

konaan ojitettuja ja näin ollen niiden vesitalous on 
kokonaan muuttunut (liite 4). Luokkaan 2 kuuluvia 
soita on 3 kpl. Luokkaan 3 kuuluvia soita on vain 1 
kpl (Iso Narunneva nro 46). Luokkiin 4 ja 5 kuulu-
neita soita ei ollut ainuttakaan kappaletta.

Alajärvellä on tehty kaksi radiohiiliajoitusta soiden 
syntyajankohdan määrittämiseksi. Kaartusennevalta 
(suo nro 21, Toivonen 2002) tehdyn radiohiiliajoi-
tuksen mukaan (HEL-1850) suo on syntynyt runsaat 
7580 vuotta sitten. Näytteen korkeus merenpinnasta 
on 126,2 m (Mäkilä ym. 2013). 

Alajärven Isolta Nassinnevalta (suo nro 32, Toi-
vonen 2002) on tehty pohjaturpeesta radiohiiliajoi-
tus suon syntyajankohdan ja turpeen kasvunopeuden 
selvittämiseksi. Suon pohjaturpeesta tehdyn radio-
hiiliajoituksen (Su- 2776) perusteella suo on synty-
nyt noin 8550 vuotta sitten (cal BP 8520–8430). Suon 
pinta näytepisteellä on 143,5 m merenpinnasta ja tur-
vekerroksen paksuus 5,1 m. Siten Ison Nassinnevan 
turpeen kasvunopeus on ollut keskimäärin 0,60 mm 
vuodessa. Paikalliset olosuhteet (topografia ja edafi-
set tekijät) vaikuttavat oleellisesti turpeen kasvuno-
peuteen. Ison Nassinnevan turvekerrostuma on suu-
rimmaksi osaksi heikosti maatunutta rahkaturvetta.

Suot sijoittuvat 70–150 metrin korkeudelle me-
renpinnasta siten, että kunnan länsiosassa olevat suot 
ovat matalammalla kuin keski- ja itäosassa sijaitse-
vat suot. Suot ovat voineet syntyä jääkauden jälkei-
sen maankohoamisen seurauksena 7000–9000 vuot-
ta sitten.

Suurin osa Alajärveä kuuluu Ähtävänjoen vesistö-
alueeseen (nro 47), ja soiden vedet laskevat mereen 
Lappajärven kautta. Lounaisosa kuuluu Lapuanjoen 
vesistöalueeseen (nro 44). Useimpien soiden kuiva-
tusmahdollisuudet turvetuotannon kannalta ovat hy-
vät. Soilla on melko vähän lampia tai avovesiallikoita, 
ja pinnan vietto on ainakin kohtuullisen hyvä.

Taulukossa 1 esitetään tutkittujen soiden turvemää-
rät pääturvelajin ja maatuneisuuden mukaan. Heikos-
ti (H1–4) maatuneen rahkavaltaisen (S) pintaturpeen 
osuus on 23 % koko turvemäärästä. Yli 1,5 m syväl-
lä alueella sen osuus on 22 %. Koko turvemäärästä 
47 % on yli 1,5 m syvällä alueella. 

Monille tutkituille soille on ominaista ohut turve-
kerros. Vanhasta ojituksesta johtuen turvekerros on 
huomattavasti tiivistynyt. Ennen ojitusta turveker-
roksen paksuus on voinut olla näillä alueilla kaksin-
kertainen nykyiseen verrattuna. Ohut turvekerros joh-
tuu usein tasaisesta topografiasta ja vettä läpäiseväs-
tä pohjamaalajista, joka on usein hietaa, hiekkaa tai 
hiekkaista moreenia. Myös heikosti maatunut rahka-
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valtainen pintaturvekerros on yleensä ohut.
Tässä raportissa esitettyjen soiden keskisyvyys on 

vain 1,1 m, josta heikosti (H1–4) maatuneen rahkaval-
taisen pintaturvekerroksen osuus on 0,2 m (taulukko 
3). Yli 1,5 m syvän alueen osuus tutkitusta suoalasta 

on 20 %. Tutkittujen soiden yli metrin syvyisten alu-
eiden turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m, yli 
1,5 m syvien 2,3 m ja yli 2 m syvien alueiden 2,7 m. 
Suurin havaittu turvepaksuus, 5,4 m, on Pirkkalanne-
valla (suo nro 110). 

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

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Pintarahka (S) milj. suo-m3                Muu turve S H5–10
C H1–10 milj. suo-m3

Yhteensä milj.
suo-m3

H1–3 H4

Kokonaissuoala 4903 7,08 3,38 35,86 46,32

Yli 1 m syvä alue 1674 4,43 2,14 23,76 30,33

Yli 1,5 m syvä alue 966 3,22 1,64 17,04 21,90

Yli 2 m syvä alue 538 2,22 1,35 11,17 14,74

Tutkituissa soissa rahkavaltaisen turpeen osuus on 
64 %, kun se Etelä-Pohjanmaan tutkituissa soissa on 
keskimäärin 67 % (Virtanen ym. 2003). Saravaltais-
ten turpeiden osuus on  36  %. Tutkituille soille on 
tyypillistä melko ohut heikosti (H1–4) maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros. Paksuturpeisilla soilla 
tämä kerros voi olla selvästi yli metrin paksuinen, kun 
taas ohutturpeisilla soilla se voi puuttua lähes koko-
naan. Joillakin ohutturpeisilla soilla turvekerros voi 
olla pinnasta asti sarapitoista tai -valtaista. Turpeen 
lisätekijöistä tupasvillan jäännökset ovat yleisimpiä. 
Tupasvillan jäännöksiä sisältäviä turpeita on 27 % ko-
konaisturvemäärästä. Puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita on 20 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 4 % 
kokonaisturvemäärästä. 

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keskimaatuneisuus on 5,5 (von Postin kymmenas-
teikko). Heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltaisen 
pintaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 2,6 ja 
maatuneemman pohjaosan 6,3. 

 Turvekerroksessa olevan lahoamattoman puuai-

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

Tutkittujen soiden yleisin pohjamaalaji on moree-
ni, jota esiintyy 66 %:ssa suoalasta (suokohtaisesti 
pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Hiekka on poh-
jamaalajina 25 %:ssa suoalasta, hieta 5 %:ssa ja hie-
su 4 %:ssa.

