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ha. Tutkittujen soiden kokonaisturvemäärä on 43,83 milj. suo-m3. Soiden 
keskisyvyys on 1,5 m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
peen osuus on 0,2 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 5,5 (1–10 asteikolla). 
Tutkitusta suoalasta on yli 1,5 m syvää aluetta 1161 ha (40 %), ja sen tur-
vemäärä on 32,04 milj. suo-m3. 

Rahkavaltaisten turpeiden osuus on 65 % ja saravaltaisten 35 % kokonais-
turvemäärästä. Vallitsevia suotyyppejä ovat rämeet ja turvekankaat. Ojit-
tamattomien suotyyppien osuus on vain 9 % tutkitusta pinta-alasta.

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhteensä 84 näytettä. Näytteiden 
keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,6 % ja rikkipitoisuus 0,15 % kuiva-
painosta. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,2 MJ/
kg ja kuiva-ainemäärä 84 kg/suo-m3. 

Turvetuotantoon soveltuvia alueita on 23 suolla. Energiaturvetuotantoon 
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ta-ala on 286 ha ja käyttökelpoinen turvemäärä 2,40 milj. suo-m3.
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This report contains the results from 30 peatlands surveyed in 1975, 1982, 
1986, 2008 and 2009. The peatlands studied comprise 2868 hectares and 
a total of 43.83 million m3 of peat in situ. The mean thickness of the peat 
layer is 1.5 m, including the slightly humified Sphagnum-dominated sur-
face layer, which averages 0.2 m in thickness. The mean humification de-
gree (H) of peat is 5.5 (1–10 scale). The area deeper than 1.5 m covers 1161 
hectares (40%) and contains 32.04 million m3 peat in situ.

Sixty-five per cent of the peat is Sphagnum dominated and 35% is Carex 
dominated. The most common peatland types are pine bogs and trans-
formed peatland forest. Pristine mire covers only 9% of studied peatland 
area. 

Altogether, 84 peat samples were analysed in the laboratory. The aver-
age ash content of the peat is 1.6% and the sulphur content 0.15% of dry 
weight. The average effective calorific value of the dry peat is 21.2 MJ/kg 
and the dry bulk density is 84 kg per m3 in situ. 

Twenty-three of the investigated peatlands are suitable for peat produc-
tion. The total area suitable for fuel peat production is 1031 hectares. The 
available amount of peat is 22.77 million m3 in situ and the energy content 
at a 50% moisture content is 10.35 million MWh. The area suitable for 
environmental peat production is 286 hectares and the available amount 
of peat is 2.40 million m3 in situ. 
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskuksen toimesta (GTK) 
tehtiin maaperäkartoitukseen ja turvevarojen sel-
vityksiin liittyviä suotutkimuksia Ruokolahdella 
vuosina 1975, 1982, 1986, 2008 ja 2009. Vuonna 
1975 tehdyistä tutkimuksista vastasi geologi Juk-
ka Leino ja vuonna 1982 ja 1986 tehdyistä tutki-
muksista geologi Markku Mäkilä. Vuonna 2008 ja 
2009 tehdyistä tutkimuksista vastasi geologi Timo 
Suomi. 

Valtaosa Ruokolahden soista keskittyy toisen 
Salpausselän ympäristöön. Peruskartoilta tehdyn 
mittauksen mukaan Ruokolahdella on 75 kpl yli 20 
ha:n suuruista yhtenäistä suoaluetta yhteispinta-
alaltaan 6050 ha (Virtanen ym. 2003). Kaikkiaan 
GTK on tutkinut 

Ruokolahdella 64 kpl yli 20 ha:n suuruista suota 
(5770 ha). Näistä kaksi (Suurisuo ja Raatesuo) ovat 
lähes kokonaan turvetuotannossa, eikä niiden tie-
toja ole sisällytetty tähän raporttiin. Tutkimusten 
päätarkoituksena on osoittaa energia- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvat suoalueet huomi-
oiden myös soiden luontoarvot. Turvetuotannon 
lisäksi tutkimustietoja voidaan käyttää metsätalo-
uden ja maatalouden suunnittelussa. Viime aikoi-
na on turvekartoitusten tärkeäksi tehtäväksi tul-

lut tiedon tuottaminen maankäytön suunnittelun 
pohjaksi esimerkiksi kaavoitukseen, suojeluohjel-
miin ja rakentamiseen. 

Ruokolahden länsiosan suotiedot on julkaistu 
turveraportissa nro 434 (Suomi 2012). Tähän ra-
porttiin on koottu tiedot Ruokolahden itäosan 30 
suosta, joiden yhteispinta-ala on 2868 ha. Rapor-
tissa on lyhyet selostukset tutkituista soista, soiden 
tutkimuspistekartat ja yhteenveto tutkimustulok-
sista.  Tutkittujen soiden sijainti on esitetty kartas-
sa (kuva 1). Raportin lopussa on tulosten tarkas-
teluosa, jossa on yhteenvetotiedot mm. tutkituista 
turvekerrostumista, laboratoriomääritysten tulok-
sista ja turvetuotantoon soveltuvista soista. Kuvas-
sa 32 on indeksikartalla kaikki GTK:n tutkimat 
suot (62 kpl) ja niiden soveltuvuus turvetuotan-
toon. Raportin lopussa on lisäksi lyhyt yhteenveto 
kaikista Ruokolahden tutkituista soista. 

Tarpeen mukaan voi yksityiskohtaisia suotietoja 
(suoselostuksia, suokarttoja, turvelaji- ja maatu-
neisuusprofiileja, laboratorioanalyysien tuloksia 
jne) tilata GTK:n yksiköistä. Esimerkki suokartas-
ta ja suoprofiilista löytyy tämän raportin sivulta 10 
ja 11 (kuva 2 ja kuva 3).

 

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Suurimmat suot tutkittiin linjatutkimusmenetel-
mällä, jossa suon hallitsevan osan poikki vedet-
tyä selkälinjaa vastaan on kohtisuoraan sijoittuvia 
poikkilinjoja (Lappalainen, Stén & Häikiö 1984). 
Tutkimuspisteet ja syvyyspisteet ovat linjoilla 100 
metrin välein. Tarvittaessa tutkimuksia täyden-
nettiin hajapisteillä. Pienet ja muodoltaan epäyh-
tenäiset moreeni- tai hiekkakumpareita sisältävät 
suot tutkittiin hajapistein. Maastossa tietojen tal-
lentamiseen käytettiin maastotietokoneita ja pai-
kantamiseen niihin liitettyjä gps–laitteita. Korke-
ustietona on käytetty laseraineistoa. 

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi, mät-
täisyys, puulajisuhteet sekä puuston tiheys- ja 
kehitysluokka. Turvekerrostumien kairauksissa  

tutkittiin turvelajit lisätekijöineen ja turpeen maa-
tuneisuus (von Postin 10-asteikko) ja kosteus 
(5-asteikko). Syvyyspisteiltä määritettiin vain suo-
tyyppi, turpeen paksuus sekä liejut ja pohjamaa-
lajit. Vuosina 2008–2009 tehdyissä tutkimuksissa 
soiden heikosti maatunut (H1–4) rahkaturve on 
kenttätutkimusten yhteydessä jaoteltu kasvijään-
nöskoostumuksen mukaan kolmeen ryhmään 
(Acutifolia-, Cuspidata- ja Palustria-ryhmät). Tut-
kimuksissa määritettiin myös liejukerrokset ja 
pohjamaalajit. Suossa olevan lahoamattoman puu-
aineksen (liekojen) määrää arvioitiin luotaamalla 
tutkimuspisteillä kymmenessä eri kohdassa kah-
den metrin syvyyteen.  
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Laboratoriomääritykset

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin 6 suolta yh-
teensä 84 turvenäytettä, joista tutkittiin maastossa 
turvelajit ja maatuneisuus (taulukko 31). Näytteet 
otettiin halkaisijaltaan 5 cm:n laippakairalla 20 
cm:n välein. Näytteiden tilavuus on 0,4 dm3. La-
boratoriossa määritettiin vesipitoisuus painopro-
sentteina (105 °C:ssa kuivaamalla), kuiva-aineen 

määrä (kg/suo-m3) ja tuhkapitoisuus prosenttei-
na kuivapainosta (815 ± 25 °C:ssa hehkutettuna). 
Valikoiduista näytteistä on määritetty lämpöarvo 
IKA (C5000 DUO) -kalorimetrillä (ASTM 5865-
77). Osasta näytteitä tehtiin myös rikkimäärityksiä 
Leco SC-32 rikkianalysaattorilla.

LASKELMAT JA TULOSTEN ESITYS

Turvemäärät, maatuneisuudet ja turvetekijöiden 
osuudet on laskettu GTK:ssa laaditulla vuonna 
2009 käyttöönotetulla laskentaohjelmalla ns. vyö-
hykelaskutapaa käyttäen, joka perustuu vuonna 
1983 kehitettyyn laskentamenetelmään (Hänni-
nen, Toivonen ja Grundström 1983). Siinä syvyys-
käyrien väliset alueet ovat vyöhykkeitä (0,1–1 m, 
1–1,5 m, 1,5–2 m, 2–3 m jne.), joilta kultakin las-
ketaan erikseen turvemäärät. Nämä yhdistämällä 
saadaan suon kokonaisturvemäärä. Heikosti maa-
tuneen (H1–3 ja H4) rahkavaltaisen pintaturpeen 
osuus kokonaisturvemäärästä on laskettu erikseen.

Laskelmat soiden turvemääristä, energiasisäl-
löistä ja soveltuvuudesta turvetuotantoon perustu-
vat kenttätutkimuksiin ja laboratoriomäärityksiin. 
Käyttökelpoisen turpeen energiasisältö on laskettu 
jyrsinturpeen käyttökosteudessa (50 %) olevalle 
turpeelle (taulukko 32). Mikäli tuotantoon sovel-
tuvalta suolta ei ole otettu laboratorionäytteitä, on 
energiasisältöä ja kuiva-ainemäärää laskettaessa 
käytetty menetelmää, joka perustuu maastossa 
määritettyihin kosteus- ja maatuneisuusarvoihin 
(Mäkilä 1994). 

Tässä raportissa olevan suppean suoselostuksen 
lisäksi jokaisesta tutkitusta suosta tehdään tilauk-
sesta laajempi tutkimusselostus, jossa on tarkat 
tiedot myös laboratoriomääritysten tuloksista ja 
soiden soveltuvuudesta turvetuotantoon. Yksi-
tyiskohtaiseen tutkimusselostukseen liittyvässä 
suokartassa on tutkimuspisteittäin turvekerroksen 
keskimääräinen maatuneisuus sekä heikosti maa-
tuneen (H1−4) rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen ja koko turvekerrostuman paksuus sekä turve-
kerroksen paksuutta osoittavat syvyysvyöhykkeet 
(kuva 2). Soiden turvekerrostumista voidaan laatia 
erilaisia profiileja esim. maatuneisuuksista ja tur-
velajeista (kuva 3). 

Näiden perustulosteiden lisäksi voidaan tulos-
taa halutusta suosta tai suon osasta erilaisia tau-
lukkomuotoisia listauksia ja karttoja, joilla ha-
vainnollistetaan suon ominaisuuksia, kuten esim. 
suotyyppejä, suon pinnan korkeutta, pohjamaa-
lajeja ja liejukerroksia.
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ARVIOINTIPERUSTEET

Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa. Kaikil-
le yli 10 hehtaarin suuruisille turvetuotantoalueille 
tulee hakea ympäristölupa. Alle 10 hehtaarin tuo-
tantoalueille ei pääsääntöisesti tarvita ympäristö-
lupaa, mutta toiminnanharjoittajan tulee tehdä 
ilmoitus ympäristökeskukselle tai kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. Yli 150 hehtaarin 
alueeseen sovelletaan YVA–menettelyä. 

Energiaturvetuotantoon soveltuvia ovat sara-
valtaiset turpeet sekä kohtalaisesti ja hyvin (H 
5−10) maatuneet rahkavaltaiset turpeet. Toisinaan 
myös heikommin maatunutta (H1−4) rahkatur-
vetta käytetään energiaturpeena jyrsinmenetel-
mällä tuotettuna. Ympäristöturpeiden suurimmat 
käyttökohteet ovat kasvu- ja kuiviketurvekäyttö. 
Heikosti maatunutta vaaleaa rahkaturvetta käyte-
tään myös öljyntorjunnassa ja jätevesien puhdis-
tuksessa. Hyvän pidätyskykynsä ansiosta heikosti 
maatunut rahkaturve soveltuu erityisen hyvin kar-
janlannan ja jätevesien imeyttämiseen. Viime ai-
koina myös tummien turpeiden ympäristökäyttö 
on lisääntynyt. Tummat (H5–10) turpeet sopivat 
hyvin esim. kasvualustojen valmistukseen, mullan 
raaka-aineeksi ja viherrakentamiseen. Kasvualus-
taturpeen käyttötarkoitus määrittää sen millainen 
turvelaatu parhaiten soveltuu. Myös marja-, hedel-
mä- ja vihannesviljelmillä ollaan siirtymässä maa-
tuneen kasvuturpeen käyttöön. Pitkälle maatuneet 
turpeet sopivat hyvin myös maanparannusaineek-
si pelloille lisäämään maaperän kuohkeutta ja hu-
muspitoisuutta. Uudet kasvuturvetuotteet koostu-
vat usein eri maatumisasteella olevien turpeiden ja 
muiden materiaalien sekoituksista.  

Tässä raportissa ympäristöturpeella tarkoite-
taan vain heikosti maatunutta (H1–4) vaaleaa 
rahkavaltaista turvetta. Arvioitaessa turpeen kel-
poisuutta energiaturpeeksi on nojauduttu energia-
turpeen laatuohjeisiin (Energiaturpeen laatuohje 
2006, liite 1). Ohut heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros (yleensä <60 cm) on laskettu 
mukaan energiaturpeen kokonaismäärään, koska 
se voidaan sekoittaa muuhun turpeeseen ja tuot-

taa heikompilaatuisena energiaturpeena. Suon on 
katsottu soveltuvan energiaturvetuotantoon, mi-
käli siltä löytyy yhtenäinen, vähintään 5 hehtaa-
rin laajuinen, 1–1,5 m syvä alue. Soveltuvat alueet 
on digitoitu erikseen, eivätkä ne siten välttämättä 
noudattele täysin suon syvyyskäyriä. Rajattaessa 
turvetuotantoon soveltuvaa aluetta on hyvin tii-
vistyneillä soilla (vanhat ojikot, turvekankaat, pel-
lot yms.) tuotantokelpoinen alue ulotettu metrin 
syvyyskäyrälle asti. Käyttökelpoista turvemäärää 
laskettaessa on vähennetty suon pohjalta (20–50 
cm) yleensä vaikeasti hyödynnettävä ja runsas-
tuhkainen kerros. Suokohtaisissa selostuksissa on 
ilmoitettu turvetuotantoon soveltuva pinta-ala ja 
sen tuotantokelpoinen turvemäärä. Nämä suot 
ovat turvetuotantoon soveltuvien alueiden koko-
naismäärässä (taulukko 32). 

Arvioitaessa suon soveltuvuutta turvetuotan-
toon on huomioitu myös suojelualueet ja tutki-
muksissa havaitut suon luontoarvot sekä suota 
ympäröivät vesistöt ja pohjavesialueet. Raportin 
soista on määritetty luonnontilaisuusluokka (tau-
lukko 33), joka perustuu valtioneuvoston soita ja 
turvemaiden käyttöä koskevaan periaatepäätök-
seen (30.8.2012). Tässä raportissa esitetty luon-
nontilaisuusluokitus on alustava, ja se perustuu 
etupäässä ojitukseen ja sen vaikutukseen suon 
vesitalouteen. Luonnontilaisuusluokituksissa on 
käytetty hyväksi karttojen lisäksi paikkatieto-, il-
makuva- ja laserkeilausaineistoa sekä GTK:n pis-
tetietojen informaatiota (suotyypit, ojitus, puus-
to). Turvetuotanto voidaan ympäristönsuojelulain 
13 §:n 4 momentin mukaan sijoittaa suolle, jonka 
luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi 
muuttunut. Lain 13 §:ää ei sovelleta lainkaan luon-
nontilaisuusasteikon 0–2  luokan soihin ja mitään 
yhteensopivuusarviota ei tehdä, vaan soveltamis-
poikkeus on kategorinen. Soiden ja turvemaiden 
rajaus on GTK:n kartoittaman tutkitun suoalueen 
mukainen, eikä siten välttämättä vastaa strategian 
(Kansallinen suo- ja turvemaastrategiatyöryhmä 
2012) mukaista rajaustapaa.  
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Kuva 1. Tutkittujen soiden sijainti.

33. Mikonsuo      50. Ukkolansuo
34. Mattilan Suurisuo 51. Muurakorpi
35. Hanhisuo 52. Taatviidansuo
36. Ahvenlahdensuo 53. Lammasahonsuo
37. Suurisuo       54. Kytösuo       
38. Niitlahdensuo 55. Saunalamminsuo
39. Suurisuo 56. Juurikkasuo
40. Tervajoensuo 57. Viitasaarensuo
41. Sammallahdensuo 58. Poitsensuo
42. Heposuo 59. Palosuo
43. Lampisuo 60. Oritsuo
44. Lähdesuo 61. Oritsuo
45. Suurisuo       62. Loitumanpäänsuo     
46. Suurisuo       
47. Suurisuo       
48. Linniinrantasuo
49. Hautapellonsuo
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Kuva 2. Esimerkki turvekerroksen paksuutta osoittavasta suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella on 
turpeen keskimaatuneisuus ja alapuolella heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen pak-
suus / koko turvekerrostuman paksuus desimetreinä.  
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Kuva 3. Esimerkki maatuneisuus- ja turvelajiprofiilista.
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RUOKOLAHDEN KALLIO- JA MAAPERÄ

Kallioperältään Ruokolahti on valtaosin kiille-
liusketta ja kiillegneissiä. Myös grano- ja kvartsi-
dioriittia on laajalti kunnan länsiosissa. Koillis- ja 
kaakkoisosissa on pienillä alueilla myös graniitti-
sia kivilajeja (lähinnä mikrokliinigraniittia). Kal-
liomaan osuus kasvaa pohjoista kohti, missä on 
myös laajoja avokallioalueita. Maaperä on moree-
nin ja kalliomaan (kallio alle metrin syvyydessä) 
hallitsemaa. Myös sora- ja hiekkavarat ja siten 
myös pohjavesivarat ovat Ruokolahdella merkit-

täviä. Ensimmäinen Salpausselkä kaartuu Imatran 
rajalta rautatien suuntaisena koilliseen. Toinen 
Salpausselkä kulkee samansuuntaisena noin 25 
km pohjoisempana Utulan, Syyspohjan, Eräjärven 
ja Jukajärven kautta Punkaharjun puolelle. Salpa-
usselkien välissä on useita katkeilevia pitkittäis-
harjuja. Hienolajitteisten maalajien kuten hiesujen 
ja savien osuus on vähäistä. Vesistöjen osuus Ruo-
kolahden kokonaispinta-alasta on noin viidennes 
(Kuva 4).

Kuva 4. Ruokolahden maaperän yleispiirteet ja tutkitut suoalueet.
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RUOKOLAHDEN SUOT

Mannerjäätikön vetäydyttyä Ruokolahden alueelta 
toisen Salpausselän muodostumisen jälkeen 11600 
– 11800 vuotta sitten, vedenpinta laski Baltian jää-
järven tasosta noin 28 m (Johansson & al. 2011). 
Korkeimmat alueet paljastuivat vedestä, ja varsin 
pian tämän jälkeen alkoi Salpausselän reunamuo-
dostuman ympäristön voimakas soistuminen. 
Vanhin pohjaturpeen radiohiiliajoitus on 11010 
Cal BP (Mäkilä ym. 2009). Näyte on otettu Ruoko-
lahden koillisosasta toisen Salpausselän eteläpuo-
lelta noin 87 m nykyisen meren pinnan yläpuolel-
ta. Turvekerrostuman paksuus tällä ajoituspisteellä 
on 6,9 m ja sen keskimääräinen turvekertymä 0,63 
mm vuodessa. 

Maastotietokannasta tekemäni mittauksen mu-
kaan on Ruokolahden kuntarajojen sisällä turve-
maita noin 9200 ha, mistä turvetuotannossa on 
noin 300 ha. Maastotietokantaan on luokiteltu 
metsäiseksi suoksi noin 8200 ha, mataliksi soistu-
miksi noin 500 ha ja avosuoksi 200 ha. Geologian 
tutkimuskeskuksen tekemän mittauksen mukaan 
geologisia (> 30 cm turvetta) yli 20 ha:n suurui-
sia yhtenäisiä suokuvioita on 75 kpl yhteispinta-
alaltaan 6050 ha. Näistä on tutkittu 64 suota (5770 
ha), mistä kahdella on nykyisin turvetuotantoa 
(320 ha). 

Ruokolahden suot sijaitsevat Etelä-Suomen 
vietto- ja rahkakeitaiden alueella. Suot ovat pää-
osin viettokeitaita, joissa on ohut heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros. Valtaosa 
soista on keskittynyt toisen Salpausselän ympäris-
töön. Vain yksittäisiä soita on harvakseltaan en-
simmäisen ja toisen Salpausselän välimaastossa. 
Ruokolahden tutkitut suot ovat lähes kauttaaltaan 
ojitettuja. Ojittamaton pinta-ala on noin 6 %:n 
luokkaa. Vallitsevia suotyyppejä ovat turvekan-
kaat ja rämeet. Tutkitusta pinta-alasta on avosuon 
osuus vain 4 %. Soiden pohjamaalajina on yleisim-
min moreeni ja hiekka. Liejua on soiden pohjalla 
noin kolmasosalla tutkitusta pinta-alasta. 

Tähän raporttiin on koottu 30 suon tutkimus-
tulokset. Näiden soiden yhteispinta-ala on 2868 
ha. Keskimääräinen turvepaksuus on 1,5 m, mis-
tä heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturve-
kerroksen osuus on 0,2 m. Vain kolmella suolla 
heikosti maatuneen (H1–4) rahkavaltaisen pin-
taturvekerroksen keskimääräinen paksuus on 
yli 0,5 m. Paksuimmat turvekerrostumat ovat yli  
5 m paksuja. Suurin havaittu turvepaksuus on 7,3 m.  
Raportin lopussa on lyhyt yhteenveto kaikista 
Ruokolahden tutkituista soista.  

