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Toivonen, T. & Valo, O. 2014. Vaasassa ja Mustasaaressa tutkitut suot ja 
niiden turvevarat. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 454, 
99 sivua, 72 kuvaa, 6 taulukkoa ja 4 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt turvetutkimuksia Vaasassa 
vuonna 2011 ja Mustasaaressa vuosina 1992, 2003 ja 2011. Vaasassa ja 
siihen liitetyssä Vähässäkyrössä on tutkittu 10 suota yhteispinta-alaltaan 
453 ha. Mustasaaressa on tutkittu 47 suota yhteispinta-alaltaan 1 921 ha. 
Kaikki kokonsa puolesta turvetuotantoon mahdollisesti soveltuvat suot on 
tutkittu. 

Vaasassa tutkituissa soissa on turvetta yhteensä 4,8 milj. suo-m3. Soiden 
keskisyvyys on 1,1 m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen osuus on 0,6 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 4,1. Yli 1,5 m 
syvän alueen pinta-ala on 145 ha ja sen turvemäärä on 2,7 milj. suo-m3. 
Mustasaaressa tutkituissa soissa on turvetta yhteensä 17,0  milj.  suo-m3. 
Soiden keskisyvyys on 0,9  m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintaturvekerroksen osuus on 0,3 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 4,7. 
Yli 1,5 m syvän alueen pinta-ala on 289 ha ja sen turvemäärä on 5,4 milj. 
suo-m3. 

Vaasan soiden turpeista on 88  % rahkavaltaisia ja 12  % saravaltaisia. 
Vaasan soille on tyypillistä etenkin Vähänkyrön alueella paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on ohut kerros maa-
tuneempaa sararahka- tai rahkasaraturvetta. Suoalasta on ojitettu 98 %. 
Yleisimpiä suotyyppejä ovat rahkaräme, isovarpuräme ja tupasvillaräme 
sekä erilaiset turvekankaat. Mustasaaressa turpeista on rahkavaltaisia 66 % 
ja saravaltaisia 34 %. Suoalasta on ojitettu yli 77 %. Yleisimpiä suotyyppejä 
ovat isovarpuräme, varsinainen sararäme, rahkaräme ja turvekankaat.

Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on Vaasassa 2,4 % kuivapainosta, 
vesipitoisuus märkäpainosta 91,8 %, kuiva-aineen määrä eli tiheys 73,9 kg/
suo-m3 ja rikkipitoisuus 0,23 % kuivapainosta. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 18,8  MJ/kg. Mustasaaressa turpeen keski-
määräinen tuhkapitoisuus on 3,0 % kuivapainosta, vesipitoisuus märkä-
painosta 92,1  %, kuiva-aineen määrä 79,1  kg/suo-m3 ja rikkipitoisuus 
0,20  % kuivapainosta. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski- 
määrin 19,1 MJ/kg.

Vaasassa tutkituista soista soveltuu 5 turvetuotantoon. Tuotantokelpoinen 
pinta-ala on 127  ha. Soissa on parhaiten kasvu- tai ympäristöturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta 1,71  milj. suo-m3. Yhdellä suolla on lisäksi 
pohjalla 0,09  milj. suo-m3 energiaturvetta, jonka energiasisältö 50  %:n 
kosteudessa on 0,04 milj. MWh. Mustasaaressa tutkituista soista soveltuu 
7 turvetuotantoon. Tuotantokelpoinen pinta-ala on 332 ha. Soissa on par-
haiten kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa turvetta 1,77 milj. 
suo-m3  122  ha:n alueella. Kahdella suolla on lisäksi 235  ha:n alueella 
2,84 milj. suo-m3 energiaturvetta, jonka energiasisältö 50 %:n kosteudessa 
on 1,29 milj. MWh.
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Toivonen, T. & Valo, O. 2014. Vaasassa ja Mustasaressa tutkitut suot ja ni-
iden turvevarat. The peatlands and peat resources of Vaasa and Mustasaari, 
Western Finland. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 454. 
Geological Survey of Finland, Peat Research, Report of Peat Investigation 
454, 99 pages, 72 figures, 6 tables and 4 appendices.

The Geological Survey of Finland studied peatlands and peat resources in 
the area of Vaasa and Mustasaari in 1992, 2003 and 2011. Ten peatlands 
(453 hectares) were investigated in Vaasa and the affiliated Vähäkyrö, and 
47 peatlands (1921 hectares) in Mustasaari. The studies covered all peat-
lands potentially suitable for peat production.