Liejua on havaittu 29 suon pohjalla. Liejukerrok-
set ovat yleensä alle metrin paksuisia, paikoin ne ovat 
laaja-alaisia. Tutkittujen soiden tutkimuspisteistä las-
kettu ja pinta-aloihin painotettu liejun esiintymispro-
sentti on  6,2. Liejuja on soiden pohjalla kaikkiaan 
noin 300 ha:n alueella. Lieju osoittaa suon syntyneen 
vesistön, yleensä järven tai merenlahden umpeenkas-
vun seurauksena.

Laboratoriomääritysten tulokset

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin 21 suolta ja 
23 näytepisteeltä yhteensä 353 turvenäytettä. Turve-
näytteiden keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,9 % 
kuivapainosta. Turpeen vesipitoisuus riippuu mm. 
turvelajista, maatuneisuudesta sekä suon ojitukses-
ta. Keskimääräinen turpeen vesipitoisuus on 89,8 % 
märkäpainosta. 

Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen määrällä tar-
koitetaan sitä, minkä verran kuiva-ainetta turpeessa 
on tilavuusyksikköä kohti. Suhde ilmaistaan tavalli-

sesti kilogrammoina suokuutiometriä kohti. Tutki-
tuissa soissa on kuiva-ainetta keskimäärin 103,3 kg/
suo-m3. Suossa olevan turpeen kuiva-ainepitoisuu-
teen vaikuttaa ennen kaikkea vesipitoisuus sekä maa-
tuneisuus ja turvelaji. Turpeen kuiva-ainemäärä on 
tärkein vaikuttaja suokuution energiasisältöä lasket-
taessa. Ojitetun suon pintaosan turpeen energiasisäl-
tö tilavuusyksikköä kohden on usein selvästi korke-
ampi ojittamattomaan suohon verrattuna. 

Energiaturpeen yksi tärkeä soveltuvuuden mitta 
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on sen tehollinen lämpöarvo, joka riippuu turvelajis-
ta, maatuneisuudesta, tuhkapitoisuudesta ja vesipi-
toisuudesta. Tutkittujen soiden turvemääriin paino-
tettu keskimääräinen tehollinen lämpöarvo kuivalla 
turpeella on 20,6 MJ/kg. Vastaava arvo 50 %:n kos-
teudessa on 9,1 MJ/kg. 

Turpeen keskimääräinen rikkipitoisuus on 0,21 % 
kuivapainosta. Energiaturpeen laatuohjeen (liite 3) 

mukaan turpeen eräänä velvoittavana luokitteluarvo-
na on rikkipitoisuus, jonka todellinen arvo tulee il-
moittaa, mikäli se ylittää 0,50 %:n pitoisuuden. Tur-
peen rikkipitoisuus nousee yleensä jonkin verran suon 
pohjaturpeessa, ja varsinkin järviruoko turpeen lisäte-
kijänä kohottaa arvoja. Turpeen rikkipitoisuudet ovat 
melko korkeita Jokinevalla (nro 90), Valkeanevalla 
(nro 95) ja Otonrämäkönsuolla (nro111).

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Tutkituista soista 28 soveltuu turvelajin, maatunei-
suuden ja turvemäärän perusteella turvetuotantoon 
(kuva 89, taulukko 2). Yhdeksän suon pintakerrok-
sesta on ensin nostettavissa vaaleaa rahkaturvetta kas-
vu- tai ympäristöturpeeksi, ja tämän alla oleva turve 
soveltuu energiaturvetuotantoon. Jokineva (90) so-
veltuu pelkästään kasvu- tai ympäristöturvetuotan-
toon. Monet tuotantokelpoiset alueet ovat pieniä, alle 
10 ha:n laajuisia. Taulukossa 2 lueteltujen soiden li-
säksi on joillakin soilla pieniä, lähinnä tilakohtaiseen 
turvetuotantoon soveltuvia alueita, joista ei ole erik-
seen laskettu tuotantokelpoista turvemäärää. Turve-
tuotantoon (sekä kasvu- että energiaturve) soveltuvi-
en alueiden yhteispinta-ala on 570 ha. 

Kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuu 10 
suota, joiden tuotantokelpoinen pinta-ala on yhteensä 
146 ha. Tuotantokelpoista, heikosti maatunutta rahka-
valtaista pintaturvetta on lähinnä energiaturvekerrok-
sen päällä 1,47 milj. suo-m3. Turve soveltuu vaalean 
kasvuturpeen tai kuivike- ja imeytysturpeen (ympä-
ristöturve) raaka-aineeksi. Soita, jotka soveltuvat hy-
välaatuisen viljelyturpeen tuotantoon, on vähän.

 Energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta on 
27 suolla yhteensä  550  ha. 18 suolla on yhteen-
sä 327 ha pelkästään energiaturvetuotantoon sovel-
tuvaa aluetta. Muilla soilla on hyödynnettävä ensin 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintakerros kasvu- 
tai ympäristöturpeena tai tarvittaessa energiaturpee-
na. Tuotantokelpoisen energiaturpeen kokonaismää-
rä on 8,83 milj. suo-m3, ja kuivan turpeen energia-

sisältö on 5,35  milj.  MWh. Jyrsinturpeelle laske-
tussa tuotantokosteudessa (50  %) energiasisältö on 
4,74 milj. MWh, jolloin yhden suokuution keskimää-
räinen energiasisältö on 0,54 MWh. Palaturpeen tuo-
tantokosteuteen (35 %) laskettuna suokuution ener-
giasisältö on noin 5,5 % korkeampi. 

Koska energiaturpeen laatuvaatimukset ovat melko 
väljät, on kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon suosi-
teltuja pintaturvekerroksia mahdollista käyttää myös 
energiaturpeen raaka-aineeksi. Tällöin energiasisäl-
tö tilavuusyksikköä kohden jää kuitenkin melko al-
haiseksi ja tuotantomuoto on jyrsinturvemenetelmä.

Soista, joista on otettu turvenäytteitä laboratorio-
määrityksiä varten, ja jotka soveltuvat energiaturve-
tuotantoon, on määritetty Energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaisesti laatuluokat tuhkapitoisuudel-
le (A), teholliselle lämpöarvolle (Q) ja rikkipitoisuu-
delle (S) (liite 3). Oletuksena on ollut, että turpeen 
kosteus on 50 % (M50). Useimmat suot sijoittuvat 
tuhkapitoisuuden perusteella luokkiin A2.0 ja A4.0, 
tehollisen lämpöarvon perusteella luokkaan Q8 ja 
rikkipitoisuuden perusteella luokkiin S0.15 ja S0.20. 
Muutamilla soilla on havaittu melko korkeita rikki-
pitoisuuksia. 