Kuva 5. Tupasvillaista rahkarämettä Ruokolahden Suurisuolta. Kuva: Timo Suomi, GTK.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 453, 2014
Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

15

TUTKITUT SUOT

33. Mikonsuo

Mikonsuo (kl. 4121 04, x=6806136, y=598291) 
sijaitsee noin 9 km Ruokolahden keskustasta 
pohjoiseen (kuva 1). Suon pohjoisreunaa sivuaa 
Virmutjoki – Laamala paikallistie. Suo rajoittuu 
idässä ja pohjoisessa hiekka- ja soramäkiin, koil-
lisessa Kotijärveen, lounaassa Lapinjärveen ja 

muualla kallio- ja moreenimaastoon. Suolla on 10 
tutkimuspistettä ja 10 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 5,0/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 
40 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 14 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 40 0,1 0,1 1,2 1,4 0,02 0,04 0,48 0,54
Yli 1,0 m 24 0,1 0,2 1,6 1,9 0,02 0,04 0,40 0,46
Yli 1,5 m 14 0,2 0,2 2,0 2,4 0,02 0,03 0,28 0,33
Yli 2,0 m 8 0,3 0,2 2,3 2,8 0,02 0,02 0,19 0,23

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
104 – 107 m. Mikonsuo on kokonaan ojitettu ja 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Vedet kul-
keutuvat suon pohjoisosasta Kivisillanjokea Pitkä-
järveen josta Laamajoen ja Virmutjoen kautta Sai-
maan Haapaveteen. Mikonsuo kuuluu Virmutjoen 
valuma-alueeseen (04.118). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 4,8 m 
on Nännilammen pohjoispuolella pisteellä P7. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (50 %), 
hiekka ja hieta. Suon pohjalla on paikoin ohut lieju- 
kerros. 

Mikonsuosta on turvekangasta 55 %, rämettä 33 
%, korpea 6 % ja avosuota 6 %. Yleisimmät suotyy-
pit ovat isovarpuräme, varpu-, puolukka- ja mus-
tikkaturvekangas. Keskimääräinen pinnan mättäi-
syys on alle 5 % ja mättäiden korkeus 2 dm. Puusto 
on pääosin mäntyvaltaista keskitiheää varttunutta 
kasvatusmetsikköä.

Mikonsuon turpeista on rahkavaltaisia 69 % ja 
saravaltaisia 31 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 54 %, sararahkaturve (CS) 15 %,  
saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 30 %.  
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 

on 36 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita  
48 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % ko-
konaisturvemäärästä.

Nännilammin pohjoispuolella olevalla suon 
syvimmällä osalla on pohjalla hyvin maatunutta 
rahkaturvetta, jossa on lisätekijänä varpuja. Sen 
yläpuolella on kohtalaisesti maatunutta kulju-
rahkaturvetta. Suon pinnassa on paksu heikosti 
maatunut suoleväkköä sisältävä rahkaturveker-
ros. Muualla turve on valtaosin hyvin maatunut-
ta rahka- tai sararahkaturvetta. Suon pohjalla on 
paikoin ohut kerros rahkasaraturvetta, jossa on 
lisätekijöinä kortetta, järviruokoa ja raatetta. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9. Hei-
kosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 6,2. Liekoja 
on Mikonsuolla kohtalaisesti. 

Mikonsuo ei sovellu turvetuotantoon. Suolla 
on useita lampia ja suon syvimmät alueet Nänni-
lammen pohjoispuolella ovat vetistä suoleväkköä 
sisältävää kuljurahkaturvetta. Itäosan lammen 
ympärillä on noin 5 ha:n alueella laadultaan ener-
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta. 
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Kuva 6. Mikonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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34. Mattilan Suurisuo

Mattilan Suurisuo (kl. 4121 05, x=6810765, 
y=594092) sijaitsee noin 14 km Ruokolahden 
keskustasta pohjoiseen (kuva 1). Suon halki joh-
taa Ruokolahti – Sulkava maantie. Suon länsiosaa 
ympäröivät Salpausselkä II:n hiekkamuodostu-
mat, joista paikoin nousee moreenipeitteisiä kal-

liomäkiä. Itäosaa ympäröivät moreenipeitteinen 
kalliomaasto ja Vääräjärvi. Suolla on 102 tutki-
muspistettä ja 107 syvyyspistettä. Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 3,4/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 600 ha, 
mistä yli 1,5 m syvää on 137 ha.

Taulukko 2. Mattilan Suurisuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 600 0,0 0,1 0,9 1,0 0,25 0,28 5,17 5,70
Yli 1,0 m 224 0,1 0,1 1,6 1,8 0,15 0,11 3,68 3,94
Yli 1,5 m 137 0,1 0,1 2,0 2,2 0,11 0,06 2,77 2,94
Yli 2,0 m 76 0,1 0,1 2,3 2,5 0,08 0,04 1,78 1,90
 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
97 – 101 m. Mattilan Suurisuo on lähes kokonaan 
ojitettu ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Ve-
det kulkeutuvat suon länsi- ja keskiosasta metsä-
ojia pitkin etelään Virmutjokeen. Itäosasta vedet 
virtaavat kaakkoon Vääräjärveen josta Virmutjo-
keen ja edelleen Saimaan Haapaveteen. Mattilan 
Suurisuo kuuluu Virmutjoen valuma-alueeseen 
(04.118). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,8 m 
on suon itäosassa pisteellä D150. Suon itäosan sy-
vän altaan pohjamaalaji on pääosin hiekka. Suon 
keskiosan pohja on moreenia ja paikoin hiekkaa. 
Suon lännen puoleisen syvän osan pohjamaa on 
moreenia ja paikoin lajittunutta hiekkaa, hietaa 
ja hiesua. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moree-
ni (56 %) ja hiekka (32 %). Suon syvimpien osien 
pohjalla on paikoin ohut liejukerros. 

Mattilan Suurisuosta on rämettä 66 % ja tur-
vekangasta 34 %. Yleisimmät suotyypit ovat kan-
gasräme, isovarpuräme, puolukkaturvekangas, 
tupasvillaräme ja varpu- sekä ruoho- ja heinä-
turvekangas. Keskimääräinen pinnan mättäisyys 
on alle 5 % ja mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on 
pääosin mäntyvaltaista keskitiheää harvennus-
metsää tai varttunutta kasvatusmetsää. 

Mattilan Suurisuon turpeista on rahkavaltaisia 
67 % ja saravaltaisia 33 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 23 %, sararahkatur-
ve (CS) 43 %, saraturve (C) 1 %, rahkasaraturve 
(SC) 32 %, ja ruskosammalrahkaturve (BS) 1 %. 

Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
17 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 28 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 15 % koko-
naisturvemäärästä.

Suon itäosan pohjalla on hyvin maatunutta rah-
kasaraturvetta, jossa lisätekijöinä on puunjäänteitä, 
kortetta ja järviruokoa. Sen yläpuolella on kohta-
laisesti maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvet-
ta, jossa lisätekijöinä on varpuja, puunjäänteitä ja 
tupasvillaa. Itäosan syvän alueen pintaosassa on 
paikoin ohut kerros heikosti maatunutta rahkaval-
taista turvetta. Länteen päin allas madaltuu ja poh-
jalla turve on hyvin maatunutta rahkasaraturvetta, 
jossa on lisätekijänä tupasvillaa. Ohut pintakerros 
on heikosti maatunutta rahka- ja sararahkaturvet-
ta, jossa lisätekijänä on tupasvillaa. Suon keskiosan 
turvekerros on ohut pääosin alle metrin paksui-
nen puuta ja varpuja sisältävää hyvin maatunutta 
rahka- ja sararahkaturvetta, jossa on paikoin ohut 
rahkavaltainen pintakerros. Länsiosan syvillä alu-
eilla on suon pohjalla hyvin maatunutta sararah-
ka- ja rahkasaraturvetta, jossa lisätekijänä on puun 
jäännöksiä, kortetta ja järviruokoa. Pintaosassa on 
ohut heikosti maatunut rahkaturvekerros.  Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. Hei-
kosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,2 ja energiaturpeen 6,1. Liekoja 
on Mattilan Suurisuolla paikoin runsaasti. 

Mattilan Suurisuo soveltuu energiaturvetuotan-
toon. Läntisen osan tuotantoon soveltuvat alueet 
ovat kahdessa eri altaassa (57 ha, 11 ha). Turve on 
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Kuva 7. Mattilan Suurisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

valtaosin hyvin tai kohtalaisesti maatunutta rah-
ka- tai sararahkaturvetta. Itäosan tuotantoon so-
veltuvalla (64 ha) osalla on pääosin saravaltaista 
turvetta. Tuotantokelpoista pinta-alaa on Mattilan 
Suurisuolla yhteensä 132 ha ja tuotantokelpoista 
turvetta keskimäärin 1,9 metrin paksuudelta yh-
teensä 2,46 milj. suo-m3. Energialaskelmissa on 

käytetty suon länsiosasta pisteeltä P 2 otettuja la-
boratorionäytteitä. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A2.0, Q8.0, S0.15 (liite 1). Suon luoteisosa rajoit-
tuu vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialuee-
seen (luokka 2).   
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35. Hanhisuo

Hanhisuo (kl. 4121 05, x=6813497, y=595292) 
sijaitsee noin 17 km Ruokolahden keskustasta 
pohjoiseen (kuva 1). Suon pohjois- ja eteläosaan 
johtaa metsäautotiet. Suon pohjoisosa rajoittuu 
Salpausselkä II:n hiekka- ja moreenimuodostu-

maan ja muualla kallioiseen moreenimaastoon. 
Suolla on 45 tutkimuspistettä ja 100 syvyyspistet-
tä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,6/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. Tutkitun alueen 
pinta-ala on 150 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 82 ha.

Taulukko 3. Hanhisuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 150 0,2 0,2 1,3 1,7 0,32 0,32 1,86 2,50
Yli 1,0 m 111 0,3 0,3 1,5 2,1 0,29 0,31 1,75 2,35
Yli 1,5 m 82 0,3 0,3 1,8 2,4 0,25 0,24 1,52 2,01
Yli 2,0 m 59 0,4 0,3 2,0 2,7 0,24 0,19 1,19 1,62

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
112 – 117 m. Hanhisuo on ojitettu lukuun otta-
matta aluetta Hanhilammesta lounaaseen ja kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 2. Vedet kulkeutu-
vat suon eteläosasta suo-ojia pitkin Vääräjärveen 
ja edelleen Virmutjokeen josta Saimaan Haapa-
veteen. Pohjoisosan Pääsiäislammin vedet valu-
vat Hänninjärven kautta Savonkaitaan ja edelleen 
vesistöä pitkin Saimaan Muikunselälle. Hanhisuo 
kuuluu Virmutjoen valuma-alueeseen (04.118) lu-
kuun ottamatta pohjoista Pääsiäislammen ympä-
rillä olevaa lahdeketta, joka kuuluu Lieviskänjär-
ven valuma-alueeseen (04.127). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 4,5 m 
on suon kaakkoisosassa pisteellä P5. Suon itäisen 
altaan eteläosan pohja on hiekkaa ja hietaa, poh-
joisosassa pääosin moreenia ja kalliota. Läntisen 
altaan pohja on pääosin hiekkaa ja paikoin hietaa, 
reunaosissa paikoin kalliota ja moreenia. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni, hieta. 
Myös kalliota ja lohkareita on monin paikoin suon 
pohjalla. Suon itäosassa ja lounaisosan lammen 
ympäristössä on pienellä alueella paksuimmillaan 
noin puolen metrin paksuinen liejukerros.

Hanhisuosta on turvekangasta 57 %, rämettä 42 
% ja korpea 1 %. Yleisimmät suotyypit ovat puo-
lukka-, varpu- ja mustikkaturvekangas sekä iso-
varpu-, tupasvilla-, lyhytkorsineva- ja keidasräme. 
Keskimääräinen pinnan mättäisyys on 5 % ja mät-
täiden korkeus 2 dm. Puusto on mäntyvaltaista 
keskitiheää harvennusmetsikköä.

Hanhisuon turpeista on rahkavaltaisia 55 % ja 
saravaltaisia 45 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 40 %, sararahkaturve (CS) 15 
%, saraturve (C) 16 % ja rahkasaraturve (SC) 29 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
26 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 5 % 
kokonaisturvemäärästä. 

Suon itäisen altaan turpeen maatuneisuudessa 
ja turvelajeissa on selviä kerroksellisia vaihteluja. 
Syvillä alueilla on pohjalla kohtalaisesti maatunut-
ta rahkasara- ja sararahkaturvetta, joka muuttuu 
yläpuolella hyvin maatuneeksi rahkavaltaisek-
si turpeeksi. Pintaa kohden kerrostuma vaihtuu 
kohtalaisesti ja hyvin maatuneeksi turpeeksi, jossa 
turvelajit vaihtelevat voimakkaasti. Matalammalla 
alueella on pohjalla hyvin maatunut sara- tai sara-
rahkavaltainen kerros, jonka yläpuolella on vaih-
televan paksuinen heikosti maatunut rahkaturve-
kerros.

Läntisen altaan syvillä alueilla on pohjalla 
ohut kerros kohtalaisesti maatunutta rahkasara- 
ja sararahkaturvetta. Sen päällä on paksu hyvin 
maatunut rahkavaltainen turvekerros, jossa on 
lisätekijänä paikoin tupasvillan jäänteitä ja saraa. 
Tämän yläpuolella on rahkaturvekerros, jossa on 
lisätekijänä tupasvillaa, ja jossa vaihtelee heikosti 
ja hyvin maatuneita kerroksia. Pintaosassa on 
vaihtelevan paksuinen heikosti maatunut rahka-
turvekerros.  Altaan pohjoisosan matalammalla 
alueella on pohjalla hyvin maatunut saravaltainen 
turvekerros, joka vaihtuu kohtalaisesti ja hyvin 
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maatuneeksi saravaltaiseksi turpeeksi. Pinnalla on 
paikoin ohut heikosti maatunut rahkaturvekerros. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 5,4. 
Liekoja on Hanhisuolla erittäin vähän. 

Hanhisuo soveltuu tietyin varauksin turvetuo-
tantoon. Itäosan ja keskiosan syvänteissä (lammen 
pohjoispuolinen alue) turve on energiaturpeeksi 
soveltuvaa. Etenkin pohjois- ja lounaisosan turve 
on energiaturpeena heikkolaatuista. Suon keski-
osasta otetussa näytesarjassa on suokuution sisäl-
tämä energiamäärä vain 38 MWh/suo-m3. Turve 
ei sovellu hyvin myöskään ympäristöturpeeksi, 
koska se on usein vetistä ja sisältää monin paikoin 
suoleväkköä (ns. kuljuturvetta). Hanhisuolla on 
paikoin paksu heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jota voidaan hyödyntää ym-
päristöturpeena. Soveltuvaksi digitoidun alueen 

turve on kuitenkin laskettu kokonaisuudessaan 
energiaturpeeksi. Tuotantokelpoista pinta-alaa on 
Hanhisuolla yhteensä 73 ha ja tuotantokelpoista 
turvetta keskimäärin 2,2 metrin paksuudelta yh-
teensä 1,58 milj. suo-m3. 

Pinta-ala vähennyksiä on tehty lampien ympä-
ristössä. Suon pohjalta on vähennetty keskimäärin 
50 cm:n paksuinen kerros johtuen pohjan epäta-
saisuudesta, lohkareisuudesta ja liejukerroksista. 
Energialaskelmissa on käytetty suon keskiosasta 
(A500) otettuja laboratorionäytteitä. Energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laa-
tuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15 (liite 1). 

Turvetuotantoa rajoittavia tekijöitä ovat turve-
laadun ja pohjan epätasaisuuden lisäksi runsaan 
10 hehtaarin suuruinen ojittamaton alue suon lou-
naisosassa. Lisäksi suolla on kaksi noin hehtaarin 
suuruista lampea. Suon luonnontilaisuusaste on 
määritelty luokkaan 2.   

Kuva 8. Hanhisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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36. Ahvenlahdensuo

Ahvenlahdensuo (kl. 4121 05, x=6813916, 
y=598728) sijaitsee noin 17 km Ruokolahden kes-
kustasta pohjoiseen (kuva 1). Suon pohjois-, itä- 
ja eteläreunaa kiertää metsäautotie. Suo rajoittuu 
etelässä Salpausselkä II:n hiekkamuodostumaan 

ja muualla kallioisiin moreenimäkiin. Suolla on 7 
tutkimuspistettä ja 1 syvyyspiste. Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 2,0/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 1986. Tutkitun alueen pinta-ala on 37 ha, 
mistä yli 1,5 m syvää on 24 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
103 – 110 m. Ahvenlahdensuo on kokonaan oji-
tettu ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Suon pohjoisosan vedet valuvat itään Ilmajärven 
Ahvenlahteen. Muualla virtaus on etelään Ilmajär-
veen ja edelleen vesistöä pitkin Virmutjokeen, jos-
ta Saimaan Haapaveteen. Ahvenlahdensuo kuuluu 
Virmutjoen valuma-alueeseen (04.118). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,8 m 
on pisteillä P6 ja P7. Pohjamaalaji on hiekka. Suon 
pohjalla mineraalimaan ja turvekerroksen välissä 
on paikoin ohut liejukerros.

Ahvenlahdensuosta on rämettä 87 % ja avosuo-
ta 13 %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma- ja 
ojikkoasteella olevat sararäme ja tupasvillaräme. 
Keskimääräinen pinnan mättäisyys on alle 5 % ja 
mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on pääosin har-
vaa tai keskinkertaisen tiheää taimistoa ja riukuas-
teen mäntymetsikköä.

Ahvenlahdensuon turpeista on saravaltaisia 65 
%, rahkavaltaisia 34 % ja ruskosammalvaltaisia 1 
%. Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve 
(S) 11 %, sararahkaturve (CS) 23 %, saraturve (C) 
12 %, rahkasaraturve (SC) 53 % ja sararuskosam-
malturve (CB) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 34 % ja varpujen jäännöksiä (N) 

sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.
Suon eteläisellä matalalla alueella on suon poh-

jalla hyvin maatunutta rahkaturvetta, jossa on li-
sätekijänä puuta. Sen yläpuolella turve on kohta-
laisesti maatunutta sararahkaturvetta lisätekijöinä 
järviruokoa, puuta ja tupasvillaa. Suon pintaosassa 
on ohut heikosti maatunut rahkaturvekerros. Suon 
syvällä keski- ja pohjoisosalla on pohjalla kohtalai-
sesti ja hyvin maatunut saraturve lisätekijöinä raa-
te ja korte. Sen yläpuolella on hyvin maatunut rah-
kasara- tai sararahkaturvekerros. Suon pinnalla on 
vaihtelevan paksuinen kohtalaisesti maatunut rah-
kasara- ja sararahkaturvekerros, missä on lisäteki-
jöinä puuta ja tupasvillaa. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,2. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,4 ja energiaturpeen 5,7. Liekoja on Ahvenlah-
densuolla vain vähän. 

Ahvenlahdensuo soveltuu turvetuotantoon. 
Turve on valtaosin energiaturpeeksi soveltuvaa 
saravaltaista turvetta. Monin paikoin on suon hei-
kosti maatuneessa pintaturpeessakin saraa rahka-
turpeen seassa. Tuotantoon soveltuvalla yli 1,5 m 
syvällä 24 hehtaarin alueella on tuotantokelpoista 
turvetta keskimäärin 2,7 metrin paksuudelta yh-
teensä 0,61 milj. suo-m3. 

Taulukko 4. Ahvenlahdensuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 37 0,1 0,2 1,8 2,1 0,06 0,09 0,63 0,78
Yli 1,0 m 29 0,2 0,3 2,1 2,6 0,05 0,09 0,59 0,73
Yli 1,5 m 24 0,2 0,4 2,2 2,8 0,05 0,08 0,54 0,67
Yli 2,0 m 20 0,2 0,4 2,5 3,1 0,05 0,08 0,47 0,60
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Kuva 9. Ahvenlahdensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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37. Suurisuo (Kemppilä)

Suurisuo (kl. 4121 05, x=6815672, y=597746) si-
jaitsee noin 19 km Ruokolahden keskustasta poh-
joiseen Kemppilän eteläpuolella (kuva 1). Suon 
pohjoispuolitse kulkee Eräjärvi – Kemppilä pai-
kallistie ja sen eri puolille johtaa metsäautoteitä. 
Suo rajoittuu lännessä ja pohjoisessa Salpausselkä 

II:n hiekka- ja moreenimuodostumiin ja muualla 
kallioisiin moreenimäkiin. Suolla on 67 tutkimus-
pistettä ja 13 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 3,5/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 1975. Tutkitun alueen pinta-ala on 220 ha, 
mistä yli 1,5 m syvää on 171 ha.

Suurisuon pinnan korkeus merenpinnasta on 
noin 110 – 115 m. Suon itäosa ja reunaosat ovat te-
hokkaasti ojitettuja. Keskiosassa on laajoja ojitta-
mattomia alueita ja länsiosa on reunaosia lukuun 
ottamatta ojittamaton. Ojittamattomat alueet ovat 
pääosin avosuota. Suurisuo kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 3. Suon eteläosassa ovat Suuren-
suonlammit ja pohjoisosassa pienet Viidanlammit. 
Suon pinta viettää itään, josta vedet kulkeutuvat 
pohjoisosan kautta Savonkaitaan ja edelleen vesis-
töä pitkin Saimaan Muikunselälle. Suurisuo kuu-
luu Lieviskänjärven valuma-alueeseen (04.127). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 6,1 m 
on suon lounaisosassa pisteellä A1900. Suon pohja 
on pääosin hietaa ja hiekkaa, itäosan reuna-alueil-
la myös moreenia.

 Suurisuosta on avosuolla 57 %, rämeellä 26 %, 
turvekankaalla 13 %, korvessa 3 % ja pellolla 1 %. 
Yleisin suotyyppi on lyhytkorsineva. Itäosan ojite-
tuilla on myös turvekankaita ja rahkarämettä.  