In Vaasa, the studied mires contained 4.8 million m3 peat in situ. The mean 
depth of the mires is 1.1  m, including the poorly humified Sphagnum-
dominated surface layer with an average thickness of 0.6  m. The mean 
humification degree (H) of the peat is 4.1. The area deeper than 1.5  m 
covers 145 ha and contains 56% of the total peat quantity (2.7 million m3). 
In Mustasaari, the studied mires contained 17.0 million m3 peat in situ. 
The mean depth of the mires is 0.9  m, including the poorly humified 
Sphagnum-dominated surface layer with an average thickness of 0.3  m. 
The mean humification degree (H) of the peat is 4.7. The area deeper than 
1.5 m covers 289 ha and contains 32% of the total peat quantity (5.4 mil-
lion m3).

In Vaasa, 88% of the peat is Sphagnum-dominated, and the remaining 12% 
is Carex-dominated. The majority of the peatlands are drained. The most 
common mire site types are Sphagnum fuscum pine bog, dwarf-shrub pine 
bog and cottongrass pine bog. In Mustasaari, 66% of the peat is Sphag-
num-dominated, and the remaining 34% is Carex-dominated. The major-
ity of the peatlands are drained. The most common mire site types are 
Sphagnum fuscum pine bog, dwarf-shrub pine bog, tall-sedge pine fen and 
forested peatlands.

The average ash content of peat in Vaasa is 2.4% of dry weight, the wa-
ter content is 91.8% of wet weight, the dry bulk density is 73.9 kg per m3 
in situ and the sulphur content is 0.23% of dry weight. The effective calorif-
ic value of the dry peat is 18.8 MJ/kg on average. The average ash content 
of peat in Mustasaari is 3.0% of dry weight, the water content is 92.1% of 
wet weight, the dry bulk density is 79.1 kg per m3 in situ and the sulphur 
content is 0.20% of dry weight. The effective calorific value of the dry peat 
is 19.1 MJ/kg on average.

Five of the investigated peatlands are suitable for peat production in Vaasa. 
The total area suitable for peat production is 127 ha. The available amount 
of fuel peat in one peatlands is 0.09 million m3 in situ and the energy con-
tent is 0.04 million MWh at 50% moisture content. The area suitable for 
horticultural and environmental peat production is 127 ha and the avail-
able amount of the peat is 1.71 million m3 in situ. Seven of the investigated 
peatlands are suitable for peat production in Mustasaari. The total area 
suitable for peat production is 332 ha. The available amount of fuel peat in 
two peatlands is 2.84 million m3 in situ and the energy content is 1.29 mil-
lion MWh at 50% moisture content. The area suitable for horticultural and 
environmental peat production is 122 ha and the available amount of the 
peat is 1.77 million m3 in situ.

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): peat deposits, mires, peat, fuel 
peat, horticultural peat, environmental peat, reserves, Vaasa, Mustasaari, 
Vähäkyrö
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Toivonen, T. & Valo, O. 2014. Vaasassa ja Mustasaaressa tutkitut suot 
ja niiden turvevarat. Undersökta myrar i Vasa och Korsholm och de-
ras torvtillgångar. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraport- 
ti 454. Geologiska forskningscentralen, Torvundersökningsrapport 454,  
99 sidor, 72 figurer, 6 tabeller och 4 bilagor. 

Geologiska forskningscentralen har år 2011 undersökt 10 myrar med en 
sammanlagd areal av 453 ha inom Vasa (inklusive Lillkyro) och åren 1992, 
2002 och 2011 undersökt 47 myrar med en sammanlagd areal av1 921 ha 
inom Korsholms kommuns gränser. Alla myrar potentiellt lämpliga för 
torvproduktion har undersökts. 

De undersökta myrarna i Vasa har torvmängden 4,8 milj. myr-m3. My-
rarnas medeldjup är 1,1 m, varav det låghumifierade, vitmossdominerade 
ytlagrets andel är 0,6 m. Torvens medelhumifieringsgrad är 4,1. Den över 
1,5 m djupa myrarealen är 145 ha och torvmängden 2,7 milj. myr-m3. De 
undersökta myrarna i Korsholm har torvmängden 17,0 milj. myr-m3. My-
rarnas medeldjup är 0,9 m, varav det låghumifierade, vitmossdominerade 
ytlagrets andel är 0,3 m. Torvens medelhumifieringsgrad är 4,7. Den över 
1,5 m djupa myrarealen är 289 ha och torvmängden 5,4 milj. myr-m3.
 