Mikäli heikosti maatunutta rahkavaltaista pintatur-
vetta käytetään energiaturpeena, on sen lämpöarvo-
luokka on usein Q6. Ilmoitetut laatuluokat ovat lähin-
nä suuntaa-antavia, ja ne ovat riippuvaisia mm. toimi-
tetun turpeen kosteudesta ja mineraalimaan sekoittu-
misesta turpeeseen tuotantoprosessissa.

Soidensuojelu

Tutkituista soista luonnontilaisuusluokkaan 3 kuu-
luu Iso Narunneva (46), ja se on suurimmaksi osak-
si (Natura 2000) suojeltu. Myös viereisestä Haapa-

puskanmäennevasta (64) osa kuuluu Natura-aluee-
seen. Luonnontilaisuusluokkaan 2 kuuluu 3 suota 
(taulukko 3).
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Kuva 89. Alajärven turvetutkimusraportin osan 2 turvetuotantoon soveltuvat suot on merkitty punaisilla pis-
teillä. 
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Taulukko 2. Alajärven turvetutkimusraportin osan 2 turvetuotantoon soveltuvat suot. 

Nro Suon nimi

Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve
Tuotanto-

kelp. pinta-
ala ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 

suo-m³

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

Tuotanto-
kelp. pinta-

ala ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 

suo-m³
47 Murtokallionlehto 29 0,47 0,24 6 0,08

48 Latoneva 56 0,58 0,41 18 0,14

49 Alakytö 14 0,21 0,12 0

55 Tupasaarenneva 12 0,20 0,08 0

58 Heinijärvi 20 0,36 0,17 0

59 Tupunvainio 19 0,26 0,17 0

61 Kotalampi 32 0,58 0,32 0

62 Rengonmäki 11 0,20 0,10 0

66 Höykymossanneva 7 0,09 0,05 0

76 Kusiaisneva 7 0,09 0,04 0

78 Paskoneva 42 0,85 0,44 0

80 Päämosanneva 21 0,31 0,17 0

81 Mosanneva 11 0,17 0,09 0

86 Koskelankytöjensuo 6 0,10 0,06 0

90 Jokineva 0 20 0,38

92 Kettuneva 12 0,17 0,08 12 0,06

95 Valkeaneva 26 0,57 0,41 0

97 Lautakankaanneva 39 0,78 0,44 0

98 Pitkäneva 28 0,50 0,21 22 0,09

99 Myllyneva 27 0,39 0,20 8 0,12

101 Perälänkangas 11 0,11 0,06 4 0,06

106 Peurasaarenkorvensuo 17 0,25 0,14 0

108 Lintuvuorenneva 28 0,40 0,23 28 0,16

109 Hallaneva 22 0,13 0,05 18 0,36

110 Pirkkalanneva 10 0,20 0,08 10 0,02

111 Otonrämäkönsuo 14 0,28 0,12 0

112 Naurisahonsuo 6 0,10 0,05 0

113 Laitakorvenneva 23 0,48 0,22 0

  Yhteensä 550 8,83 4,74 146 1,47
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Taulukko 3. Tutkittujen soiden atk-numero, luonnontilaisuusluokka, pinta-ala, heikosti maatuneen pintatur-
vekerroksen paksuus, turvekerrostuman keskisyvyys, turpeen keskimaatuneisuus, kokonaisturvemäärä ja ve-
sistöalueen numero.

Nro Suon nimi

Atk- 
numero

Luonnon-
tilaisuus-
luokka

Pinta-ala 
ha

Pinta-
kerros 

H1–4S m

Keskisy-
vyys m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä  
milj.  

suo-m³

Vesistöalueen 
numero

46 Iso Narunneva 32062 3 285 0,6 1,8 4,7 5,01 44.036

47 Murtokallionlehto 32770 1 66 0,3 1,4 5,5 0,91 44.036

48 Latoneva 32431 2(1) 217 0,3 0,9 5,2 2,02 47.092

49 Alakyto 32772 0 97 0,1 0,8 6,4 0,77 44.036

50 Kivenneva 32773 0 58 0,2 0,6 5,1 0,32 44.036

51 Pleunankangas 32774 0 42 0,3 0,6 5,3 0,25 44.036

52 Plevna 32775 1 70 0,4 0,8 5,4 0,54 44.036

53 Sienikankaanräme 32776 0 24 0,1 0,5 5,4 0,11 44.036

54 Vuorijarvenneva 32777 0 75 0,2 0,9 5,8 0,70 44.047

55 Tupasaarenneva 32778 0 29 0,2 1,2 5,6 0,33 47.047

56 Laumaanneva 32779 0 48 0,2 0,7 5,6 0,32 47.047

57
Hiekkaneva-
Potpakanneva 32780 0 76 0,2 0,7 5,8 0,52 47.047

58 Heinijarvi 32781 0 55 0,5 1,4 4,6 0,78 44.036

59 Tupunvainio 32782 0 85 0,2 0,9 5,2 0,78 44.036

60 Virtosaarenkydönsuo 32783 0 34 0,2 0,5 5,6 0,17 44.036

61 Kotalampi 32784 0 118 0,1 1,1 6,3 1,27 44.036

62 Rengonmaki 32785 0 37 0,2 1,0 5,4 0,39 44.036

63 Penjankorpi 32786 0 107 0,2 0,6 5,2 0,66 44.036

64 Haapapuskanmäensuo 32787 1 89 0,1 0,5 6,1 0,47 44.036

65 Isonkankaanneva 32788 0 130 0,2 0,5 5,4 0,65 47.048

66 Höykkymosanneva 32789 0 129 0,2 0,9 5,6 1,10 47.041

67 Murtoneva 32790 0 63 0,0 0,6 6,0 0,35 47.047

68 Roittojensuo 32791 0 63 0,1 0,7 6,1 0,45 47.047

69 Saunapuronkonto 32792 0 41 0,3 0,6 5,5 0,25 47.047

70 Kauraneva 32793 0 43 0,2 0,5 5,0 0,19 47.047

71 Vinnisaarenkytö 32794 0 30 0,2 0,5 4,9 0,15 44.068

72 Kalliorannansuo 32795 0 70 0,1 0,9 6,0 0,66 44.068

73 Pohjasneva 32796 0 36 0,2 0,5 5,4 0,18 44.036

74 Koivukangas 32797 0 34 0,2 0,7 5,3 0,23 44.036

75 Vähäjärvi 32798 2(3) 85 0,2 0,4 3,7 0,32 44.036

76 Kusiaisneva 32799 0 56 0,1 0,9 5,8 0,47 47.048

77 Kotkasaarenneva 32800 0 44 0,2 0,6 5,3 0,28 47.048

78 Paskoneva 32801 1 270 0,2 1,4 5,5 3,86 44.036

79 Pihlajakankaansuo 32802 0 27 0,0 0,5 6,4 0,14 47.048

80 Paamosanneva 32803 0 68 0,1 1,1 5,8 0,73 47.041

81 Mosanneva 32804 0 37 0,1 1,0 5,8 0,36 47.041

82 Rautasaari 32805 0 20 0,3 0,7 5,0 0,14 47.047

83 Marjaharju 32806 0 90 0,1 0,7 5,9 0,66 47.041

84 Latoaho 32807 0 26 0,2 0,6 4,9 0,15 47.041

85 Palkkineva 32808 0 35 0,2 0,8 5,4 0,28 47.041
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86 Koskelankytöjensuo 32809 0 55 0,0 0,8 6,1 0,43 47.047