Suurisuon turpeista on rahkavaltaisia 53 %, 
saravaltaisia 46 % ja ruskosammalvaltaisia 1 %. 
Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 
32 %, sararahkaturve (CS) 21 %, saraturve (C)  
24 %, rahkasaraturve (SC) 21 %, ruskosammalsa-
raturve (BC) 1 % ja sararuskosammalturve (CB)  
1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 18 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
2 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 8 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suurisuon syvimpien osien pohjalla on paikoin 
ohut ruskosammalturvekerros, jossa on muka-
na sara- ja rahkaturvetta, paikoin on taas rahka-
valtaista tai saravaltaista turvetta. Pintaan päin 
mentäessä turve muuttuu hyvin tai kohtalaisesti 
maatuneiksi sara-, rahkasara-, sararahka- ja rah-
katurpeiksi, joissa on paikoin puunjäänteitä ja 
varpuja. Kerroksen yläpuolella on kohtalaisesti 
maatunut saravaltainen turvekerros lisätekijä-
nä suoleväkköä. Suon pinnalla on paksu heikos-
ti maatunut rahkavaltainen turvekerros, jossa on 
lisätekijöinä paikoin tupasvillaa ja suoleväkköä. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,1 ja energiaturpeen 5,7.

Suurisuo soveltuu turvetuotantoon. Turveker-
rostumat ovat hyvin vaihtelevia, sara- ja rahkaval-
taiset turpeet vuorottelevat turvekerrostumissa. 
Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros (keskim. 0,7 m) on paksuimmillaan (yli 2 m) 
suon länsiosan syvänteissä. Tuotantoon soveltuval-
la 150 hehtaarin suuruisella alueella on ympäristö-
turpeeksi soveltuvaa vaaleaa (H1–4) rahkaturvetta 
keskimäärin 0,9 metrin paksuudelta yhteensä 1,39 
milj. suo-m3. Pintaturvekerroksen rahkasammal-
lajikoostumusta ei tutkimuksissa ole tarkemmin 
selvitetty. Heikosti maatuneen pintakerroksen alla 
on energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta keskimää-
rin 2,6 metrin paksuudelta 3,83 milj. suo-m3. Pin-
ta-ala vähennyksiä on tehty lampien ympäristössä.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 220 0,4 0,3 2,3 3,0 0,96 0,58 5,15 6,69
Yli 1,0 m 188 0,5 0,3 2,6 3,4 0,93 0,58 4,98 6,49
Yli 1,5 m 171 0,5 0,3 2,8 3,6 0,91 0,56 4,82 6,29
Yli 2,0 m 150 0,6 0,4 3,0 4,0 0,84 0,54 4,54 5,92
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Turvetuotantoa rajoittavia tekijöitä ovat laajat 
ojittamattomat alueet suon länsi- ja keskiosissa. 
Suon eteläosassa on kolmea lampea, joiden koko 
vaihtelee vajaasta hehtaarista lähes 3 hehtaariin. 
Lisäksi suon pohjoisosassa on 2 pienempää (0,1 ja 

0,2 ha) lampea. Suon koillispuolella on Savonkaita 
– järveen rajoittuva pohjavesialue (luokka 3). Suu-
risuon luonnontilaisuusaste on määritelty kuulu-
vaksi luokkaan 3. 

 

Kuva 10. Suurisuon ja Niitlahdensuon ja tutkimus- ja syvyyspisteet.
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38. Niitlahdensuo

Niitlahdensuo (kl. 4121 05, x=6816842, y=597045) 
sijaitsee noin 20 km Ruokolahden keskustasta 
pohjoiseen (kuva 1). Suon eteläpuolitse kulkee 
Eräjärvi – Kemppilä paikallistie. Suo rajoittuu län-
nessä ja etelässä Salpausselkä II:n hiekkamuodos-
tumaan, idässä moreenimäkiin ja pohjoisessa Sa-

vonkaita – järveen. Suolla on 13 tutkimuspistettä 
ja 25 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 16,4/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 23 ha, mistä yli 1,5 m 
syvää on 12 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 23 0,0 0,3 1,5 1,8 0,00 0,08 0,35 0,43
Yli 1,0 m 17 0,0 0,4 1,9 2,3 0,00 0,07 0,32 0,39
Yli 1,5 m 12 0,0 0,6 2,2 2,8 0,00 0,07 0,27 0,34
Yli 2,0 m 7 0,0 1,0 2,5 3,5 0,00 0,07 0,18 0,25

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 99 
– 105 m. Suo on kokonaan ojitettu ja kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 1. Vedet kulkeutuvat poh-
joisosaan rajoittuvaan Savonkaitaan ja edelleen 
vesistöä pitkin Saimaan Muikunselälle. Niitlah-
densuo kuuluu Lieviskänjärven valuma-alueeseen 
(04.127).  

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 5,0 m 
on suon eteläosassa pisteillä P3 ja S2. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (79 %) ja hiesu. Suon 
syvimmän osan pohjalla on ohut liejukerros.

Niitlahdensuosta on turvekangasta 46 %, rä-
mettä 38 % ja korpea 16 %. Yleisimmät suotyy-
pit ovat puolukka- ja mustikkaturvekangas sekä 
muuttuma-asteella olevat sararäme ja tupasvillarä-
me. Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää har-
vennus- tai kasvatusasteella olevaa mäntyvaltaista 
sekametsikköä.

Turpeista on rahkavaltaisia 41 % ja saravaltaisia 
59 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkatur-
ve (S) 2 %, sararahkaturve (CS) 39 %, saraturve (C) 
1 % ja rahkasaraturve (SC) 58 %. Puun jäännöksiä 
(L) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 37 % koko-
naisturvemäärästä.

Niitlahdensuon pohjalla on paksu saravaltainen 
turvekerros, jossa on lisätekijöinä puuta ja järvi-
ruokoa. Suon pinnalla on yleisimmin kohtalaisesti 
maatunut rahkasaraturvekerros. Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,1. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maa-
tumisaste on 4,0 ja energiaturpeen 5,4. Liekoja on 
Niitlahdensuolla vain vähän. 

Niitlahdensuo soveltuu energiaturvetuotan-
toon. Turve on valtaosin energiaturpeeksi sovel-
tuvaa saravaltaista turvetta. Tuotantoon soveltu-
valla 11 ha:n alueella on tuotantokelpoista turvetta 
keskimäärin 2,6 metrin paksuudelta yhteensä 0,29 
milj. suo-m3.

Tuotantoa rajoittavia tekijöitä ovat pohjoisessa 
Kaitajärvi sekä kaksi pientä noin puolen hehtaa-
rin kokoista suolampea. Saarekkeiden pirstomassa 
pohjoisosassa on Savonkaita – järveen jätetty noin 
200 metrin suojavyöhyke tuotantoon soveltuvaa 
aluetta rajattaessa. Lammet ovat ilmakuvatulkin-
nan perusteella lähes umpeenkasvaneita, eikä niis-
tä johtuvia pinta-alavähennyksiä ole tehty.   
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39. Suurisuo (+Heinäahonsuo)

Suurisuo (kl. 4121 08, x=6816390, y=600315) 
sijaitsee noin 20 km Ruokolahden keskustasta 
pohjoiseen Kemppilä – Torsantaka -paikallistien 
eteläpuolella (kuva 1). Suo rajoittuu luoteessa ja 
kaakossa Salpausselkä II:een liittyviin hiekkamuo-
dostumiin. Muualla suota ympäröivät kallioiset 

moreenimäet. Suolla on 73 tutkimuspistettä ja 
19 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 3,3/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 1975. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 271 ha, mistä yli  
1,5 m syvää on 130 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 271 0,3 0,1 1,2 1,5 0,52 0,33 3,38 4,23
Yli 1,0 m 176 0,2 0,2 1,7 2,1 0,37 0,28 3,01 3,66
Yli 1,5 m 130 0,2 0,2 2,0 2,4 0,31 0,22 2,61 3,14
Yli 2,0 m 97 0,3 0,2 2,2 2,7 0,25 0,19 2,14 2,58

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
102 – 107 m. Pohjois- ja eteläosassa on lampia. 
Suurisuo on kokonaan ojitettu ja kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 1.  Suon länsiosan vedet kul-
keutuvat etelään Ilmajärveen ja edelleen vesistöä 
myöten Virmutjokeen ja Saimaan Haapaveteen. 
Keski- ja itäosan vedet kulkeutuvat idästä Tervajo-
kea pitkin Änikkä – järveen, josta vesistöä myöten 
Hiitolanjokeen ja edelleen Laatokkaan. Suurisuon 
länsiosa kuuluu Virmutjoen valuma-alueeseen 
(04.118), keski- ja itäosa Torsavanjoen valuma-
alueeseen (03.053).  

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,8 m 
on suon pohjoisosassa pisteellä A2000. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat sora, hiekka ja hieta, paikoin 
myös moreeni. Suon syvimmillä alueilla koillis- ja 
eteläosissa on paksuimmillaan vajaan metrin pak-
suinen liejukerros.  

Suurisuosta on rämettä 62 %, turvekangasta 34 
%, avosuota 3 % ja korpea 1 %. Turvekankaista 
yleisimpiä ovat varputurvekangas sekä puolukka- 
ja ruohoturvekangas. Rämeistä yleisimpiä ovat 
tupasvilla-, rahka-, isovarpu- ja sararäme. Ojitus 
on vanhaa ja tiheää ja suotyypit ovatkin pitkälle 
muuttuneita.  

Suurisuon turpeista on rahkavaltaisia 73 %, 
saravaltaisia 26 % ja ruskosammalvaltaisia 1 %. 
Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 
54 %, sararahkaturve (CS) 19 %, ruskosammal-

turve (B) 1 %, saraturve (C) 5 % ja rahkasaraturve 
(SC) 21 %, Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 44 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 3 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
9 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjalla on usein hyvin maatunut sara-
valtainen turvekerros, jossa on lisätekijöinä kor-
tetta ja varpuja. Pintaa kohden turve muuttuu 
rahkavaltaiseksi. Suon pintaosassa on vaihtelevan 
paksuinen heikosti tai kohtalaisesti maatunut rah-
katurvekerros, jossa on lisätekijöinä varpuja ja tu-
pasvillaa. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,9 ja energiaturpeen 6,7.

Suurisuo soveltuu energiaturvetuotantoon. Tur-
ve on valtaosin energiaturpeeksi soveltuvaa. Hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros 
on paksuimmillaankin alle metrin (keskim. 0,4 
m). Tuotantoon soveltuvalla 120 ha:n alueella on 
tuotantokelpoista turvetta keskimäärin 1,9 metrin 
paksuudelta yhteensä 2,31 milj. suo-m3. Tuotan-
toon soveltuvasta alueesta on kaakkoisosa rajattu 
lampien vuoksi pois, myös koillisosan lampeen on 
jätetty pieni suojavyöhyke. Toisaalta suolla on van-
ha ja tiheä ojitus, jonka vuoksi tuotantoon soveltu-
va alue on paikoin ulotettu metrin syvyyskäyrälle 
asti. Suurisuon luonnontilaisuusaste on määritelty 
kuuluvaksi luokkaan 1. Tuotantoa rajoittava tekijä 
on lampien lisäksi suon koillispuolella oleva Savon-
kaita – järveen ulottuva pohjavesialue (luokka 3).   
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40. Tervajoensuo

Tervajoensuo (kl. 4121 08, x=6817604, y=602761) 
sijaitsee noin 22 km Ruokolahden keskustasta 
pohjoiskoilliseen (kuva 1). Suolle johtaa metsäau-
totie. Suo rajoittuu kallioiseen moreenimaastoon. 

Suolla on 9 tutkimuspistettä. Tutkimuspisteitä on 
yhteensä 1,9/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 1986. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 48 ha, mistä yli 1,5 m 
syvää on 11 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 48 0,0 0,3 0,8 1,1 0,00 0,13 0,38 0,51
Yli 1,0 m 30 0,0 0,1 1,3 1,4 0,00 0,03 0,38 0,41
Yli 1,5 m 11 0,0 0,1 1,5 1,6 0,00 0,01 0,17 0,18

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
100 – 103 m. Tervajoensuo on kokonaan ojitettu 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon pinta 
viettää kaakkoon josta vedet kulkeutuvat Änikkä 
– järveen, siitä Hiitolanjokeen ja edelleen Laatok-
kaan. Tervajoensuo kuuluu Torsavanjoen valuma-
alueeseen (03.053).  

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 1,8 m 
on suon eteläosassa pisteellä P9. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka, moreeni, ja hieta. Suon län-
siosassa on paksuimmillaan noin metrin liejuker-
ros mineraalimaan ja turvekerroksen välissä.

Tervajoensuosta on rämettä 34 %, korpea 33 %, 
turvekangasta 22 % ja avosuota 11 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat mustikkaturvekangas ja sararä-
memuuttuma. Tervajoen ympäristössä on myös 
nevakorpea. Puusto on pääosin keskitiheää pino-
tavara-asteella olevaa sekametsää. Suolla on tehty 
tutkimuksen jälkeen avohakkuita. 

Tervajoensuon turpeista on rahkavaltaisia 34 % 
ja saravaltaisia 66 %. Pääturvelajeittain jakaantu-

ma on: rahkaturve (S) 1 %, sararahkaturve (CS)  
33 %, saraturve (C) 33 % ja rahkasaraturve (SC) 
33. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 6 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 25 
% ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 10 % koko-
naisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,4 ja energiaturpeen 5,2. Liekoja 
on Tervajoensuolla erittäin vähän. Turvekerrostu-
mat ovat valtaosin rahkasara- ja saraturvetta. Li-
sätekijänä turpeessa on yleisesti puuta ja varpuja 
ja suon pohjakerrostumissa myös järviruokoa ja 
etenkin kortetta.

Tervajoensuo ei sovellu turvetuotantoon. Suolla 
on 11 ha yli 1,5 m syvää aluetta, missä turve on 
laadultaan energiaturpeeksi soveltuvaa. Turveker-
rostuma on kuitenkin ohut, syvin tutkimuspiste 
on vain 1,8 m. Eteläosan halki virtaa Tervajoki, 
joka laskee yksityisen luonnonsuojelualueen läpi 
Änikkä – järveen. Lisäksi Tervajoen ympäristös-
sä on suon pintaosassa turpeiden välissä ohuita  
hiesupitoisia liejukerroksia. 
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41. Sammallahdensuo

Sammallahdensuo (kl. 4121 06, x=6821800, 
y=599400) sijaitsee noin 25 km Ruokolahden kes-
kustasta pohjoiseen (kuva 1). Suota kiertää metsä-
autotie. Suo rajoittuu etelässä Ihalanjärveen, län-
nessä Salpausselkä II:een liittyvään pitkittäisharjun 
hiekkamuodostumaan ja muualla kallioiseen mo-

reenimaastoon. Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 
39 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 14,6/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 39 ha, mistä yli 1,5 m 
syvää on 19 ha.

Taulukko 9. Sammallahdensuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 39 0,1 0,1 1,3 1,5 0,03 0,02 0,53 0,58
Yli 1,0 m 26 0,1 0,1 1,7 1,9 0,02 0,02 0,47 0,51
Yli 1,5 m 19 0,1 0,1 2,1 2,3 0,02 0,02 0,38 0,42
Yli 2,0 m 10 0,1 0,2 2,5 2,8 0,01 0,02 0,24 0,27

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin  
99 – 105 m. Sammallahdensuo on kokonaan oji-
tettu ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon 
pinta viettää itäisessä altaassa luoteeseen ja länti-
sessä altaassa lounaaseen. Vedet virtaavat lounaa-
seen Ihalanjärveen, josta vesistöä pitkin Saimaan 
Muikunselälle. Sammallahdensuo kuuluu Lievis-
känjärven valuma-alueeseen (04.127).  

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 4,3 m 
on suon itäosassa pisteellä S17. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka (49 %) ja moreeni. Suon 
lounaisosassa on runsaan metrin paksuinen lieju-
kerros. 

Sammallahdensuosta on turvekangasta 54 %, 
rämettä 37 % ja korpea 9 %. Yleisimmät suotyypit 
ovat puolukkaturvekangas ja isovarpurämemuut-
tuma. Keskimääräinen pinnan mättäisyys on alle 5 
% ja mättäiden korkeus 2 dm. Lounaisosan puusto 
on avohakattu ja istutettu männylle. Koillisosan 
puusto on riuku- tai pinotavara-asteella olevaa 
keskitiheää mäntyvaltaista metsikköä.

Sammallahdensuon turpeista on rahkavaltaisia 
48 % ja saravaltaisia 52 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve 
(CS) 14 %, rahkasaraturve (SC) 31 % ja saraturve 
(C) 21 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 12 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 14 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerrostumat ovat läntisessä altaassa 
pääosin saravaltaisia ja niiden maatumisaste vaih-
telee kerroksittain kohtalaisesta hyvin maatunee-
seen. Itäisessä altaassa on pohjalla kohtalaisesti tai 
hyvin maatunutta pääosin rahkasaraturvetta. Sen 
yläpuolella on paksu hyvin maatunut rahkaturve-
kerros. Suon pinnalla on ohut heikosti maatunut 
rahkavaltainen turvekerros. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,2. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 3,2 ja energiaturpeen 5,4. Liekoja on Sammal-
lahdensuolla kohtalaisesti. 

Sammallahdensuo soveltuu energiaturvetuo-
tantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros on ohut, ja turve on energiaturpeeksi 
soveltuvaa. Tuotantoon soveltuvalla 18 ha:n alu-
eella on tuotantokelpoista turvetta keskimäärin 
1,9 metrin paksuudelta yhteensä 0,33 milj. suo-m3. 
Tuotantoon soveltuvaa aluetta rajattaessa on Iha-
lanjärveen jätetty noin 200 metrin suojavyöhyke. 
Toisaalta tehokkaan ojituksen vuoksi on tuotan-
toalue rajattu monin paikoin lähelle yhden metrin 
syvyyskäyrää. Läntisen altaan puusto on hakattu, 
suolle on kaivettu tiheä ojitus, ja aukealle alueelle 
on istutettu mäntytaimikko. Turvetuotantoa ra-
joittava tekijä on Ihalanjärven läheisyyden lisäksi 
luoteisosan pohjavesialue (luokka 3).  
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42. Heposuo

Heposuo (kl. 4112 08, x=6787100, y=609800) 
sijaitsee noin 16 km Ruokolahden keskustasta 
kaakkoon (kuva 1). Suo rajoittuu länsiosassa mo-
reenipeitteisiin kalliomäkiin ja muualla moreeni-
maastoon. Kaakkoisreuna sivuaa rajavyöhykettä. 

Suon eteläosaan johtaa metsäautotie. Suolla on 15 
tutkimuspistettä ja 7 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 9,1/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 1982. Tutkitun alueen pinta-ala on 
24 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 14 ha.

Taulukko 10. Heposuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 24 0,1 0,1 1,4 1,6 0,02 0,02 0,34 0,38
Yli 1,0 m 18 0,1 0,1 1,8 2,0 0,03 0,01 0,32 0,36
Yli 1,5 m 14 0,2 0,1 1,9 2,2 0,03 0,01 0,27 0,31
Yli 2,0 m 11 0,2 0,1 2,0 2,3 0,02 0,01 0,23 0,26

 
Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 

93 – 94 m. Heposuo on kokonaan ojitettu ja kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 1. Vedet kulkeutu-
vat luoteisosasta Latvajärveen, josta ojia myöten 
Kuokkalamminkanavaan, Purnujärveen ja edel-
leen Helisevänjokeen. Heposuo kuuluu Helisevän-
joen valuma-alueeseen (04.193).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 2,6 
m on suon keskiosassa pisteellä A400+100. Suon 
pohja on keskiosan syvällä alueella savea (36 %) 
sekä hiesua (14 %) ja reunemmalla moreenia (41 
%). Suon keskiosan pohjalla on ohut liejukerros.

Heposuosta on rämettä 76 %, korpea 5 %, turve-
kangasta 5 % ja muita 14 %. Yleisimmät suotyypit 
ovat tupasvillaräme- ja isovarpurämemuuttuma 
sekä vanhat palaturpeen nostoalueet. Keskimää-
räinen pinnan mättäisyys on 20 % ja mättäiden 
korkeus 2 dm. Puusto on pääosin keskitiheää tai-
mikkoa ja riukuasteen männikköä.

 Heposuon turpeista on rahkavaltaisia 96 
% ja saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 80 %, sararahkaturve (CS) 

16 %, ja rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 32 % ja puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 7 % kokonais- 
turvemäärästä.

Suon pohjalla on ohut kohtalaisesti tai hyvin 
maatunut rahkasara- tai sararahkaturvekerros, 
missä on lisätekijänä kortetta. Sen yläpuolella on 
hyvin maatunut rahkaturvekerros lisätekijänä 
tupasvillaa. Suon pinnalla on ohuehko heikosti 
maatunut rahkaturvekerros. Puuta on turpeen li-
sätekijänä paikoin suon reunaosissa. Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maa-
tumisaste on 2,9 ja energiaturpeen 7,0. Liekoja on 
Heposuolla runsaasti. 

 Heposuo soveltuu turvetuotantoon. Tur-
ve on valtaosin energiaturpeeksi soveltuvaa hyvin 
tai kohtalaisesti maatunutta rahkavaltaista turvet-
ta. Tuotantoon soveltuvaksi rajatulla 15 hehtaarin 
alueella on tuotantokelpoista turvetta keskimäärin 
1,9 metrin paksuudelta yhteensä 0,28 milj. suo-m3. 
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Kuva 13. Heposuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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43. Lampisuo

Lampisuo (kl. 4112 09, x=6788900, y=607800) 
sijaitsee noin 13 km Ruokolahden keskustasta 
kaakkoon (kuva 1). Suo rajoittuu luoteisreunasta 
Salpausselkä I:een liittyvään hiekkakankaaseen 
ja muualla moreenipeitteisiin kalliomäkiin. Suon 

pohjoispuolella on paikallistie. Suolla on 24 tut-
kimuspistettä ja 14 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 10,1/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna1982. Tutkitun alueen pinta-ala on 37 
ha, mistä yli 1,5 m syvää on 26 ha.

Taulukko 11. Lampisuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 37 0,4 0,3 1,8 2,5 0,16 0,12 0,66 0,94
Yli 1,0 m 30 0,5 0,4 2,2 3,1 0,16 0,12 0,63 0,91
Yli 1,5 m 26 0,6 0,4 2,3 3,3 0,16 0,12 0,59 0,87
Yli 2,0 m 24 0,7 0,5 2,3 3,5 0,16 0,11 0,55 0,82

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 87 
– 92 m. Lampisuo on kokonaan ojitettu ja kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon pinta viettää 
kaakkoon, josta vedet kulkeutuvat Latvajärveen ja 
ojia myöten Kuokkalammin kanavaan ja Purnu-
järveen josta edelleen Helisevänjokeen. Lampisuo 
kuuluu Helisevänjoen valuma-alueeseen (04.193).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 4,7 
m on suon keskiosassa pisteellä A400-100. Suon 
pohjalla on keskiosassa savea (53 %) ja reunaosilla 
hiekkaa ja moreenia. Suon keskiosassa on laajalla 
alueella paksuhko (10–120 cm) liejukerros.  