Den vitmossdominerade torven uppgår till 88  % och resten, 12  %, är 
starrdominerad i Vasa. Typiskt för myrarna i Vasa och särskilt Lillkyro 
området, år det tjocka låghumifierade, vitmossdominerade ytlagret, un-
der vilket det finns en mera humifierad starrvitmosstorv. Myrarealen har 
till 98  % utdikats. De allmännaste myrtyperna är fuscum-tallmyr (RR), 
rismyr (IR) och tuvdunmyr (TR). 

Den vitmossdominerade torven uppgår till 66 % och resten, 34 %, är starr-
dominerad i Korsholm. Myrarealen har till 77 % utdikats. De allmännaste 
myrtyperna är rismyr (IR), egentlig starrmyr (VSR), fuscum-tallmyr (RR) 
och torvmoar.

Askhalten i torven är i Vasa i medeltal 2,4 % av torrvikten. Vattenhalten är 
91,8 % av våtvikten, torrsubstansen eller torvens täthet är 73,9 kg/myr-m3 
och svavelhalten är 0,23 % av torrvikten i medeltal. Torrsubstansens ef-
fektiva värmevärde är i medeltal 18,8 MJ/kg. Askhalten i torven är i Kors-
holm i medeltal 3,0 % av torrvikten. Vattenhalten är 92,1 % av våtvikten, 
torrsubstansen eller torvens täthet är 79,1 kg/myr-m3 och svavelhalten är 
0,20 % av torrvikten i medeltal. Torrsubstansens effektiva värmevärde är i 
medeltal 19,1 MJ/kg.
 
Fem av de undersökta myrarna i Vasa är lämpliga för torvproduk-
tion. Den sammanlagda arealen som lämpar sig för torvproduktion är 
127 ha. En av dem lämpar för energitorvproduktion. Den har energitorv  
0,09 milj. myr-m3 och energiinnehållet med 50 %:s fukthalt är 0,04 milj.  
MWh. Växt- och miljötorvmängden uppgår till 1,71  milj.  myr-m3. Sju 
av de undersökta myrarna i Korsholm är lämpliga för torvproduktion. 
Den sammanlagda arealen som lämpar sig för torvproduktion är 332 ha. 
Två av dem lämpar för energitorvproduktion (235 ha), de innehåller  
energitorv 2,84 milj. myrm3 och energiinnehållet med 50 %:s fukthalt är 
1,29 milj. MWh.

Nyckelord: torvförekomst, myrar, torv, energitorv, växttorv, miljötorv,  
reserver, Vaasa, Mustasaari, Vähäkyrö
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt valta-
kunnalliseen turvevarojen kartoitukseen liittyviä 
turvetutkimuksia Vaasassa vuonna 2011 ja Musta-
saaressa vuosina 1992, 2003 ja 2011. Mustasaaren 
turvetutkimukset Raippaluodossa vuonna 2003 
olivat osa maailmanperintöalueen maaperäkartoi-
tusta. Tällöin tutkittiin alueella orientoivasti myös 
alle 10 ha:n laajuisia soita. Koska Vaasassa on tut-
kittu vain 10 suota, ja Mustasaari sijoittuu Vaasan 
ympärille, näiden kuntien alueella tutkitut suot on 
koottu yhteen raporttiin. 

Turvetutkimusten tarkoituksena on etsiä kas-
vu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä energiatur-
vetuotantoon soveltuvat suoalueet huomioiden 
myös soiden mahdolliset luontoarvot. Vaasassa 
tutkittujen 10 suon yhteispinta-ala on 453  ha ja 
Mustasaaressa tutkitun 47 suon yhteispinta-ala on 
1  921 ha (kuva 1). Vaasaan vuonna 2013 liitetyn 
Vähänkyrön suot ovat mukana Vaasassa tutkituis-

sa soissa. Tutkimukset ovat kohdistuneet lähinnä 
yli 20 ha suuruisiin soihin. Kaikki kokonsa puoles-
ta turvetuotantoon mahdollisesti soveltuvat suot 
on tutkittu. 

Tässä tutkimustuloksia esittelevässä raportissa 
on lyhyet selostukset tutkituista soista sekä yhteen-
veto tutkimustuloksista. Jokaisesta tutkitusta suos-
ta esitetään tutkimuspistekartta, jonka mittakaava 
on 1:20  000, ellei toisin mainita. Tämä raportti 
löytyy GTK:n internet-sivuilta Turvetutkimusra-
porttisivuilta (http://www.gtk.fi/tietopalvelut/pal-
velukuvaukset/turvetutkimusraportit.html) sekä 
Hakku-palvelusta (http://hakku.gtk.fi/fi/reports). 