87 Kolimosanneva 32810 0 33 0,1 0,6 5,4 0,19 47.042

88 Viitasaarenneva 32811 0 97 0,1 0,6 6,3 0,54 47.047

89 Isoneva 32812 0 86 0,2 0,8 5,5 0,67 47.094

90 Jokineva 32813 0 42 1,2 2,1 4,2 0,88 47.041

91 Vanhanhaudanneva 32814 0 67 0,1 0,5 5,2 0,31 47.041

92 Kettuneva 32815 0 88 0,2 0,8 5,4 0,70 47.041

93 Repulinneva 32816 0 28 0,1 0,4 5,4 0,12 47.044, 47.043

94 Ravarummunneva 32817 1 27 0,1 0,7 6,2 0,19 47.041

95 Valkeaneva 32818 0 45 0,1 1,8 5,9 0,79 47.041

96 Pakosaunansaarenneva 32819 0 87 0,2 0,7 5,7 0,60 47.041

97 Lautakankaanneva 32820 0 64 0,1 1,7 5,6 1,07 47.044

98 Pitkaneva 32821 2 44 0,8 2,4 5,2 1,02 47.043

99 Myllyneva 32822 0 108 0,3 1,5 6,1 1,56 47.044

100 Koskelanneva 32823 0 36 0,1 0,7 5,4 0,26 47.091

101 Perälänkangas 32824 0 40 0,2 0,9 6,4 0,37 47.093

102 Varvassalonneva 32825 1 21 0,2 0,9 5,2 0,18 47.051

103 Tervaneva 32826 0 36 0,4 1,1 5,3 0,38 47.055

104 Soidinneva 32827 1(2) 118 0,2 0,6 4,7 0,69 47.051, 47.054

105 Kyrönniitunsuo 32828 0 58 0,1 0,6 5,8 0,35 47.054

106 Peurasaarenkorvensuo 32829 0 44 0,1 1,2 5,6 0,54 47.054

107 Paloneva 32830 0 47 0,2 0,6 5,2 0,28 47.054

108 Lintuvuorenneva 32831 0 45 0,5 1,9 5,0 0,86 47.054

109 Hallaneva 32832 0 40 1,2 2,0 4,4 0,79 47.046

110 Pirkkalanneva 32833 0 23 0,3 1,7 5,8 0,39 47.087, 47.046

111 Otonrämäkönsuo 32834 0 57 0,3 1,2 6,0 0,66 47.046

112 Naurisahonsuo 32835 0 125 0,2 0,7 5,9 0,85 47.054, 47.087

113 Laitakorvenneva 32836 1 141 0,1 1,1 6,1 1,53 47.054, 47.087

114 Einespuuronneva 32837 0 52 0,2 0,6 5,8 0,33 47.055

115 Kokkoneva 32838 0 149 0,0 0,6 6,3 0,91 47.055

Yhteensä/keskimäärin 4903 0,2 0,9 5,5 46,31
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KIITOKSET

Alajärven turvetutkimusten maastotöihin osallistui-
vat vuosina 2009–2011 yhtenä tai useampana kesänä 
geologit Samu Valpola, Asta Harju, Tuija Vähäkuo-
pus, Tapio Toivonen, tutkija Onerva Valo, tutkimus-
avustaja Reijo Rantapelkonen, sekä tutkimustyönte-
kijät Lauri Harju, Jouko Korpi, Jarmo Pennanen, Jou-
ko Pöytälaakso, Reino Lampinen, Erik Söder-Kulta-
lahti, Ari-Pekka Orava, Petri Toppinen ja Petri Sand-

vik, Laboratorionäytteet analysoitiin Labtium Oy:ssa 
Kuopiossa. Suokarttojen digitoinnista on vastannut 
tutkimusavustaja Heikki Kujala, pistekartat on laati-
nut tutkija Onerva Valo ja indeksikartat geologi Tui-
ja Vähäkuopus. Raportin on tarkastanut geologi Riit-
ta-Liisa Kallinen ja taittanut Anne Räisänen/Kopijy-
vä Oy. Tekijät esittävät parhaat kiitoksensa kaikille 
raportin eri vaiheisiin osallistuneille.
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Liite 2
HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS. GEOLOGIAN
TUTKIMUSKESKUS Tapio Toivonen   

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:
Vähintään 5 ha:n laajuinen yhtenäinen alue. jossa on yli 0.6 m paksu pintakerros heikosti maatunutta rahkaturvet-
ta. jonka keskimaatuneisuus on korkeintaan 3.0. 

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

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

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

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

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

2a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

2b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

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

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

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3-luokkaan. Raja 1- ja 2-luokan välillä on helppo. Se on suoraan luetta-
vissa lannoitelaissa. 2- ja 3-luokan välistä rajaa ei ole missään määritelty. mutta käytännössä paksun heikosti maa-
tuneen. selvästi Cuspidata-valtaisen pintaturpeen omaavat suot ovat jääneet yleensä hyödyntämättä. Edellä kuva-
tun luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi kunta- tai kuntainliittokohtaisessa tarkastelussa asettaa heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen sisältämien turvetekijöiden osuuksien perusteella paremmuusjärjestyk-
seen. jolloin on entistä helpompi valita kiinnostavimmat suot lähemmän tarkastelun kohteeksi.
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Liite 4. Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan periaate-
päätöksen (30.8.2012) taustaraportissa esitetty soiden luonnontilaisuusasteikko (Ehdotus soiden ja turvemai-
den kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio, MMM 2011:1).

Taulukossa aapasoista sanottu koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja keidas-
soiden sekayhdistymiä.
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 6. Erkki Raikamo (1980). Kärkölän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 65 s. 