Lampisuosta on rämettä 37 %, avosuota 31 %, 
turvekangasta 24 % ja korpea 8 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat keskiosissa lyhytkorsinevamuuttu-
ma, reunemmalla tupasvillarämemuuttuma sekä 
eteläosan reunoilla myös mustikka- ja ruohotur-
vekangas. Keskimääräinen pinnan mättäisyys on 
10 % ja mättäiden korkeus 3 dm. Puusto vaihtelee 
taimisto- ja riukuasteesta harvennusmetsikköön, 
ja on harvaa tai keskinkertaisen tiheää mänty- ja 
sekametsää. 

Lampisuon turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja 
saravaltaisia 34 %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 47 %, sararahkaturve (CS) 
18 %, rahkasaraturve (SC) 33 %, saraturve (C) 1 
% ja loput ovat rahkaruskosammalturvetta (SB). 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 22 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
6 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläpäässä on pohjalla ohuehko kerros 

hyvin maatunutta saravaltaista turvetta, jossa on 
lisätekijänä puuta ja järviruokoa. Sen yläpuolella 
on kohtalaisesti maatunut saravaltainen turveker-
ros, jossa lisätekijänä on varpua ja suoleväkköä. 
Pohjoisosan paksuturpeisella alueella on pohjalla 
vaihtelevan paksuinen, lisätekijänä suoleväkköä, 
järviruokoa ja puuta sisältävä rahkasara- ja sara-
rahkaturvekerros, jonka maatuneisuus vaihtelee 
kohtalaisesta hyvään. Sen yläpuolella on puuta ja 
tupasvillaa lisätekijänä sisältävä rahkavaltainen 
turvekerros. Suon pintaosassa on paikoin paksu 
heikosti maatunut rahkaturvekerros, jossa on li-
sätekijänä tupasvillaa. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 4,8. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,3 ja energiaturpeen 5,6. Liekoja on Lampisuolla 
kohtalaisesti. 

Lampisuo soveltuu turvetuotantoon. Suon pin-
taosan heikosti maatunut rahkavaltainen turveker-
ros on paikoin paksu (keskim. 0,7 m). Paksuimmil-
laan (2–4 m) pintaturvekerros on suon keskiosan 
yli 4 metrin syvänteellä. Tuotantoon soveltuvalla 
26 hehtaarin suuruisella alueella on ympäristötur-
peeksi soveltuvaa vaaleaa (H1–4) rahkaturvetta 
keskimäärin 1,0 metrin paksuudelta yhteensä 0,27 
milj. suo-m3. Pintaturvekerroksen rahkasammal-
lajikoostumusta ei tutkimuksissa ole tarkemmin 
selvitetty. Heikosti maatuneen pintakerroksen alla 
on energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta keskimää-
rin 2,1 metrin paksuudelta 0,54 milj. suo-m3. Tur-
vetuotantoa rajoittava tekijä on suon luoteisosaan 
ulottuva pohjavesialue (luokka 3). 
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Kuva 14. Lampisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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44. Lähdesuo

Lähdesuo (kl. 4112 09, x=6790000, y=607100) 
sijaitsee noin 12 km Ruokolahden keskustasta 
kaakkoon (kuva 1). Suo rajoittuu pohjoisessa mo-
reenipeitteiseen kalliomaastoon ja muualla Salpa-
usselkä I:een liittyviin hiekkamuodostumiin. Suon 

eteläreunaa sivuaa paikallistie. Suolla on 17 tutki-
muspistettä ja 10 syvyyspistettä. Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 8,8/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 1982. Tutkitun alueen pinta-ala on 30 ha, 
mistä yli 1,5 m syvää on 24 ha.

Taulukko 12. Lähdesuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 30 0,4 0,4 1,8 2,6 0,12 0,13 0,52 0,77
Yli 1,0 m 26 0,5 0,5 1,9 2,9 0,12 0,12 0,52 0,76
Yli 1,5 m 24 0,5 0,5 2,0 3,0 0,12 0,11 0,50 0,73
Yli 2,0 m 23 0,5 0,5 2,1 3,1 0,12 0,11 0,48 0,71

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
77 – 79 m. Lähdesuo on pientä suon keskiosan 
aluetta lukuun ottamatta kokonaan ojitettu ja kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 1. Vedet kulkeutu-
vat suon pohjoisosasta Pienenlamminjokeen josta 
Kuokkalamminkanavaan, Purnujärveen ja Helise-
vänjokeen. Lähdesuo kuuluu Helisevänjoen valu-
ma-alueeseen (04.193).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 4,0 m 
on suon itäosassa pisteellä A600. Suon pohja on 
tasainen savikko (74 %). Hiekkaa ja moreenia on 
suon reunoilla. Suon keski- ja eteläosassa on mine-
raalimaan ja turvekerroksen välissä paikoin paksu 
liejukerros (yli 2 m).

Lähdesuosta on rämettä 77 %, turvekangasta 
19 % ja korpea 4 %. Yleisimmät suotyypit ovat tu-
pasvilla-, rahka- ja isovarpuräme, reunoilla myös 
ruohoturvekangas. Keskimääräinen pinnan mät-
täisyys on 20 % ja mättäiden korkeus 2 dm. Puus-
to on pääosin harvaa tai keskitiheää riukuasteen 
männikköä.

Lähdesuon turpeista on rahkavaltaisia 64 % ja 
saravaltaisia 36 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 26 %, sararahkaturve (CS) 38 
%, saraturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 28 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
5 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 8 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon pohjalla on suoleväkköä ja järviruokoa li-
sätekijänä sisältävä sara- ja rahkasaraturvekerros, 
joka vaihtelee kohtalaisesta hyvin maatuneeseen. 
Sen yläpuolella on lisätekijänä puun jäänteitä ja 
tupasvillaa sisältävä sararahka- ja rahkaturveker-
ros, joka vaihtelee heikosta hyvin maatuneeksi. 
Suon pinnalla on paikoin paksu heikosti maatunut 
rahkaturvekerros. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,1. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,3 ja 
energiaturpeen 5,9. Liekoja on Lähdesuolla vain 
vähän. 

Lähdesuo soveltuu turvetuotantoon. Suon pinta-
osan heikosti maatuneen rahkavaltaisen turveker-
roksen paksuudessa on suurta vaihtelua (keskim. 
0,8 m). Paksuimmillaan (3–4 m) pintaturvekerros 
on suon itäosassa. Tuotantoon soveltuvalla 24 heh-
taarin suuruisella alueella on ympäristöturpeeksi 
soveltuvaa vaaleaa (H1–4) rahkaturvetta keski-
määrin 1,0 metrin paksuudelta yhteensä 0,23 milj. 
suo-m3. Pintaturvekerroksen rahkasammallaji-
koostumusta ei tutkimuksissa ole tarkemmin sel-
vitetty. Heikosti maatuneen pintakerroksen alla on 
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta keskimäärin 
1,8 metrin paksuudelta 0,44 milj. suo-m3. Turve-
tuotantoa rajoittava tekijä on suon eteläosaan ulot-
tuva pohjavesialue (luokka 3).  
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Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 453, 2014
Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

37

45. Suurisuo (Puntala)

Suurisuo (kl. 4112 09, x=6795300, y=606800) si-
jaitsee noin 9 km Ruokolahden keskustasta itään 
(kuva 1). Suo rajoittuu Salpausselkä I:n hiekka- ja 
moreenimuodostumiin. Eteläreunalla on jyrkkiä 
kalliomäkiä. Suota halkoo rautatie, sen pohjoista 

lahdeketta sivuaa valtatie 7 ja eteläosaa paikallistie. 
Suolla on 66 tutkimuspistettä ja 47 syvyyspistettä. 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,0/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 1982. Tutkitun alueen pin-
ta-ala on 188 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 57 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 188 0,1 0,2 0,9 1,2 0,25 0,41 1,64 2,30
Yli 1,0 m 89 0,2 0,3 1,5 2,0 0,21 0,28 1,24 1,73
Yli 1,5 m 57 0,2 0,4 1,8 2,4 0,13 0,20 1,04 1,37
Yli 2,0 m 40 0,3 0,4 2,0 2,7 0,12 0,17 0,79 1,08

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
101 – 105 m. Suurisuo on kokonaan ojitettu lu-
kuun ottamatta pientä aluetta suon keskiosassa 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Vedet kul-
keutuvat lännestä Kuokkanen -järveen ja edelleen 
Kuokkalamminkanavaan, keskiosasta Kuokka-
lampeen ja edelleen Kuokkalamminkanavaan jos-
ta Helisevänjokea Purnujärveen. Itäosasta vedet 
kulkeutuvat Mustojaan ja Helisevänjokea pitkin 
Purnujärveen, josta edelleen Helisevänjokeen. 
Suurisuo kuuluu Helisevänjoen valuma-alueeseen 
(04.193).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,8 m 
on suon kaakkoisosassa pisteellä B100. Suon poh-
ja on pääosin moreenia (72 %). Hiekkaa on suon 
reunaosissa. Suon syvimmän osan pohjalla on 
noin metrin paksuinen liejukerros.

Suurisuosta on rämettä 78 %, turvekangasta 14 
%, vanhoja palaturpeen nostoalueita 3 %, korpia 
3 % ja peltoja 2 %. Yleisin suotyyppi on tupasvil-
larämemuuttuma, reunoilla on myös turvekan-
kaita. Keskimääräinen pinnan mättäisyys on 20 
% ja mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on pääosin 
mäntyvaltaista keskinkertaisen tiheää harvennus-
metsikköä.

Suurisuon turpeista on rahkavaltaisia 84 %, ja 
saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 26 
%, rahkasaraturve (SC) 16 % ja ruskosammalrah-
katurve (BS) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 35 % ja puun jäännöksiä (L) 

sisältäviä turpeita 4 % kokonaisturvemäärästä.
Suon itäosan syvällä alueella on paksu tupasvil-

laa lisätekijänä sisältävä rahkaturvekerros, jonka 
maatuneisuus vaihtelee hyvin maatuneesta kohta-
laisen maatuneeksi. Pinnassa on vaihtelevan pak-
suinen heikosti maatunut turvekerros. Muualla on 
pohjalla hyvin maatunutta tupasvillaa lisätekijänä 
sisältävää sararahka- ja rahkasaraturvetta, joka 
ylöspäin mentäessä vaihtuu kohtalaisesti maatu-
neeksi. Sen yläpuolella on rahkaturvekerros, jonka 
maatuneisuus vaihtelee heikosti maatuneesta pai-
koin jopa hyvin maatuneeksi. Koko turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5,2. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 3,5 ja energiaturpeen 5,9. Liekoja on Suurisuol-
la vain vähän. 

Suurisuon pohjoisosan yhtenäinen yli 1,5 m 
syvä alue soveltuu turvetuotantoon. Turve on val-
taosin energiaturpeeksi soveltuvaa hyvin tai koh-
talaisesti maatunutta rahkavaltaista turvetta. Tuo-
tantoon soveltuvat alueet ovat kahdessa altaassa 
junaradan molemmin puolin. Tuotantoon sovel-
tuvaksi rajatulla 50 hehtaarin alueella on tuotan-
tokelpoista turvetta keskimäärin 2,1 metrin pak-
suudelta yhteensä 1,06 milj. suo-m3. Alueilta voi 
paikoin tuottaa myös ympäristöturvetta, etenkin 
junaradan pohjoispuoliselta ojittamattomalta alu-
eelta sekä radan eteläpuoliselta yli 3 m syvältä alu-
eelta. Heikosti maatunut pintaturve on valtaosin 
H4 maatunutta ja lisäksi siinä on paikoin parem-
min maatuneita turvekerroksia välikerroksina.
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Kuva 16. Suurisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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46. Suurisuo (Kaiturinpää)

Suurisuo (kl. 4121 07, x=6803000, y=605400) 
sijaitsee noin 10 km Ruokolahden keskustasta 
koilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu idässä katkeile-
vaan pitkittäisharjuun, koillisessa moreenipeittei-
siin kalliomäkiin ja muualla moreenimaastoon. 
Suon itäreunaa kiertää Kaiturinpää – Kojonmä-

ki paikallistie. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 
25 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 10,6/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 41 ha, mistä yli 1,5 m 
syvää on 29 ha.

Taulukko 14. Suurisuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 41 0,1 0,0 2,0 2,1 0,06 0,02 0,84 0,92
Yli 1,0 m 33 0,2 0,1 2,4 2,7 0,06 0,02 0,80 0,88
Yli 1,5 m 29 0,2 0,1 2,6 2,9 0,06 0,02 0,75 0,83
Yli 2,0 m 25 0,2 0,1 2,8 3,1 0,06 0,02 0,68 0,76

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 105 
– 107 m. Suurisuo on kokonaan ojitettu ja kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Vedet kulkeutuvat 
itäosasta Kaituri – järveen josta Rautjärven kautta 
Helisevänjokeen. Suurisuon itäosa kuuluu Myl-
lyjoen–Taineenjoen valuma-alueeseen (04.197). 
Länsiosasta vedet kulkeutuvat Herlammen kautta 
länteen Kivisillanjokeen ja edelleen vesistöä pit-
kin Saimaan Kaljaniemen selälle. Suurisuo kuuluu 
Suur-Saimaan valuma-alueen Ala-Saimaan lähi-
alueeseen (04.112).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 4,2 m 
on suon itäosassa pisteellä S5. Suon pohja on pää-
osin hiekkaa (45 %), itä- ja eteläosien reunoilla on 
moreenia. Suon pohjalla on paikoin paksu (10–
140 cm) liejukerros. 

Suurisuosta on turvekangasta 70 %, rämettä 23 
% ja korpea 7 %. Yleisimmät suotyypit ovat puo-
lukka-, mustikka- ja varputurvekangas sekä kes-
kiosassa myös tupasvillarahkaräme. Keskimää-
räinen pinnan mättäisyys on alle 5 % ja mättäiden 
korkeus 2 dm. Puusto on pääosin mäntyvaltaista 
harvennusmetsikköä ja varttunutta kasvatusmet-
sikköä. 

Suurisuon turpeista on rahkavaltaisia 92 % ja 
saravaltaisia 8 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 68 %, sararahkaturve (CS) 24 
%, rahkasaraturve (SC) 7 % ja saraturve (C) 1 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
49 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 19 % 

ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 21 % koko-
naisturvemäärästä. 

Suon pohjalla on hyvin maatunut rahkasara- 
tai rahkaturvekerros lisätekijöinä puuta, varpuja 
ja kortetta. Sen yläpuolella on lähes pintaan ulot-
tuva hyvin tai kohtalaisesti maatunut tupasvillaa 
sisältävä turvekerros. Heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros on paksu ainoastaan 
pienellä umpeen kasvaneen lammen alueella. 
Suon eteläisen lahdekkeen alueella turvekerros on 
hyvin maatunut pohjasta pintaan asti. Pohjalla on 
paksu sara- tai rahkasaraturvekerros lisätekijöinä 
puunjäänteitä varpuja sekä kortetta. Sen yläpuolel-
la on sararahka- tai rahkaturvekerros lisätekijöinä 
puunjäänteitä ja tupasvillaa. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 6,1. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 2,8 ja energiaturpeen 6,5. Liekoja on Suurisuol-
la runsaasti. 

Suurisuon yli 1,5 m syvä alue soveltuu turve-
tuotantoon. Turve on valtaosin energiaturpeeksi 
soveltuvaa hyvin tai kohtalaisesti maatunutta rah-
kavaltaista turvetta. Tuotantoon soveltuvaksi ra-
jatulla 29 hehtaarin alueella on tuotantokelpoista 
turvetta keskimäärin 2,6 metrin paksuudelta yh-
teensä 0,75 milj. suo-m3. Energialaskelmissa on 
käytetty suon keskiosasta (A400) otettuja labora-
torionäytteitä. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu latuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.15 (liite 1).  
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Kuva 17. Kaiturinpään Suurisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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47. Suurisuo (Suojärvi)

Suurisuo (kl. 4121 07, x=6804200, y=603200) si-
jaitsee noin 9 km Ruokolahden keskustasta koilli-
seen (kuva 1). Suo rajoittuu länsiosasta Suojärveen 
ja idästä Ylinen – järveen. Etelässä ja idässä on 
moreenimäkiä ja pohjoisessa moreenipeitteisiä 
kalliomäkiä ja katkeilevan harjun hiekkamuodos-

tuma. Suon itäreunaa sivuaa Laamala – Sikiölä 
paikallistie ja suolle johtaa tilusteitä. Suolla on 23 
tutkimuspistettä ja 30 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 10,7/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 49 
ha, mistä yli 1,5 m syvää on 35 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 49 0,2 0,1 1,6 1,9 0,08 0,04 0,82 0,94
Yli 1,0 m 41 0,2 0,1 1,9 2,2 0,08 0,04 0,80 0,91
Yli 1,5 m 35 0,2 0,1 2,1 2,4 0,08 0,04 0,71 0,83
Yli 2,0 m 27 0,3 0,1 2,2 2,6 0,08 0,02 0,60 0,70

 
Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 

105 – 107 m. Suurisuo on kokonaan ojitettu ja 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon pinta 
on tasainen. Etelä- ja pohjoisosien vedet kulkeu-
tuvat Suojärveen, mistä edelleen Virmutjokeen ja 
Saimaan Haapaveteen. Läntinen reitti kuuluu Vir-
mutjoen valuma-alueeseen (04.118). Suurisuon 
itäosasta vedet valuvat Ylinen – järveen ja edelleen 
vesistöä pitkin Rautjärven kautta Helisevänjokeen. 
Itäinen reitti kuuluu Myllyjoen-Taineenjoen valu-
ma-alueeseen (04.197). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,4 m 
on suon keskiosassa pisteellä A500. Suon pohja 
on hiekkaa (40 %), hiesua ja hietaa. Moreenia on 
paikoin suon reunaosissa. Suon pohjalla on ohut 
(10–50 cm) liejukerros. 

Suurisuosta on rämettä 62 % ja turvekangasta 38 
%. Yleisimmät suotyypit ovat isovarpurämemuut-
tuma ja puolukkaturvekangas. Keskimääräinen 
pinnan mättäisyys on 10 % ja mättäiden korkeus 2 
dm. Puusto on pääosin mäntyvaltaista keskitiheää 
harvennusmetsikköä.

Suurisuon turpeista on rahkavaltaisia 86 % ja 
saravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 29 
%, rahkasaraturve (SC) 13 % ja saraturve (C) 1 %. 

Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
50 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 31 
% ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % koko-
naisturvemäärästä. 

Suon pohjalla on hyvin maatunut lisätekijänä 
kortetta sisältävä rahkasara- ja saraturvekerros. 
Sen yläpuolella on paksu hyvin maatunut rahka-
turvekerros lisätekijöinä tupasvilla ja puun jään-
teet. Pinnalla on ohuehko kohtalaisesti tai heikosti 
maatunut rahkaturvekerros. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,9. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 3,0 ja energiaturpeen 6,3. Liekoja on Suurisuol-
la kohtalaisesti. 

Suurisuon turve on valtaosin energiaturpeeksi 
soveltuvaa hyvin tai kohtalaisesti maatunutta rah-
kavaltaista turvetta. Suurisuon itäpuolella on Suo-
järvi ja länsipuolella Ylinen – järvi. Järvien pinta 
on lähellä suonpinnan tasoa ja järvien etäisyys toi-
sistaan vain 400 m. Järviin tarvittavalla 200 metrin 
suojavyöhykkeellä ei suolle voida tuotantoaluetta 
toteuttaa.

Järvien rannoilla on runsaasti kesämökkejä ja 
Ylinen – järven länsi- ja pohjoisrannoilla myös 
maatiloja. 
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48. Linniinrantasuo

Linniinrantasuo (kl. 4121 08, x=6810200, 
y=604000) sijaitsee noin 15 km Ruokolahden kes-
kustasta pohjoiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu 
moreenipeitteisiin kalliomäkiin. Suon itä- ja poh-
joisreunaa sivuaa metsäautotietie. Suolla on 11 

tutkimuspistettä ja 11 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 6,4/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 
34 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 15 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 34 0,2 0,0 1,3 1,5 0,08 0,01 0,42 0,51
Yli 1,0 m 23 0,3 0,0 1,7 2,0 0,06 0,00 0,40 0,46
Yli 1,5 m 15 0,2 0,0 2,2 2,4 0,04 0,00 0,32 0,36
Yli 2,0 m 10 0,2 0,0 2,6 2,8 0,02 0,00 0,25 0,27
 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
115 – 117 m. Linniinrantasuo on kokonaan ojitettu 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon länsi-
osan vedet kulkeutuvat luoteeseen Ilmajärveen ja 
edelleen vesistöä myöten Virmutjokeen. Suon ete-
läosasta vedet kulkeutuvat Linninjärveen ja edel-
leen vesistöä myöten Virmutjokeen, josta Saimaan 
Haapaveteen. Linniinrantasuo kuuluu Virmutjoen 
valuma-alueeseen (04.118).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,8 m 
on suon itäosassa pisteellä S2. Suon pohja on pää-
osin moreenia ja hiekkaa. Suon pohjalla on ohut 
liejukerros. 

Linniinrantasuosta on rämettä 68 % ja turve-
kangasta 32 %. Yleisimmät suotyypit ovat muut-
tuma-asteella olevat isovarpu-, tupasvilla- ja kan-
gasräme sekä varputurvekangas. Keskimääräinen 
pinnan mättäisyys on 10 % ja mättäiden korkeus 3 
dm. Puusto on pääosin mäntyvaltaista keskinker-
taisen tiheää harvennusmetsikköä.

Linniinrantasuon turpeista on rahkavaltaisia 95 
% ja saravaltaisia 5 %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 70 %, sararahkaturve (CS) 

25 % ja rahkasaraturve (SC) 5 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 72 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 9 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 31 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjalla on paksu hyvin maatunut rahka-
turvekerros, jossa lisätekijöinä on kortetta, puun-
jäänteitä ja tupasvillaa. Suon pinnalla on ohut 
(keskim. 0,2 m) heikosti maatunut runsaasti tu-
pasvillaa sisältävä rahkaturvekerros. Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maa-
tumisaste on 3,1 ja energiaturpeen 6,9. Liekoja on 
Linniinrantasuolla runsaasti. 