Raportissa esitettyjen soiden yksityiskohtai-
semmat suoselostukset, jotka sisältävät suokartan, 
suurimmista soista poikkileikkauskuvat ja labora-
torioanalyysien tulokset, ovat tilattavissa GTK:n 
Länsi-Suomen yksiköstä. Esimerkki suokartasta on 
kuvassa 2 ja suon poikkileikkauksesta kuvassa 3. 

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Vuoden 2011 tutkimuksissa on käytetty uutta hila-
verkkomenetelmää, jossa tutkimus- ja syvyyspis-
teet muodostavat koko suon kattavan tasasivui-
sista kolmioista muodostuvan hilapisteverkon. 
Kenttätutkimukset suoritettiin aikaisemmin siten, 
että suurimmille tutkittaville soille laadittiin kart-
tapohjalle linjaverkosto, joka koostuu suon hal-
litsevan osan poikki vedetystä selkälinjasta ja sitä 
vastaan kohtisuoraan sijoittuvista poikkilinjoista 
(Lappalainen, Stén ja Häikiö 1984). Tutkimuspis-
teet ovat linjoilla 100 m:n välein. Tutkimuslinjoilla 
on lisäksi syvyyspisteitä 100 m:n välein. Pienialai-
set ja rikkonaiset suoalueet tutkittiin hajapistein.

Kairauksin tutkittiin tutkimuspisteillä turveker-
rostuman rakenne 10  cm:n tarkkuudella. Kasvi-
jäännekoostumukseen perustuvat pääturvelajien 
ja mahdollisten lisätekijöiden suhteelliset osuu-
det määritettiin 6asteikolla, turpeen maatunei-
suus von  Postin 10asteikolla, kosteus 5asteikolla 

sekä kuituisuus asteikolla 0–6. Tutkimuspisteillä 
määritettiin suotyyppi (liite 1), mättäisyys peittä-
vyysprosentteina tasopinnasta ja mättäiden kes-
kimääräinen korkeus. Lisäksi määritettiin puus-
ton puulajisuhteet, tiheysluokka ja kehitysluokka. 
Mahdolliset turpeen alaiset liejukerrostumat ero-
tettiin ja määritettiin pohjamaalaji. Tutkimustiedot 
tallennettiin maastossa tietokoneelle paikkatietoi-
neen. Syvyyspisteillä määritettiin turvepaksuuden 
lisäksi suotyyppi ja pohjamaalaji.

Heikosti maatunut (H1–4) rahkaturve on kent-
tätutkimuksen yhteydessä jaoteltu kasvijäänne-
koostumuksen mukaan kolmeen ryhmään (Acuti-
folia-, Cuspidata- ja Palustria ryhmät).

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

http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html
http://hakku.gtk.fi/fi/reports
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Laboratoriotutkimukset

Useimmista soista, jotka kenttätutkimusten pe-
rusteella soveltuvat turvetuotantoon, otettiin suon 
koosta riippuen 1–4 näytesarjaa laboratoriotutki-
muksia varten. Näytteistä määritettiin Kuopiossa 
Labtium Oy:n laboratoriossa vesipitoisuus paino-
prosentteina (105 °C:ssa kuivaamalla) ja tuhkapi-
toisuus prosentteina (815  ±  25  °C:ssa hehkutet-
tuna) kuivapainosta. Lämpöarvot on määritetty 
laboratoriossa IKA (C 5000 DUO) kalorimetrillä 

(ASTM  D  3286-77). Samoista näytteistä analy-
soitiin rikkipitoisuus prosentteina kuivapainosta 
Leco SC-132 rikkianalysaattorilla. Halkaisijaltaan 
5  cm:n laippakairalla otetuista tilavuustarkoista 
näytteistä määritettiin lisäksi kuiva-aineen määrä 
eli tiheys (kg/suo-m3). Laboratoriotutkimusten 
perusteella määritetään mm. energiaturpeen laatu 
ohjearvojen mukaisesti (Energiaturpeen laatuohje 
2006).
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    Vaasa
1 Isoneva
2 Järventausneva
3 Rummukkaneva
4 Takaneva
5 Riihikydönneva
6 Yrjäälänneva
7 Stenträsket
8 Svartträsket
9 Mäskträsket