 7. Erkki Raikamo (1980). Koski HL:n turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s. 

 8. Erkki Raikamo (1980). Hartolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 128 s. 

 10. Jukka Leino (1980). Rantasalmen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 81 s. 

  13. Erkki Raikamo (1980). Asikkalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 63 s. 

 14. Erkki Raikamo (1980). Orimattilan ja Artjärven turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 70 s.

 15. Erkki Raikamo (1980). Nastolan ja Lahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 57 s. 

 16. Erkki Raikamo (1980). Heinolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 64 s. 

 17. Erkki Raikamo (1980). Padasjoen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 76 s. 

  20. Eino Lappalainen ja Hannu Pajunen (1980). Lapin turvevarat, yhteenveto vuosina 1962 –1975  

  Lapissa tehdyistä turvetutki muksista. 229 s.

  23. Erkki Raikamo (1980). Päijät-Hämeen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 110 s.

  55. Carl-Göran Stén ja Timo Varila (1981). Raportti Punkalaitumen turvevaroista ja niiden käyttömahdollisuuksista. 67 s. 

  60. Helmer Tuittila (1981). Laitilan turvevarat. 150 s. 

  61. Jukka Leino (1981). Karttulassa tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 59 s.  

  62. Jukka Leino (1981). Pielavedellä tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 61 s. 

  63. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1981). Pyhäjärven (01.) turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 215 s. 

  64. Jukka Häikiö ja Hannu Pajunen (1981). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 58 s.

  91. Helmer Tuittila (1982). Mynämäen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 175 s. 

  98. Tapio Toivonen (1982). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osaraportti Pihtiputaan soiden 

  turvevarojen koko naisinventoinnista. 73 s. 

  99. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoja (1982). Sotkamon kunnassa inventoidut turvevarat ja niiden soveltu  

  vuuspolttoturvetuotantoon. 84 s. 

 100. Ari Luukkanen (1982). Väliraportti Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevaroista ja niiden käyttökelpoisuudesta. 137 s.

 105. Jukka Häikiö (1982). Tutkimus Kiimingin soista ja turvevaroista. 73 s. 

 106. Jukka Leino (1982). Joroisten turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 145 s. 

 109. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1982). Tuupovaaran turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 283 s.

 110. Carl-Göran Stén, Riitta Korhonen ja Lasse Svahnbäck. Petäjäveden karttalehden (2234) itäosan suot. Väliraportti  

  Petäjävedellä, Korpilahdella , Jyväskylän mlk:ssa ja Jämsänkoskella tehdyistä turvetutkimuksista. 119 s. 

 113. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoja (1982). Kuhmon kunnassa tutkitut turvevarat ja niiden soveltuvuus  

  turvetuotantoon. 141 s. 

 114. Erkki Raikamo ja Jouko Kokko (1982). Isojoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 287 s. 

 115. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1982). Kauhajoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. Loppuraportti Kauhajoen  

  turvevarojen kokonaisinventoinnista. 311 s. 

 116. Timo Varila (1982). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa ll. 116 s.

 118. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 229 s.

 119. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1983). Luumäen ja lähikuntien eräiden soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 83 s.

 120. Helmer Tuittila (1983). Pöytyän turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 97 s. 

 121. Tapio Toivonen (1983). Jaalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 

 122. Kimmo Virtanen (1983). Tyrnävällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 45 s. 

 123. Kimmo Virtanen ja Olli Ristaniemi (1983). Kuivaniemellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 169 s. 

 124. Jukka Leino (1983). Virtasalmen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 119 s. 

 125. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1990). Miehikkälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus.  

  Uusittu ja täydennetty painos. 109 s.

 126. Juha Saarinen (1983). Jäppilän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 65 s. 

 127. Ari Luukkanen (1983). Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 196 s. 

 128. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1983). Karijoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 84 s. 

 129. Erkki Raikamo, Jouko Kokko ja Riitta Lappalainen (1983). Teuvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 179 s.

 132. Jukka Leino (1983). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 85 s. 

 133. Kimmo Virtanen (1983). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. Osaraportti Pihtiputaan soiden  

  turvevarojen kokonaisselvityksestä. 94 s. 



 134. Jouko Kokko (1983). Karttalehdillä 2222 (Seinäjoki) ja 2311 (Lapua) v. 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 111 s.

 135. Jouko Kokko (1983). Ylihärmän suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 35 s. 

 136. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 138 s.

 137. Jukka Häikiö, Hannu Pajunen ja Kimmo Virtanen (1983). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.

 138. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1983). Jämijärven suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. 68 s.

 139. Helmer Tuittila (1983). Yläneen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 144 s. 

 140. Ari Luukkanen (1983). Juankosken turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 114 s. 

 141. Eino Lappalainen ja Tapio Toivonen (1984). Laskelmat Suomen turvevaroista. 104 s. 

 142. Matti Maunu (1983). Tervolassa vuonna 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s. 

 143. Jouko Saarelainen (1984). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 254 s. 

 144. Matti Maunu (1984). Simossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 

 145. Jukka Leino (1984). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 107 s. 

 146. Olli Ristaniemi (1984). Petäjäveden kunnan länsiosan turvevarat. 108 s. 

 147. Olli Ristaniemi ja Carl-Göran Sten (1984). Petäjäveden kunnassa suoritetut turvetutkimukset. 12 s. 

 149. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Ristijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s. 

 150. Hannu Pajunen (1984). Yli-Iissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.

 152. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1984). Haukivuorella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 62 s.

 154. Tapio Muurinen ja Anne Nokela (1984). Kittilässä vuosina 1981 – 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden  

  tuotantokel poisuus. 441 s.

 156. Pauli Hänninen (1984). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 95 s. 

 157. Eino Lappalainen, Pauli Hänninen, Pekka Hänninen, Leevi Koponen, Jukka Leino, Heikki Rainio ja Raimo Sutinen (1984).  

  Geofysikaalisten mittausmenetelmien soveltuvuus maaperätutkimuksiin. 36 s. 

 158. Tapio Toivonen (1984). Valkealan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 331 s. 

 159. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Anjalankosken turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 280 s. 

 160. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Elimäen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 53 s. 

 161. Markku Mäkilä, Kari Lehmuskoski ja Ale Grundström (1984). Savitaipaleen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 114 s. 

 162. Ari Luukkanen (1984). Pielavedellä 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 85 s.

 163. Juha Saarinen ja Riitta Lappalainen (1984). Jurvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 171 s. 

 164. Hannu Pajunen ja Timo Varila (1984). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon.  

  Osa III. 167 s. 