Linniinrantasuon turve on valtaosin energiatur-
peeksi soveltuvaa hyvin tai kohtalaisesti maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta. Suo on rikkonainen ja 
useiden saarekkeiden pirstoma. Suolla on kuiten-
kin mahdollista suorittaa pienimuotoista energia-
turvetuotantoa, jolloin yhtenäiset tuotantolohkot 
jäävät alle 5 hehtaarin suuruisiksi. Turve soveltuu 
ohutta pintakerrosta lukuun ottamatta hyvin myös 
palaturpeeksi. 
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Kuva 19. Linniinrantasuon ja Hautapellonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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49. Hautapellonsuo

Hautapellonsuo (kl. 4121 08, x=6810300, 
y=605000) sijaitsee noin 16 km Ruokolahden 
keskustasta koilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu mo-
reenipeitteisiin kalliomäkiin. Suon pohjois- ja 
eteläreunaan johtaa metsäautotie. Suolla on 6 tut-

kimuspistettä ja 14 syvyyspistettä. Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 10,0/10 ha. Suo on tutkit-
tu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 20 
ha, mistä yli 1,5 m syvää on 10 ha.

Taulukko 17. Hautapellonsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 20 0,3 0,1 1,2 1,6 0,05 0,02 0,24 0,31
Yli 1,0 m 15 0,3 0,1 1,5 1,9 0,05 0,02 0,20 0,27
Yli 1,5 m 10 0,3 0,2 1,7 2,2 0,03 0,02 0,17 0,22
Yli 2,0 m 6 0,5 0,1 1,9 2,5 0,03 0,01 0,11 0,15

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
114 – 117 m. Hautapellonsuo on kokonaan ojitettu 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon pinta 
viettää pohjoiseen, mistä vedet valuvat luoteeseen 
Mäntylampeen ja vesistöä pitkin Virmutjokeen ja 
edelleen Saimaan Haapaveteen. Hautapellonsuo 
kuuluu Virmutjoen valuma-alueeseen (04.118).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,4 m 
on suon keskiosassa pisteellä S4. Suon pohja on 
pääosin moreenia (75 %). Suon syvimpien aluei-
den pohjalla on ohut liejukerros. 

Hautapellonsuosta on turvekangasta 60 % ja 
rämettä 40 %. Yleisimmät suotyypit ovat lyhyt-
korsinevarämemuuttuma ja varputurvekangas. 
Keskimääräinen pinnan mättäisyys on alle 5 % ja 
mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on mäntyvaltais-
ta keskitiheää riukuasteen metsikköä tai harven-
nusmetsikköä.

Hautapellonsuon turpeista on rahkavaltaisia 
82 % ja saravaltaisia 18 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 62 %, sararahkaturve 
(CS) 20 % ja rahkasaraturve (SC) 18 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 46 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 5 % koko-

naisturvemäärästä.
Suon pohjoisosan syvällä alueella on pohjalla 

kohtalaisesti maatunut rahkaturvekerros, jonka 
yläpuolella on paksu heikosti maatunut rahkatur-
vekerros. Muualla on suon pohjalla paikoin ohut 
kohtalaisesti maatunut rahkasara- tai sararah-
katurvekerros, jonka yläpuolella on paksu hyvin 
maatunut rahkasara- ja rahkaturvekerros. Suon 
pinnalla on ohut heikosti tai kohtalaisesti maatu-
nut rahkaturvekerros.  Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,1. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,2 ja energiaturpeen 5,7. Liekoja on Hautapellon-
suolla kohtalaisesti. 

Hautapellonsuon turve on valtaosin energiatur-
peeksi soveltuvaa hyvin tai kohtalaisesti maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta. Ainoastaan pohjoisosan 
yli 2 metriä syvällä alueella on heikosti maatu-
nutta kuljurahkaturvetta, joka soveltuu huonosti 
energiaturpeeksi. Suolla on mahdollista suorittaa 
pienimuotoista energiaturvetuotantoa. Turve so-
veltuu edellä mainittua kuljuturvetta lukuun otta-
matta hyvin myös palaturpeeksi. 
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50. Ukkolansuo

Ukkolansuo (kl. 4121 08, x=6809700, y=607300) 
sijaitsee noin 17 km Ruokolahden keskustasta 
koilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu luoteessa Pyö-
rii – järveen ja muualla moreenipeitteisiin kallio-
mäkiin. Suon länsireunaa halkoo Sutela – Pohja-

Lankila paikallistie. Suolla on 12 tutkimuspistettä 
ja 11 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 9,5/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 24 ha, mistä yli 1,5 m 
syvää on 14 ha.

Taulukko 18. Ukkolansuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 24 0,2 0,1 1,4 1,7 0,04 0,03 0,34 0,41
Yli 1,0 m 19 0,2 0,1 1,8 2,1 0,04 0,03 0,32 0,39
Yli 1,5 m 14 0,2 0,2 2,0 2,4 0,03 0,03 0,28 0,34
Yli 2,0 m 10 0,2 0,3 2,1 2,6 0,02 0,03 0,21 0,26

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
115 – 116 m. Ukkolansuo on kokonaan ojitettu 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Vedet las-
kevat luoteeseen Pyöriin ja edelleen Rautjärven 
kautta Helisevänjokeen. Ukkolansuo kuuluu Vir-
mutjoen valuma-alueeseen (04.118).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,2 m 
on suon keskiosassa pisteellä A400-100. Suon poh-
ja on pääosin moreenia (48 %) ja hiesua (31 %). 
Suon eteläosassa on noin metrin paksuinen lieju-
kerros.

Ukkolansuosta on turvekangasta 52 %, rämet-
tä 39 % ja korpea 9 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
suon keskiosassa tupasvillarämemuuttuma, poh-
joisosassa ja reunoilla myös puolukkaturvekangas. 
Keskimääräinen pinnan mättäisyys on alle 5 % ja 
mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on pääosin män-
tyvaltaista keskitiheää harvennusmetsikköä.

Ukkolansuon turpeista on rahkavaltaisia 91 % ja 
saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 59 %, sararahkaturve (CS) 32 % ja 
rahkasaraturve (SC) 9. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 26 % ja puun jäännöksiä 

(L) sisältäviä turpeita 20 % kokonaisturvemäärästä. 
Suon turvekerrostumat ovat valtaosin hyvin tai 

kohtalaisesti maatunutta rahkavaltaista turvetta. 
Lisätekijöinä on runsaasti puunjäänteitä ja tupas-
villaa. Suon pinnalla on ohut heikosti maatunut 
rahkaturvekerros. Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,5. Heikosti maatuneen rah-
kavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,1 
ja energiaturpeen 6,1. Liekoja on Ukkolansuolla 
kohtalaisesti.

Ukkolansuon yli 1,5 m syvä Sutela – Pohja-
Lankila tien itäpuolinen alue soveltuu energiatur-
vetuotantoon. Turve on valtaosin energiaturpeeksi 
soveltuvaa hyvin tai kohtalaisesti maatunutta rah-
kavaltaista turvetta. Heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros on ohut (keskim. 0,3 m) 
ja sisältää paikoin myös sarojen jäänteitä. Tehok-
kaasti ojitettuna on tuotantoon sopivaksi rajattu 
alue ulotettu paikoin yhden metrin syvyyskäyrälle 
asti. Tuotantoon soveltuvaksi rajatulla 15 hehtaarin 
alueella on tuotantokelpoista turvetta keskimäärin 
2,0 metrin paksuudelta yhteensä 0,30 milj. suo-m3. 
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51. Muurakorpi

Muurakorpi (kl. 4121 08, x=6810800, y=607800) 
sijaitsee noin 18 km Ruokolahden keskustasta 
koilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu Koillisessa Ah-
järveen, lännessä katkeilevaan pitkittäisharjuun ja 
muualla moreenimaastoon. Suon itäreunaa sivuaa 

Sutela – Pohja-Lankila paikallistie. Suolla on 19 
tutkimuspistettä ja 33 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 15,2/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 
34 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 23 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 34 0,1 0,3 1,9 2,3 0,03 0,10 0,63 0,77
Yli 1,0 m 28 0,1 0,4 2,2 2,7 0,03 0,10 0,60 0,74
Yli 1,5 m 23 0,1 0,4 2,4 2,9 0,02 0,09 0,57 0,68
Yli 2,0 m 19 0,1 0,5 2,7 3,3 0,02 0,09 0,50 0,61
 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
101 – 105 m. Muurakorpi on kokonaan ojitettu 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon län-
siosan vedet kulkeutuvat Kivenkänään ja edelleen 
vesistöä pitkin Torsaan. Länsiosa kuuluu Torsan-
joen valuma-alueeseen (03.053). Itäosan vedet 
kulkeutuvat Ahjärveen ja Torsaan, josta vesireittiä 
Hiitolanjokeen. Itäosa kuuluu Ahjoen valuma-alu-
eeseen (03.052).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 7,7 m 
on suon eteläosassa pisteellä S12. Suon keskiosan 
pohjamaa on hietaa, hiesua ja hiekkaa. Reunaosil-
la on moreenia ja lohkareita. Suon syvimpien osi-
en pohjalla liejukerros, jonka paksuus vaihtelee 5 
cm:stä itäosan 240 cm:iin. 

Muurakorvesta on turvekangasta 72 %, rämettä 
15 % ja korpea 13 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
puolukka- ja mustikkaturvekangas. Luoteisosassa 
on paikoin ruohoturvekangasta ja reunoilla myös 
korpea. Keskimääräinen pinnan mättäisyys on alle 
5 % ja mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on pääosin 
mäntyvaltaista harvennusmetsikköä ja varttunutta 
kasvatusmetsikköä.

Muurakorven turpeista on rahkavaltaisia 61 % 
ja saravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakaan-
tuma on: sararahkaturve (CS) 32 %, rahkaturve 
(S) 29 % ja rahkasaraturve (SC) 39 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 15 % ja 

puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 19 % koko-
naisturvemäärästä. 

Suon pohjalla on paikoin ohut kohtalaisesti 
maatunut rahkasara- tai sararahkaturvekerros. Sen 
yläpuolella on paksu pääosin hyvin maatunut sara-
rahka- tai rahkasaraturvekerros lisätekijöinä puun 
jäänteitä ja tupasvillaa. Suon pinnalla on ohut hei-
kosti tai kohtalaisesti maatunut rahkaturvekerros. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,7 ja energiaturpeen 5,7. 
Liekoja on Muurakorvessa kohtalaisesti. 

Muurakorpi soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Turve on valtaosin energiaturpeeksi soveltuvaa 
hyvin tai kohtalaisesti maatunutta rahkavaltaista 
turvetta ja etenkin itäosassa myös rahkasaratur-
vetta. Heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros on ohuehko (keskim. 0,4 m) ja sisäl-
tää tupasvillaa ja paikoin myös sarojen jäänteitä. 
Ahjärveen on jätetty suojavyöhyke, mutta toisaalta 
tehokkaasti ojitettuna on tuotantoon sopivaksi ra-
jattu alue ulotettu paikoin yhden metrin syvyys-
käyrälle asti. Paksujen liejujen, pohjan epätasai-
suuden ja lohkareisuuden vuoksi on suon pohjalta 
vähennetty 50 cm tuotantokelpoista turvemäärää 
laskettaessa. Tuotantoon soveltuvalla 23 hehtaarin 
alueella on tuotantokelpoista turvetta keskimäärin 
2,5 metrin paksuudelta yhteensä 0,57 milj. suo-m3. 
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52. Tatviidansuo

Tatviidansuo (kl. 4121 08, x=6812800, y=608400) 
sijaitsee noin 19 km Ruokolahden keskustasta koil-
liseen (kuva 1). Suo rajoittuu etelässä Ahjärveen, 
pohjoisessa Saarlampeen ja muualla moreenimä-
kiin. Suon eteläpään poikki kulkee paikallistie. 

Suolla on 6 tutkimuspistettä ja 4 syvyyspistettä. 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 1,7/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 1986. Tutkitun alueen 
pinta-ala on 57 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 26 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 57 0,1 0,1 1,4 1,6 0,02 0,02 0,86 0,90
Yli 1,0 m 42 0,1 0,1 1,8 2,0 0,02 0,02 0,78 0,82
Yli 1,5 m 26 0,1 0,1 2,2 2,4 0,02 0,02 0,58 0,62
Yli 2,0 m 18 0,1 0,1 2,5 2,7 0,02 0,02 0,44 0,48

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
100 – 106 m. Tatviidansuo on kokonaan ojitettu, 
sen luoteisosassa sijaitsee Kaakkolampi. Suo kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 1. Vedet kulkeutu-
vat Ahjärveen ja edelleen Torsaan, josta vesireittiä 
Hiitolanjokeen. Tatviidansuo kuuluu Ahjoen valu-
ma-alueeseen (03.052).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,2 m 
on suon eteläosassa pisteellä P2. Suon pohja on 
hietaa (80 %) ja hiekkaa. Suon syvimpien osien 
pohjalla on noin puolen metrin paksuinen lieju-
kerros. 

Tatviidansuosta on rämettä 90 % ja korpea 10 %.  
Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma- ja ojikko-
asteella olevat tupasvilla- ja sararäme. Puusto on 
pääosin mäntyvaltaista keskinkertaisen tiheää  
riukuasteen tai harvennusvaiheen metsikköä.

Tatviidansuon turpeista on rahkavaltaisia 29 % 
ja saravaltaisia 71 %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 23 %, sararahkaturve (CS) 6 
%, rahkasaraturve (SC) 63 % ja saraturve (C) 8 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
22 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 22 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 29 % koko-
naisturvemäärästä.

Suon pohjalla on hyvin tai kohtalaisesti maatu-
nut rahkasaraturvekerros. Pintaosassa on kohtalai-
sesti maatunutta rahkasaraturvetta ja syvimmillä 
suonosilla myös heikosti maatunutta rahkatur-
vetta. Turpeessa on yleisesti puuta ja varpuja sekä 
pintaosassa myös tupasvillaa lisätekijöinä. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1. Hei-
kosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,3 ja energiaturpeen 5,2. Liekoja 
on Tatviidansuolla vain vähän. 

Tatviidansuon eteläosan yli 1,5 syvä alue sovel-
tuu energiaturvetuotantoon. Turve on valtaosin 
energiaturpeeksi soveltuvaa maatuneisuudeltaan 
vaihtelevaa rahkasaraturvetta. Tuotantoon sovel-
tuvalla 19 hehtaarin alueella on tuotantokelpois-
ta turvetta keskimäärin 2,3 metrin paksuudelta  
yhteensä 0,44 milj. suo-m3. 

Tuotantoa rajoittava tekijä on suon eteläpuoli-
nen Ahjärvi, minne vedet laskevat. Taatviidansuon 
eteläpuolella Ahjärven keskiosassa sijaitseva Hai-
sevansaari on suojeltu (yksityinen suojelualue). 
Lisäksi järven rantamilla on useita maatiloja.
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53. Lammasahonsuo

Lammasahonsuo (kl. 4121 08, x=6815300 
y=608500) sijaitsee noin 22 km Ruokolahden kes-
kustasta koilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu lounaassa 
hiekkakumpareeseen ja muualla moreenimäkiin. 
Suon itä- ja länsireunaa sivuaa metsäautotietie. 

Suolla on 12 tutkimuspistettä ja 32 syvyyspistettä. 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 15,1/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. Tutkitun alueen 
pinta-ala on 29 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 16 ha.

Taulukko 21. Lammasahonsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 29 0,1 0,2 1,5 1,8 0,04 0,05 0,44 0,53
Yli 1,0 m 22 0,2 0,2 1,8 2,2 0,04 0,05 0,40 0,49
Yli 1,5 m 16 0,2 0,3 2,1 2,6 0,03 0,04 0,34 0,41
Yli 2,0 m 10 0,2 0,3 2,5 3,0 0,02 0,03 0,26 0,31

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
104 – 109 m. Lammasahonsuo on kokonaan oji-
tettu ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Vedet 
kulkeutuvat pohjoisosasta metsäojia myöten Tor-
saan ja itäosasta metsäojia myöten Kotilampeen ja 
edelleen Torsaan, josta vesireittiä Hiitolanjokeen. 
Lammasahonsuon pohjoisosa kuuluu Torsanjoen 
valuma-alueen Torsan lähialueeseen (03.051) ja 
eteläosa Ahjoen valuma-alueeseen (03.052).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 5,1 m 
on keskiosassa pisteellä P9. Suon pohja on pääosin 
hiekkaa (70 %) ja hietaa. Moreenia on suon reuna-
osissa. Suon syvimpien osien pohjalla on paikoin 
paksu (10–160 cm) liejukerros.  

Lammasahonsuosta on turvekangasta 80 %  
ja rämettä 20 %. Yleisimmät suotyypit ovat puo- 
lukkaturvekangas, ruoho- ja heinäturvekangas 
sekä isovarpurämemuuttuma. Pinnan mättäisyys 
on hyvin vähäistä ja mättäiden korkeus on 2 dm. 
Puusto on keskitiheää varttuneen kasvatusmetsi-
kön asteella olevaa männikköä.

Lammasahonsuon turpeista on rahkavaltaisia 
68 % ja saravaltaisia 32 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 56 %, sararahkaturve 

(CS) 12 % ja rahkasaraturve (SC) 32 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 30 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 11 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemää-
rästä.

Turvekerrostuma on valtaosin hyvin tai kohta-
laisesti maatunutta, tupasvillaa, puunjäänteitä ja 
paikoin myös suoleväkköä sisältävää, rahka-, sa-
rarahka- tai rahkasaraturvetta. Suon pinnalla on 
ohuehko heikosti tai kohtalaisesti maatunut rahka-
turvekerros, jossa on lisätekijänä runsaasti tupas-
villaa. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 
5,7. Liekoja on Lammasahonsuolla kohtalaisesti. 

Lammasahonsuo soveltuu energiaturvetuotan-
toon. Turve on valtaosin energiaturpeeksi soveltu-
vaa hyvin maatunutta rahkaturvetta tai rahkasara-
turvetta. Suon pohjois- ja keskiosassa on pienillä 
alueilla suon pinnassa paksu (1–1,5 m) heikosti 
maatunut rahkaturvekerros (kuljuturvetta). Tuo-
tantoon soveltuvalla 16 hehtaarin alueella on tuo-
tantokelpoista turvetta keskimäärin 2,3 metrin 
paksuudelta yhteensä 0,37 milj. suo-m3. 
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Kuva 23. Lammasahonsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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54. Kytösuo

Kytösuo (kl. 4121 09, x=6820700, y=605200) si-
jaitsee noin 25 km Ruokolahden keskustasta poh-
joiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu luoteessa Sal-
pausselkä II:een liittyvään hiekkamuodostumaan 
ja muualla moreenipeitteisiin kalliomäkiin. Suon 
itäosa rajoittuu luonnonsuojelualueeseen. Länsi- 

ja eteläreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 25 
tutkimuspistettä ja 37 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 10,0/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on  
61 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 9 ha.

Taulukko 22. Kytösuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 61 0,1 0,1 0,7 0,9 0,03 0,03 0,47 0,53
Yli 1,0 m 14 0,3 0,1 1,9 2,3 0,03 0,02 0,26 0,31
Yli 1,5 m 9 0,3 0,2 2,4 2,9 0,03 0,02 0,22 0,27
Yli 2,0 m 6 0,6 0,2 2,8 3,6 0,04 0,01 0,17 0,22

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 102 
– 110 m. Kytösuo on kokonaan ojitettu, ja sen 
itäosassa on pieni Kytölampi. Suo kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Vedet valuvat eteläosasta 
Suurisuon turvetuotantoalueen kautta Haaroinjo-
keen ja Torsaan, josta vesireittiä Hiitolanjokeen. 
Kytösuo kuuluu Torsanjoen valuma-alueeseen 
(03.053). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 5,5 m 
on suon kaakkoisosassa pisteellä P3. Suon poh-
ja on moreenia. Suon kaakkoisosan syvänteellä 
on mineraalimaan ja turvekerroksen välissä noin 
puolen metrin paksuinen liejukerros.  

Kytösuosta on turvekangasta 53 %, rämettä 42 
% ja korpea 5 %. Yleisimmät suotyypit ovat puo-
lukka- ja mustikkaturvekangas. Kaakkoisosan sy-
vänteellä on myös tupasvilla- ja lyhytkorsinevarä-
mettä. Keskimääräinen pinnan mättäisyys on alle 
5 % ja mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on itäosan 
syvänteellä harvennusmetsikköä ja muualla pää-
osin mäntyä kasvavaa varttunutta kasvatusmetsik-
köä.

Kytösuon turpeista on rahkavaltaisia 97 % ja sa-
ravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 89 %, sararahkaturve (CS) 8 % ja 
rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 26 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 40 % kokonaisturve-
määrästä.

Suon kaakkoislahdekkeen syvän alueen poh-
jalla on hyvin maatunut puunjäänteitä sisältävä 
rahkasara- tai sararahkaturvekerros. Sen päällä on 
paksu hyvin maatunut rahkaturvekerros, jossa on 
lisätekijänä tupasvillaa ja puunjäänteitä. Suon pin-
taosassa on noin metrin paksuinen kohtalaisesti 
tai heikosti maatunut tupasvillaa sisältävä rahka-
turvekerros. Suon matalalla alueella on pohjasta 
pintaan ulottuva hyvin maatunut tupasvillaa si-
sältävä rahkaturvekerros. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,8. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,7 ja energiaturpeen 6,2. Liekoja on Kytösuolla 
erittäin vähän. 

Valtaosa Kytösuon turpeesta on energiatur-
peeksi soveltuvaa hyvin maatunutta rahkaturvetta. 
Kaakkoisosan yli 2 metriä syvällä alueella on suon 
pinnassa noin metrin paksuinen heikosti maa-
tunut rahkaturvekerros, joka soveltuu huonosti 
energiaturpeeksi. Pienellä alueella on kuitenkin 
mahdollista suorittaa turvetuotantoa (suojavyö-
hykkeet lampeen ja suojelualueeseen). Turve so-
veltuu edellä mainittua ympäristöturpeeksi sovel-
tuvaa pintakerrosta lukuun ottamatta hyvin myös 
palaturpeeksi. Yli 1,5 m syvää aluetta on kuitenkin 
vain 9 ha. Tuotantoa rajoittavia tekijöitä ovat 0,6 
hehtaarin suuruinen lampi, sekä suon koillispuo-
lella sijaitseva luonnonsuojelualue (yksityinen 
suojelualue).
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Kuva 24. Kytösuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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55. Saunalamminsuo

Saunalamminsuo (kl. 4121 09, x=6821900, 
y=606500) sijaitsee noin 26 km Ruokolahden kes-
kustasta pohjoiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu 
pohjoisessa Salpausselkä II:een liittyvään hiek-
kamuodostumaan ja muualla moreenipeitteisiin 
kalliomäkiin. Suon länsireunalla on luonnonsuo-

jelualue. Suolle johtaa metsäautoteitä. Suolla on 76 
tutkimuspistettä ja 93 syvyyspistettä. Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 11,8/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 
143 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 100 ha.