10 Mangsmossen
   Mustasaari

11 Finnörsglo
12 Stormossen
13 Torrmaren
14 Furumossen

15 Stormossen
16 Sandfladankärret
17 Småträsken
18 Storslätmossen-Tallmossen
19 Ådmossen
20 Boviksträsk
21 Boträsket
22 Trängträsk
23 Snärumossen
24 Långträsk
25 Gummossen
26 Storbodfladan
27 Ripskärsfladan
28 Sandösundkärret
29 Trutvren

30 Lillbrunnen
31 Storbrunnen
32 Gammelglo
33 Vargholmsfjärden
34 Norromträsket
35 Långträskmossen
36 Storlassasmossen
37 Kivne Mossen
38 Helineva
39 Båtmansmossen
40 Skogslidenmossen
41 Finnmossen
42 Dragmossen
43 Torvströmossen
44 Pundars Skogsmossen

45 Rimal Kärret
46 Träskesmossen
47 Storkärret
48 Bakkärret
49 Kullommossen
50 Hästmossen
51 Storkärr
52 Hamnmossen
53 Fågelmossen
54 Elakkärr
55 Multmossen
56 Stormossen
57 Råmossen

Kuva 1. Vaasassa ja Mustasaaressa tutkitut suot. 
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa turpeen keskimaatunei-
suuden ja alapuolella olevat luvut heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen paksuuden ja koko 
turvekerroksen paksuuden desimetreinä.
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Kuva 3. Esimerkki turvelaji- ja maatuneisuusprofiilista. 

AINEISTON KÄSITTELY 

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien ja 
turvetekijöiden osuudet on laskettu GTK:ssa laa-
ditulla vuonna 2009 käyttöön otetulla laskenta-
ohjelmalla ns. vyöhykelaskutapaa käyttäen, joka 
perustuu v. 1983 kehitettyyn laskentamenetel-
mään (Hänninen, Toivonen ja Grundström 1983). 
Siinä jokainen suokartalle piirretyn kahden vie-
rekkäisen syvyyskäyrän tai syvyyskäyrän ja suon 
reunan välinen alue on oma syvyysvyöhykkeensä 
(0,1–1 m, 1–1,5 m, 1,5–2 m jne). Jokaiselta syvyys-
vyöhykkeeltä lasketaan erikseen turvemäärä, jotka 
yhdistämällä saadaan suon kokonaisturvemäärä 
selville.

Jokaisesta suosta on määritetty luonnontilai-
suusluokka (liite 4), joka perustuu soiden ja tur-

vemaiden kansallista strategiaa valmistelleen 
työryhmän loppuraporttiin (Valtioneuvoston pe-
riaatepäätöksen taustaraportti: Kansallinen suo- ja 
turvemaastrategia työryhmä 2012). Luokituksessa 
on käytetty hyväksi GTK:n tietoaineiston lisäk-
si uusimpia ilmakuvia ja peruskartta-aineistoa. 
Turvetuotanto voidaan ympäristösuojelulain 
13 §:n 4 momentin mukaan sijoittaa suolle, jon-
ka 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 (YSL 1.9.2014 ja YSA:n 
10.9.2014 perustelumuistio).

 Maatuneisuudet sekä turvelajien ja turveteki-
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jöiden määrät ja suhteet on laskettu turvemäärillä 
painottaen. Pliktauksien lieko-osumat on laskettu 
erikseen 0–1 ja 1–2 m:n välisissä syvyyskerroksis-
sa kantopitoisuusprosentteina turvemäärästä. Kun 
liekoisuusprosentti on alle 1  %, liekoja on ilmoi-
tettu olevan erittäin vähän. Liekoisuusprosentissa 
1–2  % liekoja on vähän, 2–3  %:ssa kohtalaisesti, 
3–4 %:ssa runsaasti ja yli 4 %:ssa erittäin runsaasti.

Tuotantokelpoisen turpeen energiasisältö on 
laskettu sekä täysin kuivalle turpeelle että jyrsin-
turpeen käyttökosteudessa (50 %) olevalle turpeel-
le. Jos suolta ei ole otettu tilavuustarkkoja labora-
torionäytteitä, on energiasisällön arvioimisessa 
käytetty Mäkilän (1994) esittämää laskentamene-
telmää.

ARVIOINTIPERUSTEET

Turvekerrostuman koko ja paksuus, turvelaji, 
turpeen maatuneisuus, muut fysikaaliset ja ke-
mialliset ominaisuudet sekä kuivatettavuus ovat 
tärkeimpiä tekijöitä arvioitaessa suon soveltuvuut-
ta turvetuotantoon. Käyttösuosituksissa otetaan 
huomioon myös luonnonsuojelulliset arvot. 