 165. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 110 s. 

 166. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1984). Sievissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 288 s. 

 167. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1984). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 169 s. 

 168. Ari Luukkanen (1985). Kaavilla 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 66 s. 

 169. Jukka Leino (1985). Kuopiossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 95 s.

 170. Eino Lappalainen ja Pauli Hänninen (1985). Maatutkaluotaimen ja suosondin soveltuvuus turvetutkimuksiin. 24 s.   

 171. Jouko Saarelainen (1985). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 2. 235 s. 

 172. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 178 s.

 173. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1985). Kankaanpään itäosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 115s.

 174. Pauli Hänninen (1985). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 113 s.

 175. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 142 s. 

 176. Kimmo Virtanen (1985). Pattijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 163 s.      

 177. Matti Maunu (1985). Ranualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 234 s. 

 178. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1985). Virolahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 90 s. 

 179. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1985). Kristiinan kaupungin suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 203 s.

 180. Ari Luukkanen (1986). Pielavedellä 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 174 s.

 181. Riitta Korhonen (1986). Jämsässä ja Jämsänkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 160 s. 

 182. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 135 s. 

 183. Jouko Saarelainen (1986). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 208 s. 

 184. Jukka Leino ja Jouko Kokko (1986). Lieksan suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa I. 212 s. 

 185. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1986). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 179 s. 

 186. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1986). Vehkalahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 195 s. 

 187. Tapio Muurinen (1986). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa I. 185 s. 

 188. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1986). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 207 s. 

 189. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 98 s. 



 190. Jukka Häikiö (1986). Pulkkilassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 98 s. 

 191. Tapio Toivonen (1986). Virtain turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 225 s. 

 192. Pauli Hänninen (1986). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 121 s. 

 193. Jukka Leino (1987). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 191 s. 

 194. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 131 s. 

 195. Jouko Saarelainen (1987). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 221 s.

 196. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1987). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 77 s.

 197. Ari Luukkanen (1987). Siilinjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat sekä turpeiden soveltuvuus jätevesilietteen  

  käsittelyyn ja polttoturvetuotantoon. 57 s.

 198. Tapio Muurinen (1987). Turvevarojen inventointi Kittilässä vuonna 1984. 71 s.

 199. Tapio Toivonen (1987). Mäntyharjun turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 217 s.

 200. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Kotkan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 99 s. 

 201. Tapio Muurinen (1987). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. 73 s. 

 202. Pauli Hänninen ja Eino Lappalainen (1987). Maatutkan ja suosondin soveltuvuus turvevarojen määrän ja  

  laadun selvittämi seen. 31 s. 

 203. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 163 s. 

 204. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Pyhtään turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 

 205. Sirkka Lojander (1987). SPSSX-tilasto-ohjelmiston käyttö turvetutkimuksissa. 51 s. 

 206. Hannu Pajunen (1987). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 83 s. 

 207. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1987). Vuolijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 192 s. 

 208. Tapio Toivonen (1988). Närpiön turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 275 s. 

 209. Jukka Leino (1988). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 259 s. 

 210. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 158 s. 

 211. Tapio Muurinen (1988). Turvetutkimukset Tervolassa vuonna 1985. 58 s. 

 212. Pauli Hänninen (1988). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 136 s.   

 213. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Kuusankoskella ja Kouvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s. 

 214. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1988). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.

 215. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1988). Kankaanpään länsiosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 93 s.

 216. Jouko Saarelainen (1988). Juuan kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 242 s.

 217. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Iitin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 102 s. 

 218. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Oulaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 239 s. 

 219. Jukka Leino ja Pertti Silén (1988). Suonenjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 270 s. 

 220. Pekka Hänninen (1988). Atk:n hyväksikäyttö turveinventoinnin ja tutkimuksen apuna. 37 s.

 221. Riitta Korhonen (1988). Keuruulla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 184 s. 

 222. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1988). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 168 s. 

 223. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.

 224. Jukka Leino (1989). Jäppilässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 ja yhteenveto. 116 s. 

 225. Tapio Toivonen (1989). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 219 s.

 226. Jouko Saarelainen (1989). Ilomantsin kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 1. 177 s.

 227. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1989). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 324 s. 

 228. Timo Suomi (1989). Isokyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 69 s. 

 229. Hannu Pajunen (1989). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 137 s.

 230. Tapio Muurinen (1989). Simossa vuosina 1985 – 1986 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 213 s. 

 231. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1989). Ylämaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 142 s. 

 232. Jukka Leino (1989). Hankasalmella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 112 s. 

 233. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 96 s.

 234. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1989). Parkanon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 174 s.

 235. Ari Luukkanen (1989). Nilsiässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 109 s.

 236. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (1990). Kihniössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 151 s.

 237. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1990). Limingassa, Lumijoella ja Temmeksellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 148 s.

 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen (1990). Outokummussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 161 s. 

 239. Tapio Muurinen (1990). Simon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 238 s.

 240. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1990). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 403 s.

 241. Hannu Pajunen (1990). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 141 s.

 242. Tapio Toivonen (1990). Kuortaneen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 212 s.



 243. Timo Suomi (1991). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa II. 150 s.

 244. Martti Korpijaakko (1991). Kannonkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 58 s.

 245. Tapio Toivonen (1991). Töysässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 107 s.

 246. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1991). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 129 s.

 247. Tapio Toivonen (1991). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 196 s.

 248. Jukka Leino (1992). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 38 s. 

 249. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Mäntsälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 50 s.

 250. Hannu Pajunen (1992). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 22 s. 

 251. Jukka Leino (1992). Pieksämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.

 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen (1992). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa X. 20 s.

 253. Tapio Toivonen (1992). Alavudella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.

 254. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Tuuloksen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 36 s.

 255. Carl-Göran Stén (1992). Valkeakosken suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 38 s.

 256. Riitta Korhonen (1992). Leivonmäellä tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 34 s.

 257. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1992). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 72 s.

 258. Tapio Toivonen (1993). Nurmossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.

 259. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 23 s.

 260. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1993). Lammin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 58 s.

 261. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa III. 24 s.

 262. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Paltamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  

  turpeiden käyttökelpoi suus. 39 s.

 263. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa IV. 25 s.

 264. Tapio Muurinen (1993). Kuivaniemen soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 95 s.

 265. Riitta Korhonen (1993). Peräseinäjoella tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s.

 266. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Ristijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 33 s.