Saunalamminsuon pinnan korkeus merenpin-
nasta on 103 – 113 m. Suon pohjoisosassa on yksi 
ja keskiosassa kaksi pientä lampea. Saunalammin-
suo on kokonaan ojitettu ja kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 1. Vedet kulkeutuvat pohjoisosasta 
Kalalampeen, josta vesistöä myöten Saimaan Tol-
vanselän Lohilahteen. Keski- ja eteläosan vedet 
kulkeutuvat Viitasaarensuon kautta Torsaan, josta 
vesireittiä Hiitolanjokeen. Saunalamminsuo kuu-
luu Lietojan valuma-alueeseen (04.054).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 7,3 m 
on eteläosan kapeikolla pisteellä P1. Suon pohja on 
pääosin hietaa (36 %) ja moreenia (50 %). Paikoin 
on suon pohjalla ohut (10 cm) liejukerros. 

Saunalamminsuosta on rämettä 79 %, turve-
kangasta 20 % ja korpea 1 %. Yleisin suotyyppi 
on tupasvillarahkaräme.  Reunoilla ja eteläosassa 
on myös erilaisia turvekankaita. Keskimääräinen 
pinnan mättäisyys on 20 % ja mättäiden korkeus 
2 dm. Puusto on pääosin keskitiheää harvennus-
vaiheen mäntymetsää.

Saunalamminsuon turpeista on rahkavaltaisia 
71 % ja saravaltaisia 29 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: sararahkaturve (CS) 50 %, rahkatur-
ve (S) 21 %, rahkasaraturve (SC) 28 % ja saraturve 
(C) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 17 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 5 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
25 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjalla on paksu kohtalaisesti tai hyvin 

maatunut sararahka- ja rahkasaraturvekerros, jos-
sa lisätekijöinä on kortetta, puunjäännöksiä, suo-
leväkköä sekä tupasvillaa ja varpuja. Suon pinnalla 
on vaihtelevan paksuinen (keskim. 50 cm) heikosti 
maatunut rahkaturvekerros, jossa on lisätekijöinä 
tupasvillaa, suoleväkköä ja varpuja.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,4 ja energiaturpeen 5,5. 
Liekoja on Saunalamminsuolla erittäin vähän. 

Saunalamminsuo soveltuu turvetuotantoon. 
Tuotantoon soveltuvalla 86 hehtaarin suuruisella 
alueella on ympäristöturpeeksi soveltuvaa vaale-
aa (H1–4) rahkaturvetta keskimäärin 0,6 metrin 
paksuudelta yhteensä 0,51 milj. suo-m3. Heikosti 
maatunut pintaturve on valtaosin (4/5) silmäk-
keisiin muodostunutta vetistä cuspidata-ryhmän 
rahkasammalturvetta. Heikosti maatuneen pin-
takerroksen alla on energiaturpeeksi soveltuvaa 
turvetta keskimäärin 3,4 metrin paksuudelta 2,89 
milj. suo-m3. Tuotantoon soveltuvaa aluetta rajat-
taessa on Simonsaaren pohjois- ja koillispuoliset 
kapeikot jätetty pois Rajalammen ja suon pohjois-
osaan ulottuvan pohjavesialueen takia. Keskiosan 
lampiin ja länsiosan suojelualueeseen on jätetty 
suojavyöhykkeet. Energialaskelmissa on käytetty 
suon keskiosasta (A200) otettuja laboratorionäyt-
teitä. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, 
S0.20 (liite 1).  

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 143 0,2 0,3 3,5 4,0 0,35 0,50 5,03 5,88
Yli 1,0 m 117 0,3 0,4 4,2 4,9 0,34 0,48 4,90 5,72
Yli 1,5 m 100 0,3 0,5 4,7 5,5 0,34 0,48 4,69 5,51
Yli 2,0 m 86 0,4 0,6 5,2 6,2 0,34 0,48 4,44 5,26
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 Turvetuotantoa rajoittavia tekijöitä ovat suon 
keskiosan kaksi vajaan puolen hehtaarin suuruista 
lampea, pohjoisosan pohjavesialue (luokka 3) sekä 

suon länsiosaan rajoittuva luonnonsuojelualue 
(yksityinen suojelualue).

  

Kuva 25. Saunalamminsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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56. Juurikkasuo

Juurikkasuo (kl. 4121 09, x=6819400, y=608100) 
sijaitsee noin 25 km Ruokolahden keskustasta 
pohjoiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu moreeni-
peitteisiin kalliomäkiin. Suon pohjoisreunaa kier-
tää metsäautotie. Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 

30 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 8,6/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 66 ha, mistä yli 1,5 m 
syvää on 41 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 66 0,1 0,1 2,2 2,4 0,05 0,08 1,43 1,56
Yli 1,0 m 49 0,1 0,2 2,8 3,0 0,05 0,08 1,35 1,48
Yli 1,5 m 41 0,1 0,2 3,1 3,4 0,04 0,08 1,26 1,38
Yli 2,0 m 36 0,1 0,2 3,3 3,6 0,03 0,08 1,18 1,29

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 113 – 
115 m. Juurikkasuo on kokonaan ojitettu ja kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Vedet kulkeutuvat 
pohjoisen kautta Viitasaarensuolle ja edelleen ojia 
myöten Lietojaan, josta vedet virtaavat Torsaan ja 
edelleen vesireittiä Hiitolanjokeen. Juurikkasuon 
pohjoisosa kuuluu Lietojan valuma-alueeseen 
(04.054) ja eteläosa Torsanjoen valuma-alueeseen 
(03.053).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 5,2 m 
on suon eteläosassa pisteellä A700-150. Suon poh-
ja on pääosin hiekkaa (59 %) ja hietaa. Moreenia 
on suon reunaosissa. Suon pohjalla on ohut (10–
30 cm) liejukerros. 

Juurikkasuosta on rämettä 60 %, turvekangasta 
31 % ja korpea 9 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
varputurvekangas sekä tupasvillarahka- rahka- ja 
kangasräme. Puusto on pääosin riukuasteella ole-
vaa harvaa männikköä. 

Juurikkasuon turpeista on rahkavaltaisia 78 % 
ja saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 48 %, sararahkaturve (CS) 
30 %, rahkasaraturve (SC) 21 % ja saraturve (C)  
1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 41 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
13 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 20 %  
kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjalla on kohtalaisesti tai hyvin maa-
tunut sararahka- tai rahkasaraturvekerros, jos-
sa lisätekijänä on kortetta ja paikoin varpua. Sen 
yläpuolella on paksu pääosin hyvin maatunut sa-
rarahka- ja rahkaturvekerros, jossa on lisätekijä-
nä tupasvillaa ja puun jäänteitä. Suon pinnalla on 
ohut kohtalaisesti tai heikosti maatunut rahkatur-
vekerros, jossa on paikoin lisätekijänä tupasvillaa. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,6 ja energiaturpeen 6,5.
Liekoja on Juurikkasuolla kohtalaisesti. 

Juurikkasuon yhtenäinen yli 1,5 m syvä alue 
soveltuu energiaturvetuotantoon. Länsiosan lam-
men ympärille on jätetty pieni suojavyöhyke tuo-
tantoon soveltuvaa aluetta rajattaessa. Turve on 
valtaosin energiaturpeeksi soveltuvaa hyvin tai 
kohtalaisesti maatunutta rahkavaltaista turvetta. 
Tuotantoon soveltuvaksi rajatulla 40 hehtaarin 
alueella on tuotantokelpoista turvetta keskimäärin 
3,1 metrin paksuudelta yhteensä 1,24 milj. suo-m3. 
Energialaskelmissa on käytetty suon keskiosasta 
(A500) otettuja laboratorionäytteitä. Energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15 (liite 1).  

Turvetuotantoa rajoittavia tekijöitä ovat länsio-
san pieni (0,1 ha) lampi ja suon itäosaan rajoittuva 
luonnonsuojelualue (yksityinen suojelualue).
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Kuva 26. Juurikkasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 453, 2014
Timo Suomi ja Ale Grundström

60

57. Viitasaarensuo

Viitasaarensuo (kl. 4121 09, x=6821300, y=608100) 
sijaitsee noin 26 km Ruokolahden keskustasta poh-
joiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu pohjoisessa ja 
idässä Salpausselkä II:een liittyviin hiekkamuo-
dostumiin ja muualla moreenipeitteisiin kalliomä-

kiin. Suon eri puolille johtaa metsäautoteitä. Suolla 
on 56 tutkimuspistettä ja 56 syvyyspistettä. Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,4/10 ha. Suo 
on tutkittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala 
on 174 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 17 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 174 0,0 0,1 0,7 0,8 0,03 0,04 1,26 1,33
Yli 1,0 m 47 0,0 0,0 1,4 1,4 0,00 0,00 0,67 0,67
Yli 1,5 m 17 0,0 0,0 1,8 1,8 0,00 0,00 0,30 0,30
Yli 2,0 m 2 0,0 0,0 2,2 2,2 0,00 0,00 0,03 0,03

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 100 
– 105 m. Viitasaarensuo on kokonaan ojitettu ja 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Vedet kulkeu-
tuvat suon itäosan kautta ojia myöten Lietojaan, 
josta vedet virtaavat Torsaan ja edelleen vesireit-
tiä Hiitolanjokeen. Viitasaarensuo kuuluu Lietojan 
valuma-alueeseen (04.054).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 2,2 m 
on pisteellä A700+150. Pohjamaana ovat pääosin 
hiekka (45 %) ja moreeni (38 %). Suon pohjalla on 
ohut (0–30 cm) liejukerros.   

Viitasaarensuosta on rämettä 73 % ja turvekan-
gasta 27 %. Yleisimmät suotyypit ovat puolukka-
turvekangas ja ohutturpeisilla alueilla kangasrä-
memuuttuma. Puusto on pääosin mäntyvaltaista 
keskinkertaisen tiheää harvennusmetsikköä.

Viitasaarensuon turpeista on rahkavaltaisia 78 
% ja saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakaan-
tuma on: sararahkaturve (CS) 64 %, rahkaturve 
(S) 14 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 13 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 36 % ja varpujen 

jäännöksiä (N) sisältäviä 19 % kokonaisturvemää-
rästä.

Turvekerrostumat ovat pääosin hyvin tai kohta-
laisesti maatunutta sararahka-, rahkasara- ja rah-
katurvetta. Lisätekijänä on runsaasti puun jääntei-
tä ja varpuja sekä pintaturpeessa myös tupasvillaa. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,6 
ja energiaturpeen 6,8. Liekoja on Viitasaarensuolla 
erittäin runsaasti.

Viitasaarensuolta voidaan ohuehkosta turve-
peitteestä huolimatta tuottaa energiaturvetta.  
Turve on energiaturpeeksi soveltuvaa hyvin tai 
kohtalaisesti maatunutta sararahka-, rahkasa-
ra- ja rahkaturvetta. Turve soveltuu hyvin myös 
palaturpeeksi. Tehokkaan kuivatuksen vuoksi on 
tuotantoon soveltuva alue ulotettu osittain metrin 
syvyyskäyrälle asti. Tuotantoon soveltuvat alueet 
ovat kahdessa altaassa, joiden yhteispinta-ala on 
35 hehtaaria. Tuotantokelpoista turvetta näillä 
alueilla on keskimäärin 1,2 metrin paksuudelta 
yhteensä 0,41 milj. suo-m3. Liekojen määrä turve-
kerrostumissa on suuri. 
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Kuva 27. Viitasaarensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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58. Poitsensuo

Poitsensuo (kl. 4121 09, x=6820600, y=609600) si-
jaitsee noin 26 km Ruokolahden keskustasta poh-
joiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu pohjoisessa, 
lännessä ja etelässä Salpausselkä II:een liittyviin 
hiekkamuodostumiin ja idässä moreenipeitteisiin 
kalliomäkiin. Suon läpi kulkee Pohja-Lankila – 

Särkilahti paikallistie. Suolla on 18 tutkimuspistet-
tä ja 30 syvyyspistettä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 12,0/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 
2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 40 ha, mistä yli 
1,5 m syvää on 3 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 40 0,0 0,1 0,5 0,6 0,01 0,01 0,20 0,22
Yli 1,0 m 3 0,0 0,2 0,9 1,1 0,00 0,01 0,02 0,03

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 102 – 
105 m. Poitsensuo on kokonaan ojitettu ja kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Vedet kulkeutuvat 
suon eteläosan kautta Lietojaan, josta vedet virtaa-
vat Torsaan ja edelleen vesireittiä Hiitolanjokeen. 
Poitsensuo kuuluu Lietojan valuma-alueeseen 
(04.054).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 1,4 m 
on suon keskiosassa pisteellä A650. Suon pohja on 
pääosin hiekkaa. 

Poitsensuosta on turvekangasta 78 %, rämettä 15 
% ja korpea 7 %. Yleisimmät suotyypit ovat erilai-
set turvekankaat, käytöstä poistuneet pellot ja iso-
varpurämemuuttuma. Puusto on mäntyvaltaista 
pääosin keskinkertaisen tiheää uudistuskypsyyden 
saavuttanutta tai varttunutta kasvatusmetsikköä.

Poitsensuon turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja 
saravaltaisia 34 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: sararahkaturve (CS) 36 %, rahkaturve (S) 30 % 
ja rahkasaraturve (SC) 34 %. Puun jäännöksiä (L) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 58 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon yli metrin syvällä alueella on suon pohjalla 
kohtalaisesti tai heikosti maatunutta sararahka- tai 
rahkaturvetta. Sen yläpuolella on hyvin maatu-
nutta rahkasara- ja sararahkaturvetta lisätekijänä 
puun jäänteitä. Pinnassa on ohut kerros heikosti 
maatunutta rahkaturvetta. Matalammalla alueella 
on pohjasta pintaa ulottuva puun jäänteitä sisältä-
vä hyvin maatunut rahka-, sararahka- ja rahkasa-
raturvekerros. Turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,7. Poitsensuo ei sovellu turvetuotantoon 
ohuen turvekerrostuman vuoksi. 
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Kuva 28. Poitsensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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59. Palosuo

Palosuo (kl. 4121 12, x=6819400, y=611800) si-
jaitsee noin 27 km Ruokolahden keskustasta koil-
liseen (kuva 1). Suo rajoittuu moreenipeitteisiin 
kalliomäkiin. Palosuon pohjoispää liittyy Oritsuo-
hon. Suon eri puolille johtaa metsäautoteitä. Suol-

la on 9 tutkimuspistettä ja 2 syvyyspistettä. Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 2,0/10 ha. Suo 
on tutkittu vuonna 1986. Tutkitun alueen pinta-ala 
on 52 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 31 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 52 0,0 0,1 1,5 1,6 0,01 0,05 0,80 0,86
Yli 1,0 m 38 0,0 0,1 1,9 2,0 0,01 0,05 0,72 0,78
Yli 1,5 m 31 0,0 0,1 2,0 2,1 0,01 0,05 0,63 0,69
Yli 2,0 m 20 0,1 0,2 2,2 2,5 0,01 0,04 0,45 0,50

 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 98 – 
105 m. Palosuon luoteisosassa sijaitsee Sotkulam-
pi. Suo on kokonaan ojitettu ja kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 1. Suon pinta viettää kaakkoon, 
mistä vedet kulkeutuvat Särkijärveen, Torsaan ja 
edelleen Hiitolanjokeen. Palosuon luoteisosa kuu-
luu Kaakojan valuma-alueeseen (03.055) ja kaak-
koisosa Särkiojan valuma-alueeseen (03.056).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 4,1 m 
on suon keskiosassa pisteellä P1. Suon pohja on 
hiekkaa (91 %) ja hietaa. 

Palosuosta on rämettä 73 %, korpea 18 % ja tur-
vekangasta 9 %. Yleisimmät suotyypit ovat sararä-
me- ja isovarpurämemuuttuma. Puusto on pääosin 
mäntyvaltaista keskinkertaisen tiheää riukuasteen 
tai harvennusvaiheen metsikköä.

Palosuon turpeista on rahkavaltaisia 11 % ja 
saravaltaisia 89 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 3 %, sararahkaturve (CS) 8 %, 
saraturve (C) 55 %, rahkasaraturve (SC) 30 % ja 
ruskosammalsaraturve (BC) 4 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 3 %, puun jään-

nöksiä (L) sisältäviä turpeita 32 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjalla on ruskosammalsara- ja saratur-
vekerros lisätekijöinä raatetta, kortetta ja puun 
jäännöksiä. Sen yläpuolelta ulottuu lähes pin-
taan sara- tai rahkasaraturvekerros lisätekijöinä 
järviruokoa ja puun jäänteitä. Maatuneisuus vaih-
telee kohtalaisesta hyvin maatuneeksi. Suon pin-
nassa on ohut heikosti tai kohtalaisesti maatunut 
rahka- tai sararahkaturvekerros lisätekijöinä tu-
pasvillaa, varpuja ja puun jäänteitä. Turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 4,5. Liekoja on Palo-
suolla vain vähän. 

Palosuo soveltuu energiaturvetuotantoon. Tur-
ve on valtaosin energiaturpeeksi soveltuvaa sa-
ravaltaista turvetta. Suolla on useita moreenisaa-
rekkeita ja sen muoto on kapea, joten yhtenäisiä 
laajoja tuotantokenttiä on vaikea muodostaa. Tuo-
tantoon soveltuvilla kahdella Sotkulammen kaak-
koispuolisella yhteensä 26 hehtaarin alueella on 
tuotantokelpoista turvetta keskimäärin 2,1 metrin 
paksuudelta 0,55 milj. suo-m3. 
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Kuva 29. Palosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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60. Oritsuo S

Oritsuo S (kl. 4121 12, x=6821500, y=612200) si-
jaitsee noin 29 km Ruokolahden keskustasta poh-
joiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu idässä Isoon 
Tervalampeen ja muualla moreenipeitteisiin kal-
liomäkiin. Suon länsiosat ovat turvetuotannossa 

ja Oritsuolle johtaa turvetuotantoalueelta tiestöä.  
Suolla on 35 tutkimuspistettä ja 46 syvyyspistet-
tä. Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,8/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 2008. Tutkitun alueen 
pinta-ala on 90 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 26 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 90 0,0 0,1 1,1 1,2 0,04 0,06 0,95 1,05
Yli 1,0 m 58 0,0 0,1 1,3 1,4 0,03 0,05 0,76 0,84
Yli 1,5 m 26 0,0 0,1 1,7 1,8 0,01 0,02 0,45 0,48
Yli 2,0 m 7 0,0 0,1 2,2 2,3 0,00 0,01 0,16 0,17

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 99 – 
105 m. Oritsuo S on kokonaan ojitettu ja kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon pinta viettää 
kaakkoon. Vedet virtaavat suon halki vedettyä 
valta-ojaa myöten Isoon Tervalampeen, Torsaan 
ja edelleen Hiitolanjokeen. Oritsuo S kuuluu Sava-
joen valuma-alueeseen (03.057). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,2 m 
on suon luoteisosassa pisteellä A450. Suon pohja 
on pääosin hiekkaa (52 %) ja hietaa (21 %), reuna-
osilla on moreenia. 

Oritsuosta on turvekangasta 74 %, korpea 15 %, 
rämettä 8 % ja vanhoja palaturpeen nostoalueita 
3 %. Yleisimmät suotyypit ovat puolukka- ja mus-
tikkaturvekangas sekä korpimuuttuma ja tupasvil-
larämemuuttuma. Puusto on pääosin mänty- tai 
kuusivaltaista keskinkertaisen tiheää harvennus- 
tai kasvatusmetsää. Ilmakuvien mukaan on suolla 
tehty tutkimusten jälkeen avohakkuita. 

Oritsuon turpeista on rahkavaltaisia 49 %, sara-
valtaisia 49 % ja ruskosammalvaltaisia 2 %. Päätur-
velajeittain jakaantuma on: sararahkaturve (CS) 
25 %, rahkaturve (S) 24 %, rahkasaraturve (SC) 
49 %, ruskosammalturve (B) 1 % ja sararuskosam-
malturve (CB) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 

sisältäviä turpeita on 3 % ja puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 24 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjalla on kohtalaisesti maatunut rahka-
saraturvekerros. Tämän yläpuolella on sararahka- 
ja rahkaturvetta, jossa on runsaasti puun jäännök-
siä. Pinnalla on paikoin ohut heikosti maatunut 
rahkaturvekerros. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,2. Liekoja on Oritsuolla koh-
talaisesti. Liekoisuus on suurinta suon kaakkois-
osassa. 

Oritsuo S soveltuu energiaturvetuotantoon. Tur- 
ve on valtaosin energiaturpeeksi soveltuvaa sara-
valtaista turvetta tai kohtalaisesti maatunutta rah-
kavaltaista turvetta. Tuotantoon soveltuvat alueet 
ovat kahdessa altaassa suon läpi kulkevan valta-
ojan molemmin puolin. Tehokkaan kuivatuksen 
vuoksi on tuotantoon soveltuva alue valtaojan ete-
läpuolella ulotettu osittain metrin syvyyskäyrälle 
asti. Isoon Tervalampeen ja suon läpi virtaavaan 
valtaojaan on jätetty suojavyöhykkeet tuotantoon 
soveltuvaa aluetta rajattaessa. Suon pohjoisosas-
sa virtaa luonnontilainen Mustajoki. Tuotantoon 
soveltuvalla 35 hehtaarin alueella on tuotantokel-
poista turvetta keskimäärin 1,4 metrin paksuudel-
ta yhteensä 0,48 milj. suo-m3. 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 453, 2014
Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

67

Kuva 30. Oritsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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61. Oritsuo N

Oritsuo N (kl. 4121 12, x=6824500, y=614000) si-
jaitsee noin 32 km Ruokolahden keskustasta poh-
joiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu pohjoisessa 
Salpausselkä II:een liittyvään hiekkakankaaseen 
ja muualla moreenimäkiin. Suon eteläinen lah-
deke on raivattu pelloksi. Suon itäreunaa kiertää 

Suljasta Särkilahdelle paikallistie. Suolla on 41 tut-
kimuspistettä ja 39 syvyyspistettä. Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 6,4/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala on 124 ha, 
mistä yli 1,5 m syvää on 35 ha.