Uudessa ympäristösuojelulaissa (YSL 2014) on 
määräys, että myös alle 10  ha:n tuotantoalueelta 
vaaditaan ympäristölupa, jonka myöntää nykyisin 
aluehallintovirasto (Ympäristöministeriö 2013). 
Luvassa lupaviranomainen ottaa kantaa hankkeen 
toteutukseen, vesienkäsittelyyn ja ympäristövai-
kutuksiin. Ympäristöluvassa määrätään mm. sal-
lituista päästöistä, suoja-alueista ja puhdistuslait-

teista, sekä velvoitetarkkailusta ja mahdollisista 
korvausvelvoitteista. Mikäli turvetuotantoalue on 
yli 150 ha, alueelle pitää tehdä YVA-lain mukaiset 
selvitykset ennen tuotannon aloittamista. Uusille 
turvetuotantoon otettaville alueille tehdään luon-
toselvitys, jossa selvitetään mm. suon kasvilli-
suus, linnusto, pöly ja meluvaikutukset, maiseman 
muutokset, sekä vaikutukset terveyteen ja yleiseen 
viihtyvyyteen (Turveteollisuusliitto 2002).

Koska valtaosa Raippaluodon alueesta sijaitsee 
UNESCON maailmanperintöalueella, on saaren 
alueella sijaitsevat suot jätetty ulkopuolelle tarkas-
teltaessa soiden soveltuvuutta turvetuotantoon.

 

Energiaturve

Soiden soveltuvuus energiaturvetuotantoon riip-
puu mm. turvelajista, turpeen maatuneisuudesta 
ja tuhkapitoisuudesta. Rahkaturpeen (S) katsotaan 
soveltuvan energiaturpeeksi, jos sen maatuneisuus 
on korkeampi kuin H4, kun taas saravaltainen (C) 
turve sopii energiaturpeeksi heikomminkin maa-
tuneena. Toisinaan käytetään myös H1–4-maa-
tunutta rahkavaltaista turvetta energiaturpeena 
jyrsinmenetelmällä tuotettuna varsinkin, jos kul-
jetusetäisyys tuotantoalueelta käyttökohteeseen ei 
ole kovin pitkä.

Suon on tässä raportissa katsottu soveltuvan 
energiaturvetuotantoon, mikäli siltä löytyy vähin-
tään 5 ha:n laajuinen yhtenäinen, turvelajiltaan ja 
maatuneisuudeltaan tuotantoon soveltuva yleensä 
yli 1,5 m syvä alue. Paksu, heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros eli ns. pintarahka on 
usein este palaturvetuotannolle. Ohutta pintarah-
kakerrosta ei kuitenkaan ole vähennetty tuotanto-
kelpoista turvemäärää laskettaessa, koska se voi-
daan sekoittaa alla olevaan turpeeseen ja tuottaa 

heikkolaatuisena energiaturpeena. Tuotantokel-
poisen turpeen määrää laskettaessa on keskisy-
vyydestä vähennetty pohjan epätasaisuudesta riip-
puen 0,2–0,5 m, mikä vastaa suon pohjalle jäävää, 
vaikeasti hyödynnettävää, usein runsastuhkaista 
kerrosta. Yleensä vähennys on ollut 0,3  m. Suo-
kohtaisissa selostuksissa on ilmoitettu turvetuo-
tantoon soveltuvaksi määritelty pinta-ala ja alueen 
tuotantokelpoinen turvemäärä. Nämä suot ovat 
mukana turvetuotantoon soveltuvien alueiden ko-
konaismäärässä. 

Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta polttoaineek-
si on nojauduttu energiaturpeen laatuohjeisiin 
(Energiaturpeen laatuohje 2006, liite 3). Soista, 
joista on otettu turvenäytteitä laboratoriomääri-
tyksiä varten, ja jotka soveltuvat energiaturvetuo-
tantoon, on ilmoitettu jyrsinturpeen laatuluokka 
energiaturpeen laatuohjeessa olevan taulukon 3(2) 
mukaisesti. Oletuksena on ollut, että turpeen kos-
teus vastaa M50 kosteusarvoa. Palaturpeen laatu-
luokat ovat taulukossa 3 (1).
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Ympäristö- ja kasvuturve