 267. Tapio Toivonen ja Pertti Silén (1993). Kurikassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.

 268. Tapio Toivonen (1993). Seinäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s

 269. Hannu Pajunen (1993). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 27 s.

 270. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1993). Karkkilan suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.

 271. Jukka Häikiö (1993). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XI. 27 s.

 272. Riitta Korhonen (1993). Multialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 25 s.

 273. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Hyrynsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. 55 s.

 274. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1994). Humppilan ja Jokioisten suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 41 s.

 275. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Pyhäsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa II.18 s.

 276. Jukka Häikiö ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XII. 37 s.

 277. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1994). Uuraisten kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 22 s.

 278. Tapio Toivonen (1994). Lapualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.

 279. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIII, 43 s.

 280. Hannu Pajunen (1994). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.

 281. Timo Suomi (1994). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa V. 41 s.

 282. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1994). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 30 s.

 283. Tapio Toivonen (1994). Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 33 s.

 284. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1994). Tammisaaren suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 32 s.

 285. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 44 s.

 286. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1995). Kärsämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 88 s.

 287. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1995). Karvian suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 40 s.

 288. Riitta Korhonen (1995). Lehtimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 

 289. Tapio Toivonen (1995). Ilmajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 41 s.

 290. Hannu Pajunen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 28 s.

 291. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1995). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 83 s.

 292. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1995). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIV. 33 s.

 293. Tapio Toivonen (1995). Ylistarossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 36 s.

 294. Martti Korpijaakko (1995). Perhossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 32 s.

 295. Hannu Pajunen (1996). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 28 s.

 296. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1996). Kurussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.



 297. Tapio Toivonen (1996). Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 22 s.

 298. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1996). Lappi Tl:n suot ja niiden turvevarat. 26 s. 

 299. Timo Suomi (1996). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa VI. 40 s.

 300. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1996). Nurmeksessa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  

  turpeiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 35 s.

 301. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1996). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XV. 29 s.

 302. Riitta Korhonen (1996). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 34 s.

 303. Hannu Pajunen (1997). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 33 s.

 304. Tapio Toivonen (1997). Laihialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 37 s.

 305. Tapio Muurinen (1997). Yli-Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 2. 58 s.

 306. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1997). Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen tutkitut suot sekä  

  turpeen käyttökelpoisuus. 61 s.

 307. Martti Korpijaakko (1997). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.

 308. Tapio Toivonen (1997). Heikosti maatuneen rahkaturpeen laatuluokitus. 38 s.

 309. Carl-Göran Stén (1997). Huittisten tutkitut suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 41 s.

 310. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1997). Sotkamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden    

  käyttökelpoisuus. Osa II. 48 s.

 311. Hannu Pajunen (1998). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 43 s.

 312. Martti Korpijaakko (1998). Kyyjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.

 313. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1998). Turvetutkimusten ja johtavuusluotausten käyttömahdollisuudet  

  suoalueen  ympäristötutkimuksissa: esimerkkinä Lapuan Löyhinkinevan jätevesialue. 25 s.

 314. Carl-Göran Stén (1998). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 1. 46 s.

 315. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1998). Kangasniemellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 62 s.

 316. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1998). Sonkajärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  

  Osa 3. 85 s.

 317. Heikki Sutinen (1999). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVI. 30 s.

 318. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1999). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 66 s

 319. Tapio Toivonen (1999). Maalahdessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 42 s.

 320. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1999). Forssan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 40 s.

 321. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1999). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  

  Osa 2. 73 s.

 322. Martti Korpijaakko (2000). Vetelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 57 s.

 323. Tapio Muurinen (2000). Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.

 324. Martti Korpijaakko (2000). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 28 s.

 325. Martti Korpijaakko (2000). Kaustisen kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s.

 326. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (2000). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  

  Osa 3. 62 s

 327. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2000). Espoon ja Kauniaisten suot. 59 s.

 328. Hannu Pajunen (2001). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 29 s.

 329. Martti Korpijaakko (2001). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.

 330. Martti Korpijaakko (2001). Kortesjärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.

 331. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2001). Sallassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 47 s.

 332. Heikki Sutinen (2001). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVII. 31 s

 333. Ari Luukkanen (2001). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 51 s.

 334. Tapio Toivonen (2001). Porvoossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 29 s.

 335. Martti Korpijaakko ja Pertti Silén (2002). Halsualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.

 336. Jukka Leino (2002). Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 106 s.

 337. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Hämeenlinnan suot. 34 s.

 338. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Rengon suot ja niiden turvevarat. 53 s.

 339. Tapio Toivonen (2002). Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 39 s.

 340. Hannu Pajunen (2002). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 8. 46 s.

 341. Ari Luukkanen (2002). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 68 s.

 342. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2002). Tutkimus Haukiputaan soista ja turvevarojen käyttökelpoisuudesta. 58 s.

 343. Riitta Korhonen ja Timo Suomi (2003). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 36 s.

 344. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (2003). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 78 s.



 345. Kimmo Virtanen, Riitta-Liisa Kallinen ja Teuvo Herranen (2003). Alavieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 47 s.

 346. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 69 s.

 347. Tapio Toivonen (2003). Honkajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 40 s.

 348. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 6. 62 s.

 349. Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2004). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 45 s.

 350. Riitta-Liisa Kallinen (2004). Kaavilla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 28 s.

 351. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2004). Kiimingin suot, turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 39 s.

 352. Tapio Toivonen (2004). Multialla tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 65 s.

 353. Tapio Toivonen (2004). Pernajassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s.

 354. Ari Luukkanen (2004). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 50 s

 355. Jukka Leino (2004). Tohmajärven kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 58 s.

 356. Hannu Pajunen (2004). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 9. 51 s.

 357. Timo Suomi ja Riitta Korhonen (2004). Karviassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 42 s. 

 358. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2004). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 108 s.

 359. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (2005). Kokemäen suot ja niiden turvevarat. 44 s.

 360. Jukka Turunen ja Teuvo Herranen (2005). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 67 s.

 361.  Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2005). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 31 s.

 362. Ari Luukkanen (2005). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 44 s.

 363. Tapio Toivonen (2005). Siikaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 64 s.

 364. Tapio Toivonen ja Timo Suomi (2006). Merikarvialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.

 365. Riitta Liisa Kallinen (2006). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 34 s.

 366.  Hannu Pajunen (2006). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niden turvevarat. Osa 10. 39 s.

 367. Jukka Turunen (2006). Kalajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 67 s.

 368. Ari Luukkanen (2006). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 46 s.

 369. Tapio Toivonen (2006). Noormarkussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.

 370. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2006). Hämeenkyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 52 s.