Taulukko 29. Oritsuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 124 0,1 0,0 1,0 1,1 0,18 0,04 1,12 1,34
Yli 1,0 m 60 0,2 0,1 1,5 1,8 0,13 0,02 0,90 1,05
Yli 1,5 m 35 0,2 0,1 1,9 2,2 0,08 0,01 0,67 0,76
Yli 2,0 m 22 0,3 0,1 2,1 2,5 0,06 0,01 0,49 0,56

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 96 – 
102 m. Oritsuo on kokonaan ojitettu ja kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon pinta viettää 
etelään. Pohjoisosan vedet kulkeutuvat Loitu-
manpäänsuon kautta itään Loitumaan, josta vedet 
kulkeutuvat vesistöä myöten Simpeleenjärveen ja 
edelleen Kivijärven kautta Hiitolanjokeen. Keski- 
ja eteläosan vedet kulkeutuvat Sarajärveen, Tor-
saan ja edelleen Hiitolanjokeen. Oritsuo N kuuluu 
Savajoen valuma-alueeseen (03.057). 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,5 m 
on suon eteläosassa pisteellä B800+200. Suon poh-
ja on moreenia ja hietaa. Suon pohjalla on paikoin 
ohut liejukerros. 

Oritsuosta on rämettä 46 %, turvekangasta 36 
% ja korpea 18 %. Yleisimmät suotyypit ovat iso-
varpurämemuuttuma sekä puolukka- ja varputur-
vekangas. Ohutturpeiset alueet ovat kangaskorpea 
ja kangasrämettä. Pinnan keskimääräinen mättäi-
syys on 5 % ja mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on 
keskinkertaisen tiheää mäntyvaltaista varttunutta 
kasvatus- tai harvennusmetsikköä.

Oritsuon turpeista on rahkavaltaisia 82 % ja sa-
ravaltaisia 18 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 65 %, sararahkaturve (CS) 17 % ja 
rahkasaraturve (SC) 18 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-

kijänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 38 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Suon syvimpien osien pohjalla on pääosin hyvin 
tai kohtalaisesti maatunut rahkasaraturvekerros, 
joka vaihettuu ohueksi sararahkaturvekerrokseksi. 
Tämä yläpuolella ja matalammalla alueella on pää-
osin pintaan asti ulottuva rahkaturvekerros, jossa 
on lisätekijänä puunjäänteitä, varpuja ja tupasvil-
laa. Suon pohjoisosassa on ohut heikosti maatunut 
pintarahkaturvekerros. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,7. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
2,4 ja energiaturpeen 6,4. Liekoja on Oritsuolla 
erittäin vähän. 

Oritsuo N soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Turve on valtaosin hyvin tai kohtalaisesti maatu-
nutta tupasvillaa ja puuta sisältävää rahkaturvetta. 
Tehokkaan kuivatuksen vuoksi on tuotantoon so-
veltuva alue ulotettu osittain metrin syvyyskäyräl-
le asti. Pohjoisessa tuotantoaluetta voidaan jatkaa 
Loitumapäänsuon puolelle. Tuotantoon soveltu-
valla 45 hehtaarin alueella on tuotantokelpoista 
turvetta keskimäärin 1,7 metrin paksuudelta yh-
teensä 0,76 milj. suo-m3. Oritsuon pohjoispuolella 
on pohjavesialue (luokka 3).
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Kuva 31. Oritsuon ja Loitumapäänsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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62. Loitumanpäänsuo

Loitumanpäänsuo (kl. 4121 12, x=6825100, 
y=615000) sijaitsee noin 33 km Ruokolahden kes-
kustasta pohjoiskoilliseen (kuva 1). Suo rajoittuu 
pohjois- ja koillisreunasta Salpausselkä II:een liitty-
vään hiekkakankaaseen, idässä Loituma – järveen, 
etelässä Matkonlampeen ja muualla moreenimä-

kiin. Suon länsireunaa sivuaa Sulja – Särkilahti 
paikallistie ja suolle johtaa metsäautoteitä. Suolla 
on 32 tutkimuspistettä ja 60 syvyyspistettä. Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,4/10 ha. Suo 
on tutkittu vuonna 2008. Tutkitun alueen pinta-ala 
on 123 ha, mistä yli 1,5 m syvää on 13 ha.

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

Syvyys-
alue

Pinta-ala
(ha)

Keskisyvyys (m) Turvemäärä (milj. suo-m3)
Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.

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

Koko suo 123 0,1 0,0 0,7 0,8 0,03 0,02 0,92 0,97
Yli 1,0 m 31 0,1 0,0 1,4 1,5 0,02 0,01 0,43 0,46
Yli 1,5 m 13 0,1 0,0 2,0 2,1 0,01 0,00 0,25 0,26
Yli 2,0 m 6 0,1 0,0 2,4 2,5 0,01 0,00 0,13 0,14

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 96 – 
101 m. Loitumanpäänsuo on kokonaan ojitettu 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon pin-
ta viettää kaakkoon kohti Loitumaa, josta vedet 
kulkeutuvat vesistöä myöten Simpeleenjärveen ja 
edelleen Kivijärven kautta Hiitolanjokeen. Loitu-
manpäänsuon pohjoisosa kuuluu Peruspohjan-
joen valuma-alueeseen (03.023) ja eteläosa Savajo-
en valuma-alueeseen (03.057).

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 3,5 m 
on suon pohjoisosassa pisteellä S14. Suon pohja on 
moreenia (64 %), hietaa ja hiekkaa. 

Loitumanpäänsuosta on turvekangasta 80 %, 
rämettä 12 % ja korpea 8 %. Turvekankaista ylei-
simpänä on mustikkaturvekangas, pohjoisosassa 
on myös rahka- ja isovarpurämemuuttumaa. Kes-
kimääräinen pinnan mättäisyys on 5 % ja mättäi-
den korkeus 4 dm. Puusto on keskinkertaisen ti-
heää varttunutta kasvatusmetsikköä osittain myös 
uudistuskypsyyden saavuttanutta sekametsää. 

Loitumanpäänsuon turpeista on rahkavaltaisia 
55 % ja saravaltaisia 45 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: sararahkaturve (CS) 29 %, rahkatur-
ve (S) 26 %, rahkasaraturve (SC) 42 % ja saraturve 

(C) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 4 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 49 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerrokset ovat valtaosin kohtalaises-
ti tai hyvin maatunutta, lisätekijänä puunjääntei-
tä ja paikoin tupasvillaa sisältävää rahkasara- ja 
sararahkaturvetta. Suon pohjoiskärjessä on ohut 
heikosti maatunut pintarahkaturvekerros. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5. Hei-
kosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,4 ja energiaturpeen 5,6. Liekoja 
on Loitumanpäänsuolla kohtalaisesti. 

Loitumanpäänsuo soveltuu energiaturvetuotan-
toon. Turve on valtaosin saravaltaista tai maatu-
neisuudeltaan vaihtelevaa rahkavaltaista turvetta. 
Tehokkaan kuivatuksen vuoksi on tuotantoon so-
veltuva alue ulotettu osittain metrin syvyyskäyräl-
le asti. Tuotantoon soveltuvat alueet ovat kahdessa 
altaassa suon pohjoisosassa. Tuotantoaluetta voi-
daan jatkaa Oritsuon puolelle. Tuotantoon sovel-
tuvalla 19 hehtaarin alueella on tuotantokelpoista 
turvetta keskimäärin 1,4 metrin paksuudelta yh-
teensä 0,28 milj. suo-m3. Oritsuon luoteisosaan 
ulottuu pohjavesialue (luokka 3).



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 453, 2014
Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

71

TULOSTEN TARKASTELU

Tutkitut suot ja niiden turvekerrostumat

Tähän raporttiin on koottu 30 suon tutkimustu-
lokset, joiden yhteispinta-ala on 2868 ha. Soiden 
keskisyvyys on 1,5 m, mistä heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintaturpeen osuus on 0,2 m. Yli 
1,5 m syvän alueen osuus on 1161 ha (40 %). Tut-
kitut suot ovat lähes kauttaaltaan ojitettuja, ojitta-
matonta suota on vain 9 % tutkimuspinta-alasta. 
Vallitsevia suotyyppejä ovat rämeet (54 %) ja tur-
vekankaat (36 %), avosuota on vain 6 %. Näin-
kin suuri ojittamattoman suon ja avosuon osuus 
johtuu lähes kokonaan Suurisuosta (nro 37), jon-
ka 220 ha:n pinta-alasta yli puolet on ojittama-
tonta ja yli puolet avosuota. Turvekankaista on 
vähäravinteisia varpu- ja puolukkaturvekankai-
ta noin 60 % ja rehevämpiä turvekankaita kuten 
mustikka- ja ruohoturvekankaita noin 40 %. Rä-

meistä yleisimpiä ovat isovarpu- ja tupasvillaräme 
sekä erilaiset rahkarämeet. Toisen Salpausselän 
hiekkatasanteilla ja soiden reunoilla on yleisesti 
kangasrämeitä. Nevoista yleisin on lyhytkorsi-
neva. Korpia on kokonaispinta-alasta vain 4 %. 
Kokonaisturvemäärästä on rahkavaltaista turvetta 
60 %, saravaltaista 39 % ja ruskosammalvaltaista  
1 %. Pohjamaalajeina ovat yleisimmin moreeni (38 
%), hiekka (31 %) ja hieta (17 %). Liejua on soiden 
pohjalla noin kolmasosalla tutkitusta pinta-alasta. 

Kokonaisturvemäärä tutkituissa soissa on 43,83 
milj.suo-m3, josta heikosti maatunutta (H1–4) 
rahkavaltaista pintaturvetta on 7,25 milj.suo-m3. 
Energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta on 36,58 
milj. suo-m3. Turvekerrostumien keskimaatunei-
suus on 5,5. 

Turvetuotantoalueet ja luonnonsuojelualueet

Turvetuotantoa on kunnan koillisosassa kolmella 
eri suoalueella (Suurisuo, Oritsuo, Raatesuo) yh-
teensä 320 ha. Raatesuon tuotantoalueen pohjois-
osat (noin 30 ha) ovat Punkaharjun kunnan alu-
eella.

Luonnonsuojelualuetta on Ruokolahdella vain 
vähän. Naturaan kuuluvat vain pieni alue kun-
nan lounaisosassa Suur-Saimaalla, Haukkavuoren 
kallioalueen länsiosat ja lähes umpeenkasvanut 

Haukkalampi Ruokolahden kaakkoisosassa. Tut-
kittuja suoalueita ei kuulu luonnonsuojelun pii-
riin. Tehokkaasti ojitettuina soiden luonnontilai-
suusluokka on määritelty kuuluvaksi luokkiin 0–1, 
poikkeuksina Hanhisuo (nro 35) ja Suurisuo (nro 
37) jotka ovat luokissa 2 ja 3. Suoyhdistymien tai 
suokokonaisuuksien luonnontilaisuusasteikko on 
liitteessä 4 (Kansallinen suo- ja turvemaastrategia-
työryhmä 2012).   

Laboratoriomääritysten tulokset

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin Ruoko-
lahdelta turvenäytteitä 6 suolta, 6 näytepisteeltä 
yhteensä 84 kappaletta. Vesipitoisuuteen ja sitä 
kautta kuiva-ainemäärään vaikuttaa rahkatur-
peissa ennen kaikkea turpeen maatuneisuus. Hei-
kosti maatuneiden rahkaturpeiden tiheys (kuiva-
ainemäärä) on alhainen ja se lisääntyy jyrkästi 
maatuneisuuden kasvaessa. Saraturpeiden tiheys 
on yleensä melko suuri jo heikosti maatuneina. 
Turpeen kuiva-ainemäärä on suurin suon ener-
giasisältöön vaikuttava tekijä. Tutkittujen soiden 
turvenäytteiden vesipitoisuus on keskimäärin 91,4 
% märkäpainosta ja kuiva-ainemäärä 83,6 kg/suo-
m3. Suokohtaiset kuiva-ainemäärät vaihtelevat 73 

kg:sta 104 kg:aan suokuutiota kohden (taulukko 
31).

Myös turpeen lämpöarvo vaikuttaa merkittäväs-
ti energiasisältöön. Lämpöarvoon vaikuttavat en-
nen kaikkea turpeen maatuneisuus, vesipitoisuus, 
turvelaji ja tuhkapitoisuus. Heikosti maatuneella 
saraturpeella on selvästi korkeammat lämpöarvot 
kuin heikosti maatuneella rahkaturpeella. Näyt-
teiden tehollinen lämpöarvo on kuivalle turpeelle 
laskettuna keskimäärin 21,2 MJ/kg ja 50 % käyttö-
kosteudessa 9,4 MJ/kg.

Turvenäytteiden tuhkapitoisuuden keskiarvo 
on 1,6 % ja rikkipitoisuuden 0,15 % kuivapainosta. 
Korkein suokohtainen rikkipitoisuus (0,31 %) on 
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Oritsuolla (nro 61). Energiaturpeen laatuohjeen 
(liite 1) mukaan rikkipitoisuuden laatuluokka tu-
lee aina ilmoittaa, ja mikäli se ylittää arvon 0,50 

% kuivapainosta se on ilmoitettava tarkasti (esim. 
0,85 %). 

Taulukko 31. Yhteenveto laboratoriomääritysten tuloksista 

  SUON NIMI Maatu-  
neisuus

L-arvo      
teholl.

L-arvo        
50% kost.

Vesipi- 
toisuus

Kuiva-
aine

Rik-
ki-
pit.

Tuh-
ka-
pit.

Näytteitä

  H1-10 MJ/kg MJ/kg % kg/m3 % % kpl

34. Mattilan Suurisuo 5.9 21.02 9.29 91.0 89.10 0.10 1.41 12
35. Hanhisuo 6.3 21.02 9.29 92.0 73.3 0.11 1.85 12
46. Suurisuo 6.7 20.57 9.07 91.70 80.40 0.09 1.11 14
55. Saunalamminsuo 4.8 21.20 9.38 92.10 74.1 0.19 1.70 20
56. Juurikkasuo 5.7 20.94 9.25 91.80 81.0 0.11 1.29 14
61. Oritsuo 5.7 22.33 9.95 89.6 104.0 0.31 1.91 12
 Keskiarvo/Yhteensä 5.9 21.18 9.37 91.4 83.6 0.15 1.55 84

 
 

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon 

Tutkitusta 2868 ha:n suoalasta turvetuotantoon 
soveltuvaa aluetta on yhteensä 1031 ha, mikä on 
36 % tutkitusta suopinta-alasta. Tuotantoon sovel-
tuvia soita on 23. Näistä 19 soveltuu vain energia-
turvetuotantoon. Neljältä suolta on mahdollista 
ensin tuottaa suon pintaosasta vaaleaa rahkatur-
vetta kasvu- tai ympäristöturpeeksi, minkä jälkeen 
loppuosa soveltuu energiaturvetuotantoon. 

Energiaturpeen tuotantoon soveltuva suopinta-
ala on 1031 ha ja sen tuotantokelpoinen turvemää-
rä 22,77 milj. suo-m3. Turpeen energiasisältö on 
jyrsinturpeen käyttökosteuteen (50 %) laskettuna 
10,35 milj. MWh. Kasvu- tai ympäristöturpeen 
tuotantoon soveltuva pinta-ala on 286 ha ja tur-
peen määrä 2,40 milj. suo-m3 (taulukko 32).
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Taulukko 32. Turvetuotantoon soveltuvat suot

      Energiaturve     Kasvu- ja 
ympäristöturve

Nro   Suon Nimi Tuotanto-
kelpoinen 
pinta-ala 
(ha)

Tuotanto-      
kelpoinen 
turvemäärä 
Msuo- m3

Energiasis. 
50 % kost. 
milj. MWh

MWh/       
suo- m3

LAB Käyt-
tökelp. 
pinta-
ala (ha)

Käyttök. 
turve-
määrä   
Msuo- m3

34  Mattilan Suurisuo 132 2.46 1.133 0.46 x    
35  Hanhisuo 73 1.58 0.599 0.38 x    
36  Ahvenlahdensuo 24 0.61 0.292 0.48      
37  Suurisuo 150 3.83 1.640 0.43   150 1.39
38  Niitlahdensuo 11 0.29 0.135 0.47      
39  Suurisuo 120 2.31 1.195 0.52      
41  Sammallahdensuo 18 0.33 0.152 0.46      
42  Heposuo 15 0.28 0.151 0.54      
43  Lampisuo 26 0.54 0.248 0.46   26 0.27
44  Lähdesuo 24 0.44 0.201 0.46   24 0.23
45  Suurisuo 50 1.06 0.482 0.45      
46  Suurisuo 29 0.75 0.303 0.40 x    
50  Ukkolansuo 15 0.30 0.144 0.48      
51  Muurakorpi 23 0.57 0.286 0.50      
52  Tatviidansuo 19 0.44 0.207 0.47      
53  Lammasahonsuo 16 0.37 0.160 0.43      
55  Saunalamminsuo 86 2.89 1.177 0.41 x 86 0.51
56  Juurikkasuo 40 1.24 0.517 0.42 x    
57  Viitasaarensuo 35 0.41 0.235 0.57      
59  Palosuo 26 0.55 0.247 0.45      
60  Oritsuo S 35 0.48 0.286 0.60      
61  Oritsuo N 45 0.76 0.434 0.57 x    
62  Loitumanpäänsuo 19 0.28 0.129 0.46      
23 
kpl

  1031 22.77 10.353 0.47   286 2.40

Nro   Suon nimi Huomioita turvetuotantoon soveltuvista soista
34  Mattilan Suurisuo
35  Hanhisuo Lampia
36  Ahvenlahdensuo
37  Suurisuo Lampia
38  Niitlahdensuo Rajoittuu järveen
39  Suurisuo Lampia, pohjavesialue (lk. 3)
41  Sammallahdensuo Järvi, pohjavesialue (lk. 3)
42  Heposuo
43  Lampisuo Pohjavesialue (lk. 3)
44  Lähdesuo
45  Suurisuo Junarata kulkee suon läpi
46  Suurisuo
50  Ukkolansuo
51  Muurakorpi Rajoittuu järveen
52  Tatviidansuo Rajoittuu järveen
53  Lammasahonsuo
55  Saunalamminsuo Lampia, pohjavesialue (lk. 3), rajoittuu suojelualueeseen
56  Juurikkasuo Lampi, rajoittuu suojelualueeseen
57  Viitasaarensuo Tuotantoalueen keskisyvyys vain 1,2 m, runsaasti liekoja
59  Palosuo
60  Oritsuo S Tuotantoalueen keskisyvyys vain 1,3 m, valtaoja kulkee suon läpi
61  Oritsuo N Yhteys Loitumapäänsuohon, korkeahko rikkipitoisuus (0,31 %)
62  Loitumanpäänsuo Tuotantoalueen keskisyvyys vain 1,4 m, Yhteys Oritsuohon, pohjavesialue (lk3)
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Kuva 32. Ruokolahden tutkittujen soiden sijainti ja turvetuotantoon soveltuvat suot.  Punaisella  
 on merkitty turvetuotantoon soveltuvat suot. Numerot 33–62 ovat tässä raportissa (osa 2)   
 käsitellyt suot.   