Heikosti maatunutta rahkaturvetta käytetään 
ympäristö- ja kasvualustakäytössä. Ympäristö-
turpeella tarkoitetaan viherrakentamiseen, maa-
talouskäyttöön, nesteiden, kaasujen, ravinteiden 
ja raskasmetallien sitomiseen sekä erilaisten jät-
teiden kompostointiin ja biologiseen hajotukseen 
soveltuvia turpeita. Heikosti maatunut rahkatur-
ve soveltuu hyvin karjan ja turkiseläinten kuivik-
keeksi. Jätehuollossa turve soveltuu orgaanisten 
yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, kuten jäteve-
silietteiden ja elintarviketeollisuusjätteiden kom-
postointiin. Heikosti maatunutta rahkaturvetta 
käytetään myös jonkin verran öljyntorjunnassa 
sekä suodatinaineena ilman ja jäteveden puhdis-
tuksessa. Teollisuudessa ja jätevesien puhdistuk-
sessa turve toimii paitsi ravinteiden pidättäjänä, 
myös tehokkaana raskasmetallien sitojana. Vaa-
leaa rahkaturvetta käytetään lisäksi maataloudes-
sa maanparannusaineena lisäämässä maaperän 
kuohkeutta ja orgaanisen aineksen määrää. 

Korkealaatuisen kuivike- ja jätevesien imeytys-
turpeen tunnusmerkkejä ovat hyvä nesteen ja ha-
jun pidätyskyky sekä kompostoitavuus. Parhaiten 
ne täyttyvät tutkimusten mukaan Acutifolia-valtai-
sella rahkaturpeella (mätästurve) ja heikoimmin 
Cuspidata-valtaisella rahkaturpeella (kuljuturve).

Kasvualustakäytössä vaalea rahkaturve on 
kasvien lasinalaisviljelyn tuotantomenetelmien 
uudistumisen myötä menettämässä aiempaa val-
ta-asemaansa tummille turvelaaduille. Heikosti 
maatuneiden vaaleiden rahkaturpeiden käyttö 
kasvuturpeina perustuu rahkasammalten veden ja 
ravinteiden pidätyskykyyn sekä suureen huokosti-
lavuuteen, joilla ei ole nykyisessä lasinalaisviljely-
tekniikassa niin suurta merkitystä kuin aiemmin. 

Vihannesten ja kukkien kasvihuoneviljelyssä ol-
laan usein siirtymässä maatuneen kasvuturpeen 
käyttöön. Uudet kasvuturpeet koostuvat usein eri 
maatumisasteella olevien turvelaatujen ja muiden 
materiaalien sekoituksista.

Arvioitaessa suon soveltuvuutta kasvuturvetuo-
tantoon on arviointiperusteina huomioitu myös 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöstä eräistä 
lannoitevalmisteista (Suomen säädöskokoelma 
N:o 45–47 1994) ja Kauppapuutarhaliiton, Turve-
teollisuusliiton ja Viherympäristöliiton (2009) laa-
tima Kasvuturpeen ja turvepohjaisten kasvualus-
tojen laatuohje. Kasvu- ja maanparannusturpeen 
määritelmä on melko väljä. Turpeen on oltava 
koostumukseltaan vain pääosin suokasvien jään-
nöksiä ja orgaanisen aineksen määrän on oltava 
vähintään 80 % kuiva-aineesta. 

Kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sovel-
tuvan alueen pinta-ala on ilmoitettu raportissa 
vain sellaisten soiden kohdalla, joissa on ainakin 
5  ha:n laajuisella alueella vähintään 0,6  m paksu  
H1–4maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros.

Tutkittujen soiden tuotantokelpoisen alueen 
heikosti maatunut (H1–3) rahkaturve on tässä ra-
portissa jaettu rahkasammalkoostumuksen perus-
teella kolmeen päälaatuluokkaan, joiden määräy-
tymisperusteet on selitetty liitteessä  2 (Toivonen 
1997). H4maatunut rahkavaltainen turve on jaettu 
kahteen laatuluokkaan, mikäli kerros on yhtenäi-
nen. Usein tämä kerros on kuitenkin hyvin epä-
yhtenäinen. Pintakerroksen maatuneisuusvaihte-
lun takia kaikkien tuotantoon soveltuvien soiden 
rahkavaltaista pintakerrosta ei ole voitu jakaa eri 
laatuluokkiin. 