 371. Carl-Göran Stén (2006). Ahvenanmaan tutkitut suot. 65 s.

 372. Timo Suomi ja Kari Lehmuskoski (2006). Kalvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 59 s.

 373. Hannu Pajunen (2007). Oulun turvevarat. Osa 1. 42 s.

 374. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2007). Kolarissa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 100 s.

 375.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2007). Kauhavalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 98 s.

 376.  Ari Luukkanen (2007). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 54 s.

 377 . Jukka Turunen ja Matti Laatikainen (2007). Pyhäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 78 s.

 378.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2007). Alahärmässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 80 s.

 379.  Kimmo Virtanen ja Timo Hirvasniemi (2007). Turvetuotantoalueiden hankintaopas PK-turvetuottajille. 44 s.

 380.  Tapio Toivonen ja Samu Valpola (2007). Pomarkussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 82 s.

 381. Tapio Toivonen ja Teuvo Herranen (2008). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 102 s.

 382. Riitta-Liisa Kallinen (2008). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 58 s.

 383. Jukka Häikiö (2008). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 108 s.

 384. Ari Luukkanen (2008). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 63 s.

 385. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2008). Ikaalisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 106 s.

 386. Matti Maunu, Jukka Räisänen ja Timo Hirvasniemi (2008). Kemijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. 

  47 s.

 387. Jukka Turunen (2008). Pyhäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 108 s.

 388. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2008). Kankaanpäässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 80 s.

 389. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski, Markku Moisanen ja Riitta Korhonen (2008). Keuruun tutkitut suot ja niiden turvevarat. 

  Osa 2. 132 s.

 390. Hannu Pajunen (2008). Limingassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 48 s.

 391. Teuvo Herranen (2009). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 115 s.

 392. Hannu Pajunen (2009). Tyrnävällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 64 s.

 393. Hannu Pajunen ja Heikki Meriluoto (2009). Siikalatvan turvevarat. Osa 1. 78 s.

 394. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2009). Oravaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 60 s.

 395. Ari Luukkanen (2009). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 82 s.

 396. Teuvo Herranen (2009). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 87 s.

 397. Hannu Pajunen (2009). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 70 s.



 398. Teuvo Herranen (2009). Turpeen rikkipitoisuus Suomessa. 61 s.

 399. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski ja Markku Moisanen (2009). Keuruun tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 125 s.

 400. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2009). Kolarissa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 74 s.

 401. Jukka Turunen ja Matti Laatikainen (2009). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 73 s.

 402. Jukka Räisänen (2009). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 85 s.

 403. Hannu Pajunen (2010). Limingassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 64 s.

 404. Heikki Meriluoto ja Ilkka Aro (2010). Kuusamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. 79 s.

 405. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2010). Uudessakaarlepyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 1. 127 s.

 406. Ari Luukkanen (2010). Maaningalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s.

 407. Teuvo Herranen (2010). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 139 s.

 408. Jukka Turunen ja Heikki Meriluoto (2010). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 80 s.

 409. Tapio Toivonen ja Asta Harju (2010). Soinissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 141 s.

 410. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2010). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 81 s.

 411. Jukka Leino (2010). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 74 s.

 412. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski ja Markku Moisanen (2010). Hattulan tutkitut suot ja niiden turvevarat. 124 s.

 413. Jukka Räisänen (2010). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 3. 100 s.

 414. Matti Laatikainen, Jukka Leino, Jouni Lerssi, Johanna Torppa ja Jukka Turunen (2011). Turvetutkimusten menetelmä-

  kehitystarkastelu. 198 s.



ISBN 978-952-217-284-6 (nid.)
ISBN 978-952-217-285-3  (PDF)
ISSN 1235-9440

 415. Riitta-Liisa Kallinen (2010). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 69 s.
 416. Hannu Pajunen (2011). Siikalatvan turvevarat. Osa 2. 57 s.
 417. Teuvo Herranen (2011). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 144 s.
 418. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2011). Uudessakaarlepyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 106 s.
 419. Jukka Turunen ja Heikki Meriluoto (2011). Pihtiputaalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 87 s.
 420. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2011). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 137 s.
 421. Jukka Räisänen ja Janne Kivilompolo (2011). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 4. 111  s.
 422. Tapio Toivonen ja Asta Harju (2011). Soinissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 106 s.
 423. Timo Suomi ja Ale Grundström (2011). Hyvinkään tutkitut suot ja niiden turvevarat. 83 s.
 424. Ari Luukkanen (2011). Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 66 s.
 425. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2012). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 89 s.
 426. Jukka Leino (2012). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 105 s.
 427. Hannu Pajunen (2012). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 428. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2012). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 136 s.
 429. Teuvo Herranan (2012). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 150 s.
 430. Heikki Meriluoto ja Jukka Turunen (2012). Pihtiputaalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 75 s.
 431. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2012). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 3. 90 s.
 432. Ari Luukkanen (2012). Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 77 s.
 433. Janne Kivilompolo (2012). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 5. 107 s.
 434. Timo Suomi (2012). Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 86 s.
 435. Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus (2012). Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 132 s.
 436. Tapio Toivonen (2013). Korsnäsissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 66 s.
 437. Riitta-Liisa Kallinen (2013). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 73 s.
 438.  Tapio Toivonen (2013). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 160 s.
 439. Hannu Pajunen (2013). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 70 s.
 440. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2013). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 4. 98 s.
 441. Heikki Meriluoto (2013). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 92 s.
 442. Teuvo Herranen (2013). Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 115 s.
 443. Markku Mäkilä, Heikki Säävuori, Oleg Kuznetsov ja Ale Grundström (2013). Suomen soiden ikä ja kehitys. 67 s.
 444.  Ari Luukkanen (2013). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 66 s.
 445. Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus (2013). Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 141 s.
 446. Janne Kivilompolo (2013). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 6. 93 s.
 447. Markku Moisanen (2013). Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 123 s.
 448. Tapio Toivonen ja Joni Palola (2014). Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 139 s.

KOPIJYVÄ OY
Kuopio 2014

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Turvetutkimusraportti 448
  2014

www.gtk.fi  

info@gtk.fi

G
T

K
  •  Tu

rvetu
tkim

u
srap

ortti  448 •  A
lajärvellä tu

tkitu
t su

ot ja n
iiden

 tu
rvevarat. O

sa 2. • Tapio Toivon
en

 ja Jon
i P

alola

Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat
Osa 2

Abstract: The peatlands and peat resources of Alajärvi

Part 2

Tapio Toivonen ja Joni Palola