1 Korosniemensuo 17 Rahalammensuo 33 Mikonsuo 49 Hautapellonsuo
2 Kuutikkolahdensuo 18 Herrasuo 34 Mattilan Suurisuo 50 Ukkolansuo
3 Suurisuo 19 Lähtevänsuo 35 Hanhisuo 51 Muurakorpi
4 Lääväsuo 20 Aukiasuo 36 Ahvenlahdensuo 52 Tatviidansuo
5 Järvisuo-Salmis.suo 21 Huussuo 37 Suurisuo 53 Lammasahonsuo
6 Ahkeissuo 22 Hauklamminsuo 38 Niitlahdensuo 54 Kytösuo
7 Vehmaansuo 23 Männistönsuo 39 Suurisuo 55 Saunalamminsuo
8 Korpisuo 24 Tukkimurronsuo 40 Tervajoensuo 56 Juurikkasuo
9 Erijärvensuo 25 Viirunsuo 41 Sammallahdensuo 57 Viitasaarensuo

10 Karvalamminsuo 26 Mikonmäensuo 42 Heposuo 58 Poitsensuo
11 Tervahautoinsuo 27 Muurainsuo 43 Lampisuo 59 Palosuo
12 Vaarjärvensuo 28 Kuopiinsuo 44 Lähdesuo 60 Oritsuo
13 Kiveronsuo 29 Likolamminsuo 45 Suurisuo 61 Oritsuo
14 Lapinlahdenkorpi 30 Lehmilamminsuo 46 Suurisuo 62 Loitumanpäänsuo

15 Repolahdensuo 31 Kumusuo 47 Suurisuo
16 Leviänlahdensuo 32 Kaitasuo 48 Linniinrantasuo
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Taulukko 33. Soiden turvekerrostiedot koko suon alueelta

          Keskipaksuus (m)   Turvemäärä Mm3

Nro Syvyysalue > 
0.1m

ATK 
nro

Ha LT- 
luok  

ka

S1-3 S4 S5-10   
C1-10

Yht Keski  
maa  
tunei  
suus

S1-4 S5-10,     
C1-10

Yht

33  Mikonsuo 31520 40 1 0.0 0.1 1.2 1.4 5.9 0.06 0.48 0.54
34  Mattilan Su-

urisuo
31511 600 1 0.0 0.1 0.9 1.0 5.8 0.53 5.17 5.70

35  Hanhisuo 31526 150 2 0.2 0.2 1.3 1.7 4.9 0.64 1.86 2.50
36  Ahvenlahdensuo 10818 37 1 0.1 0.2 1.8 2.1 5.2 0.15 0.63 0.78
37  Suurisuo 1031 220 3 4.0 0.3 2.3 3.0 4.9 1.54 5.15 6.69
38  Niitlahdensuo 31539 23 1 0.0 0.3 1.5 1.8 5.1 0.08 0.35 0.43
39  Suurisuo 1035 271 1 0.2 0.1 1.2 1.6 5.9 0.85 3.38 4.23
40  Tervajoensuo 10826 48 1 0.0 0.3 0.8 1.1 4.6 0.13 0.38 0.51
41  Sammallahden    

 suo
31538 39 1 0.1 0.3 1.3 1.5 5.2 0.04 0.54 0.58

42  Heposuo 7108 24 1 0.1 0.1 1.4 1.6 6.5 0.05 0.33 0.38
43  Lampisuo 7109 37 1 0.4 0.3 1.9 2.6 4.8 0.28 0.66 0.94
44  Lähdesuo 7110 30 1 0.4 0.4 1.8 2.6 5.1 0.25 0.52 0.77
45  Suurisuo 7111 188 1 0.1 0.2 0.9 1.2 5.2 0.66 1.64 2.30
46  Suurisuo 31528 41 0 0.1 0.1 2.0 2.2 6.1 0.08 0.83 0.91
47  Suurisuo 31529 49 1 0.2 0.1 1.6 1.9 5.9 0.12 0.82 0.94
48  Linniinrantasuo 31532 34 1 0.2 0.0 1.3 1.5 6.2 0.09 0.42 0.51
49  Hautapellonsuo 31533 20 0 0.3 0.1 1.2 1.6 5.1 0.07 0.24 0.31
50  Ukkolansuo 31530 24 1 0.2 0.1 1.4 1.7 5.5 0.07 0.34 0.41
51  Muurakorpi 31531 34 0 0.1 0.3 1.9 2.3 5.3 0.13 0.64 0.77
52  Tatviidansuo 10828 57 1 0.1 0.0 1.4 1.6 5.1 0.04 0.86 0.90
53  Lammasahonsuo 31534 29 0 0.1 0.2 1.5 1.8 5.3 0.09 0.44 0.53
54  Kytösuo 31543 61 0 0.1 0.1 0.7 0.9 5.8 0.06 0.47 0.53
55  Saunalamminsuo 31536 143 1 0.2 0.3 2.6 3.0 5.1 0.59 3.75 4.34
56  Juurikkasuo 31535 66 1 0.1 0.1 2.2 2.4 6.3 0.13 1.43 1.56
57  Viitasaarensuo 31537 174 0 0.0 0.1 0.7 0.8 6.6 0.07 1.26 1.33
58  Poitsensuo 31544 40 0 0.0 0.1 0.5 0.6 5.7 0.02 0.20 0.22
59  Palosuo 10825 52 1 0.0 0.1 1.5 1.6 4.5 0.06 0.80 0.86
60  Oritsuo 31541 90 0 0.0 0.1 1.0 1.2 5.2 0.10 0.95 1.05
61  Oritsuo 31542 124 0 0.1 0.0 1.0 1.1 5.7 0.22 1.12 1.34
62  Loitumanpään    

 suo
31540 123 0 0.1 0.0 0.7 0.8 5.5 0.05 0.92 0.97

30 
kpl

Summat/Mm3                 
Painot.  
keskiarvot

  2868   0.1 0.1 1.3 1.5 5.5 7.25 36.58 43.83
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KIITOKSET

Ruokolahden turvetutkimusten maastotöihin 
osallistuivat tutkijoina geologit Markku Moisanen 
ja Timo Suomi, tutkimusassistentti Kari Lehmus-
koski sekä harjoittelijat Micaela Morero ja Jouko 
Karinen. Laboratorionäytteet on analysoitu Lab-

tium Oy:n Kuopion laboratoriossa. Raportin on 
tarkastanut geologi Heikki Meriluoto. Tekijät esit-
tävät parhaat kiitoksensa kaikille raportin eri vai-
heisiin osallistuneille.

YHTEENVETO KAIKISTA RUOKOLAHDEN TUTKITUISTA SOISTA

Peruskartoilta tehdyn mittauksen mukaan Ruoko-
lahdella on yli 20 ha:n suuruisia yhtenäisiä geolo-
gisia suoalueita 75 kpl yhteispinta-alaltaan 6050 ha 
(Virtanen ym. 2003). GTK:n toimesta on tutkittu 
yhteensä 64 suota (5770 ha). Näistä vuonna 1975 
tutkitut Suurisuo ja Raatesuo ovat turvetuotannos-
sa, eikä niiden tietoja ole näissä turveraporteissa. 
Suurin tutkittu suo on 600 ha, mutta yleisimmin 
soiden koko vaihtelee 20–260 hehtaarin välillä. 
Tutkittujen soiden keskikoko on 90 ha. Soiden 
keskisyvyys on 1,5 m, mistä heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintaturpeen osuus on 0,2 m. Tut-

kitun 62 suon yhteenlaskettu pinta-ala on 5350 ha, 
mistä yli 1,5 m syvää aluetta on 2273 ha (42 %). 

Valtaosa soista on ojitettuja, ojittamatonta 
aluetta on vain 6 % tutkimuspinta-alasta. Yleisim-
mät suotyypit ovat rämeet (48 %) ja turvekankaat 
(43 %).  Avosuota on vain 4 %. Rämeistä yleisin on 
isovarpuräme, mutta myös tupasvilla- ja rahkarä-
meitä on runsaasti. Turvekankaista yleisimpiä ovat 
puolukka- ja varputurvekankaat, kuitenkin myös 
rehevämpiä turvekankaita kuten mustikkaturve-
kangasta on runsaasti.

Taulukko 34. Ruokolahden 62 suon yhteispinta-ala, keskimääräiset turvepaksuudet ja               
turvemäärät

Tutkittu 
kokonais  
pinta-ala    

(ha)

Pintarahka  
 turpeen 
paksuus            

H 1-4  S (m)      

Pojaturpeen 
paksuus (m)                 

C-turve +                   
H 5-10                   
S-turve

Turpeen 
paksuus      

(m)         

Vaalea  
ympäristö   

turve: H 1-4 S              
(milj. suo-m3)

Energiaturve:           
C-turve  +              
H5-10 S-

turve  (milj. 
suo-m3)

Turvemää-
rä  Yhteensä          

(milj. suo-m3)

5350 0,2 1,3 1,5 12,04 68,62 80,66
  

Taulukko 35. Turvetuotantoon soveltuvien alueiden pinta-ala, turvemäärä ja energiasisältö 

Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve
Tuotanto-
kelpoinen           

pinta-ala (ha)

Tuotantokelpoi-
nen turvemäärä             

milj.suo- m3

Energiasisältö 
50 % kosteus     
milj. MWh

Käyttökelpoinen 
pinta-ala (ha)

Käyttökelpoi-
nen turvemäärä                       

milj.suo- m3

1836 39,14 18,49 402 3,32
 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 453, 2014
Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

77

Ruokolahdelta on otettu turvenäytteitä labora-
toriomäärityksiä varten 12 suolta, 13 näytepisteel-
tä yhteensä 181 kpl. Turvenäytteiden keskimää-
räinen vesipitoisuus on 91 % märkäpainosta ja 
kuiva-ainemäärä 89 kg/suo-m3. Tehollinen läm-

pöarvo on kuivalle turpeelle laskettuna 21,03 MJ/
kg ja 50 %:n käyttökosteudessa 9,27 MJ/kg. Näyt-
teiden tuhkapitoisuuden keskiarvo on 2,4 % ja rik-
kipitoisuuden 0,26 % kuivapainosta.

Taulukko 36. Yhteenveto laboratoriomääritysten tuloksista.

    Maatu- 
neisuus

L-arvo. 
teholl.

L-arvo       
50% 
kost.

Vesi-
pitoi-
suus

Kuiva-
aine

Rikki-
pit.

Tuhka- 
pit.

Näyte- 
määrä

Nro  SUON NIMI H1-10 MJ/kg MJ/kg % kg/m3 % % kpl

6  Ahkeissuo 5.7 20.60 8.90 91.3 87.7 0.15 2.7 15
7  Vehmaansuo 5.3 20.64 8.93 90.3 97.3 0.33 4.4 14
7  Vehmaansuo 5.9 20.51 8.61 90.2 95.1 0.50 3.7 13
8  Korpisuo 5.1 21.10 9.33 89.8 100.8 0.85 4.3 14
20  Aukiasuo 6.4 22.22 9.89 89.3 109.0 0.30 2.4 11
22  Haukl.suo 6.3 21.02 9.29 90.9 92.6 0.15 1.9 14
29  Likol.suo 5.6 20.28 9.39 91.9 75.6 0.13 2.3 16
34  M. Suurisuo 5.9 21.02 9.29 91.0 89.1 0.10 1.4 12
35  Hanhisuo 6.3 21.02 9.29 92.0 73.3 0.11 1.9 12
46  Suurisuo 6.7 20.57 9.07 91.7 80.4 0.09 1.1 14
55  Saunal.suo 4.8 21.20 9.38 92.1 74.1 0.19 1.7 20
56  Juurikkasuo 5.7 20.94 9.25 91.8 81.0 0.11 1.3 14
61  Oritsuo 5.7 22.33 9.95 89.6 104.0 0.31 1.9 12

 12 suota 5.8 21.03 9.27 90.9 89.2 0.26 2.4 181
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LIITE 1(1)



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 453, 2014
Timo Suomi ja Ale Grundström

80

LIITE 1(2)
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LIITE 2

HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS,  
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Tapio Toivonen

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:

Vähintään 10 ha:n laajuinen yhtenäinen alue, jos-
sa on yli 0,6 m paksu pintakerros heikosti maatu-
nutta rahkaturvetta, jonka keskimaatuneisuus on 
korkeintaan 3,0. 

1-laatuluokka eli viljelyturve
 

Heikosti maatunutta (H1–3) turvetta, jossa on vä-
hintään 90 % rahkasammalien jäännöksiä. Näistä 
yli 80 % täytyy kuulua Acutifolia-ryhmään. Acuti-
folia-turvetekijää on oltava koko turvemäärästä yli 
72 %. Turveinventoinnissa heikosti maatunut rah-
katurve jaetaan kolmeen ryhmään (A, Q, P). Lisä-
tekijöinä saa paikallisesti olla tupasvillan, tupaslui-
kan ja varpujen jäännöksiä.  Tupasvillaturvetekijän 
määrä ei saisi ylittää 6 % eikä varputurvetekijän 
määrä 3 %. Muutamia ohuita maatuneempia rah-
kavaltaisia linssejä saa olla. 

Laatuluokkaan 1 kuuluvaa turvetta on pääasias-
sa keidassuoalueen soissa, joiden vallitsevia suo-
tyyppejä ovat rahkaneva, rahkaräme, keidasräme 
sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot. Mät-
täisyys on runsasta. Mikäli suolla on sarapitoisia 
alueita, on ne rajattava käyttökelpoisen alueen ul-
kopuolelle. Vaihtokapasiteettimäärityksissä näyt-
teiden keskiarvon tulee olla yli 100 mek/100 g.

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

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

2-laatuluokka

Heikosti maatunutta (H1–4) turvetta, jossa on vä-
hintään 80 % rahkasammalien jäännöksiä. Keski-
maatuneisuus on korkeintaan H4. Maatuneempia 

10–50 cm paksuja rahkavaltaisia linssejä saa olla. 
Turvetekijöiden kokonaismäärästä tulee yli 50 % 
kuulua Acutifolia- tai Palustria-ryhmään. Lisäteki-
jöiden kokonaismäärä ei saa ylittää 20 %. Tyypilli-
siä suotyyppejä, joiden alueella on 2-laatuluokan 
turvetta, ovat 1-laatuluokan kohdalla mainittujen 
suotyyppien lisäksi isovarpuräme, lyhytkorsineva-
räme ja kalvakkaneva sekä näiden ojikko- ja muut-
tumamuodot. Mättäisyys 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 kas-
vuturpeen (2b) sekä kuivike- ja imeytysturpeen 
raaka-aineeksi.

3-laatuluokka

Tähän ryhmään kuuluu kaikki muu heikosti maa-
tunut (H1–4) rahkavaltainen pintaturve, jossa on 
vähintään 80 % rahkasammalien jäännöksiä. Eli 
ryhmään kuuluu mm. lähes kaikki heikosti maa-
tunut (H1–4), selvästi Cuspidata-valtainen rahka-
turve. Tyypillisiä suotyyppejä, joiden alueella on 
3-laatuluokan turvetta, ovat lyhytkorsineva, silmä-
keneva, lyhytkorsinevaräme ja tupasvillaräme sekä 
näiden ojikko- ja muuttumamuodot. Mättäisyys 
on ojittamattomalla alueella vähäistä. Tämä laatu-
luokka voidaan jakaa maatumisasteen perusteella 
kahteen alaluokkaan: 

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 
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3-laatuluokkaan sijoittuvaa suota tai turvetta 
ei yleensä suositella kasvu-, kuivike- tai imeytys-
turvetuotantoon, mutta tähän ryhmään sijoittu-
via turpeita on käytetty jonkin verran kuivike- ja 
imeytysturpeena.    

Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 
3-luokkaan. Raja 1- ja 2-luokan välillä on help-
po. Se on suoraan luettavissa lannoitelaissa. 2- ja 
3-luokan välistä rajaa ei ole missään määritelty, 
mutta käytännössä paksun heikosti maatuneen, 
selvästi Cuspidata-valtaisen pintaturpeen omaa-
vat suot ovat jääneet hyödyntämättä. Edellä kuva-

tun luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi 
kunta- tai kuntainliittokohtaisessa tarkastelussa 
asettaa heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen sisältämien turvetekijöiden osuuksien 
perusteella paremmuusjärjestykseen, jolloin on 
entistä helpompi valita kiinnostavimmat suot lä-
hemmän tarkastelun kohteeksi. 

Yksinkertaistettuna 1-laatuluokkaan sijoittuva 
turve on hyvää kasvu-, kuivike- ja imeytysturpeen 
raaka-ainetta, 2-laatuluokkaan kuuluva turve kes-
kinkertaista ja 3-laatuluokkaan kuuluva huonoa 
raaka-ainetta.
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LIITE 3 (1)

LEIKKAUSPROFIILEISSA KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

TURVEPROFIILIT: SUOTYYPIT

Letot       Rämeet
WAL  Warnstorfii-letto   RHSR  Ruohoinen sararäme
CAL  Campylium-letto   VSR  Varsinainen sararäme
SRIL  Scorpidium-rimpiletto   LKNR  Lyhytkorsinevaräme
DRIL  Revolvens-rimpiletto   TR  Tupasvillaräme
CRIL  Calliergon richardsonii -rimpiletto PSR  Pallosararäme
KOL  Koivuletto    KR  Korpiräme
LUL  Luhtaletto    KGR  Kangasräme
LASU  Lähdesuo    IR  Isovarpuinen räme
       VKR  Vaivaiskoivuräme
       RR  Rahkaräme (vanh.)
Nevat       KARR  Kanervarahkaräme
LUN  Luhtaneva    VARR  Variksenmarjarahkaräme
VSN  Varsinainen saraneva   TURR  Tupasvillarahkaräme
RHSN  Ruohoinen saraneva   MURR  Muurainrahkaräme
ORIN  Oligotrofinen rimpineva  KER  Keidasräme
MRIN  Mesotrofinen rimpineva  KANR  Kalvakkanevaräme
OLKN  Ombrotrofinen lyhytkortinen neva RINR  Rimpinevaräme
MLKN  Minerotrofinen lyhytkortinen neva LR  Lettoräme
MKN  Mesotrofinen kalvakkaneva
SIN  Silmäkeneva
OKN  Oligotrofinen kalvakkaneva  Korvet
RN  Rahkaneva (vanh.)   VK  Varsinainen korpi (vanh.)
KARN  Kanervarahkaneva   VLK  Varsinainen lettokorpi
VARN  Variksenmarja rahkaneva  KOLK  Koivulettokorpi
TURN  Tupasvilla rahkaneva   LHK  Lehtokorpi
MURN  Muurainrahkaneva   RHK  Ruoho- ja heinäkorpi
TIHP  Tihkupinnat    KGK  Kangaskorpi
KUN  Kuljuneva    VTEK  Varsinainen tervaleppäkorpi
RTEK  Ruohoinen tervaleppäkorpi

Muuttumat      MSK  Mustikkakorpi
SOTK  Soistuva turvekangas   MRK  Muurainkorpi
KSMU  Karhunsammalmuuttuma  MKK  Metsäkortekorpi
RHTK  Ruohoturvekangas   KUK  Kurjenpolvikorpi
MTK  Mustikkaturvekangas   SAK  Saniaiskorpi
PTK  Puolukkaturvekangas   NK  Nevakorpi
VATK  Varputurvekangas   PAVI  Pajuviita
JATK  Jäkäläturvekangas   RAK  Rääseikkö
KH   Kytöheitto
PE   Pelto (turvepohjainen)   Lisämerkinnät
TA   Tuotantoalue    LU  Luonnontilainen
YHJA   Yhdyskuntajäte alue   OJ  Ojikko
       MU  Muuttuma
       TK  Turvekangas
       UK  Uusiokäyttö
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LIITE 3 (2)

Turvelajit       Värikoodi
S  Rahka (Sphagnum)    Vihreä
CS  Carex–Sphagnum (sara–rahka)   Vihreä
BS  Bryales–Sphagnum (ruskosammal–rahka) Vihreä
C  Sara (Carex)     Oranssi
SC  Sphagnum–Carex (rahka–sara)   Oranssi
BC  Bryales–Carex (ruskosammal–sara)  Oranssi
B  Ruskosammal (Bryales)   Violetti
CB  Carex–Bryales (sara–ruskosammal)  Violetti
SB  Sphagnum–Bryales (rahka–ruskosammal) Violetti

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

SUON POHJALLA:

Liejut       Mineraalimaalajeja
JAMU  Järvimuta    SA  Savi
HDLJ  Hienodetrituslieju   HS  Hiesu
KDLJ  Karkeadetrituslieju   HT  Hieta
SALJ  Savilieju    HK  Hiekka
HSLJ  Hiesuinen lieju    SR  Sora
MR  Moreeni
KI  Kivikko
LO  Lohkareikko
Kemiallisia saostumia (välikerroksina tai pinnassa/pohjalla)
SISS  Rautakarbonaatti (Sideriitti)
LISS  Suomalmi (Limoniitti)
RASS  Keltamulta (Rautaokra)
VISS  Sinimaa (Ferrofosfaatti, Vivianiitti)
ALSS  Aluna
DOSS  Doppleriitti

MAATUNEISUUSPROFIILIT:

Maatuneisuus       Värikoodi
H1-3  Heikosti maatuneet pintaturpeet  Tumman vihreä
H4  Väliturpeet     Keltainen
H5-6  Kohtalaisen hyvin maatuneet turpeet  Punainen
H7-  Hyvin maatuneet turpeet   Vaalean ruskea
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Liite 4. 

Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan periaatepää-
töksen (30.8.2012) taustaraportissa esitetty soiden luonnontilaisuusasteikko (ehdotus soiden ja turve-
maiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. työryhmämuistio, MMM 
2011:1).

SUOYHDISTYMIEN TAI SUOKOKONAISUUKSIEN LUONNONTILAISUUSASTEIKKO
Luonnontilaisuuteen perustuva yleinen luontoarvon luokittelu

Luokka Kuivatus Kasvillisuus Vedenpinta

0

Muuttunut peruuttamattomasti: 
Vesitalous muuttunut, kasvilli-
suuden muutos edennyt pitkälle.

Kasvillisuus muuttunut kauttaaltaan 
ja sen kehitys osissa tapauksista 
edennyt turvekangasvaiheeseen.

Suoveden pinta kauttaal-
taan alentunut 

1

Vesitalous muuttunut 
kauttaaltaan, 
kasvillisuusmuutokset selviä.

Puuston kasvu selvästi lisääntynyt 
ja/ tai alue taimettunut/ metsittynyt. 
Kasvillisuusmuutokset voivat kaut-
taaltaan ojitetuillakin alueilla olla 
hitaita. Alue voi olla myös jäkälöity-
nyt tai karhunsammaloitunut vailla 
merkittävää puustokerrosta.

2

Suolla ojitettuja ja ojittamattomia 
osia. Ojitus estää hydrologisen 
yhteyden suon ja ympäristön 
välillä. Osalla ojittamatonta alaa 
kuivahtamista. Keidassoilla ojitus 
on muuttanut myös reunaluisun 
ja keskustan vesitaloutta.

Suolle tyypillinen kasvistoaines kär-
sinyt; varpuisuus voi olla lisääntynyt 
välipinnoilla; merkkejä puuston kas-
vun lisääntymisestä tai taimettumi-
sesta. Osalla suon ojittamatonta alaa 
kasvillisuusmuutoksia. Keidassoiden 
keskiosien muutokset voivat laidetta 
lukuun ottamatta olla vähäisiä.

Suoveden pinta voi olla 
hivenen alentunut kau-
empanakin ojista, jos ne 
ovat “puhkaisseet” laajoja 
rimpiä tai keidassoiden 
kuljuja taikka allikoita. 
Suon ennallistamisen tai 
suolle tulevien pisto-ojien 
aiheuttamat taikka esim. 
penkkateiden patoamat 
vettymät kuuluvat tähän 
luokkaan.

3

Valtaosa suosta ojittamatonta. 
Aapasuon reunaojitus ei kaut-
taaltaan estä luonnollista vaihet-
tumista kangasmetsään (tms.); 
merkittävää kuivahtamista ei 
suon muissa osissa. Keidassoiden 
laideosissa voi olla laajalti vesital-
ouden muutoksia.

Suokasvillisuudessa ei muutok-
sia suon reunavyöhykettä lukuun 
ottamatta. Keidassoilla laiteella 
puuvartisten kasvien osuus voi olla 
merkittävästi lisääntynyt.

Suoveden pinta alentunut 
ojien tuntumassa, joskus 
myös suon pinta.

4

Suon välittömässä läheisyydessä 
tai reunassa häiriö(itä), esim. 
ojia, tie tms., jotka eivät aiheuta 
näkyvää muutosta suolla. Osassa 
keidassoiden laiteita voi kuiten-
kin olla vesitalouden muutoksia.

Suokasvillisuus vallitsee aluskasvilli-
suudessa (pl.luontaisesti ruoppaiset 
tai pohjakerrokseltaan sulkeutumat-
tomat suotyypit). Osassa keidas-
soiden laiteita voi olla vähäisiä 
kasvillisuuden muutoksia.

Vedenpinta kullekin 
suopinnan tasolle tyypilli-
sissä rajoissa. 

5 Suolla ja sen välittömässä 
läheisyydessä ei häiriötekijöitä.

taulukossa aapasoista sanottu koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja keidas- 
soiden yhdistymiä.
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