TUTKIMUSAINEISTON TULOSTEET

Jokaisesta tutkitusta suosta on tässä raportissa ole-
van selostuksen lisäksi laadittu yksityiskohtaisem-
pi tutkimusselostus, jossa on tiedot suon sijain-
nista, ympäristöstä, suotyypeistä, ojitustilanteesta, 
laskusuhteista, turvemääristä, turvelajeista, maa-
tuneisuudesta, liekoisuudesta, laboratoriotuloksis-
ta sekä soveltuvuudesta turvetuotantoon. 

Yksityiskohtaiseen tutkimusselostukseen liit-
tyy suokartta, johon on merkitty tutkimuslinjat ja 

pisteet, turvepaksuudet sekä turpeen keskimääräi-
nen maatumisaste tutkimuspisteillä. Suokartassa 
on erotettu turvekerrostuman paksuutta osoitta-
vat syvyysvyöhykkeet eri väreillä (kuva  2). GTK 
käyttää aineistoissaan EUREF TM 35FIN-koor-
dinaajärjestelmää, mikä on käytössä myös turve- 
aineistossa. 

Turvekerrostuman rakenteen selventämiseksi 
on vaaituista linjoista laadittu poikkileikkauspro-
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fiileja, joihin maatuneisuudet, turvelajit ja pohja-
maalajit on merkitty symbolein (kuva 3). Niihin 
on lisäksi merkitty lyhentein suotyypit (liite 1).

Edellä mainittujen perustulosteiden lisäksi 
GTK:n turvetutkimuksista on laadittu erilaisia oh-
jelmistoja, joiden avulla on mahdollista kerätä tie-
toa suosta tai halutusta suon osasta. Tulosteet voi-
vat olla karttoja, taulukkomuotoisia listauksia tai 
näiden yhdistelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi kar-
tat, joilla tutkimuspisteittäin voidaan esittää mm. 
suotyyppi, liekoisuus, suon pinnan korkeus, poh-
jamaalaji, liejukerroksen paksuus, tietoja puus-

tosta ja suon pinnan mättäisyys. Samaan karttaan 
yhdelle tutkimuspisteelle voidaan merkitä kerralla 
kaksi edellä mainittua tietoa. 

Lisäksi GTK:n internetsivuilla olevassa Turveva-
rojen tilinpito-karttapalvelussa (http://gtkdata.gtk.
fi/Turvevarojen_tilinpito/) tarjotaan tietoa suo- ja 
turvemaiden maankäytöstä sekä GTK:n kartoit-
tamista turvevaroista. Palvelussa on mahdollista 
tarkastella alueellisia yhteenvetoja valmiiksi mää-
riteltyjen aluetasojen avulla tai vaihtoehtoisesti yk-
sittäisen kartoitetun suokohteen tietoja.

VAASASSA TUTKITUT SUOT

1. Isoneva (kl. 1333 03) sijaitsee noin 25 km Vaa-
san keskustasta itään, ja se rajoittuu mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Luoteisreunaa 
sivuaa sähkölinja. Suon eteläosaan johtaa met-
säautotie. Suolla on 10 tutkimuspistettä ja 13 sy-
vyyspistettä (kuva 4). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 8,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
26 ha, yli 1 m syvän alueen 9 ha, yli 1,5 m syvän 
6 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 24–
25  m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen. Isone-
va on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Pohjoispäästä johtaa laskuoja 
pohjoiseen Rännilenin ja Kvarnkärrbäckenin kaut-
ta mereen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 42.012, 
Skatilan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,5  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat savi (61  %), moreeni (30  %) ja hiesu (9  %). 
Savi on sulfidipitoista. Liejua on suon pohjalla laa-
jalla alueella keskimäärin puolen metrin paksui-
nen kerros.

Isonevan tutkimuspisteistä on rämeellä 32 % ja 
turvekankaalla 68 %. Suon keskiosa on pääasiassa 
isovarpurämemuuttumaa (kuva 5). Muualla ovat 

turvekankaat, lähinnä mustikkaturvekangas, val-
litsevia. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 6  % ja mättäiden korkeus 2,0  dm. Puusto on 
yleensä kookasta keskitiheää sekapuustoa.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 69  % ja 
saravaltaisia 31 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 33  %, sararahkaturve (CS) 36  %, 
saraturve (C) 4  % ja rahkasaraturve (SC) 27  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
3 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 50 % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % kokonaisturve-
määrästä.

Suon keskellä on yli metrin paksuudelta heikos-
ti maatunutta rahkaturvetta. Turvekangasalueilla 
on kohtalaisesi maatunutta sarapitoista tai valtais-
ta turvetta. Puun jäännökset ovat yleinen turpeen 
lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,8. Liekoja on runsaasti. 

Isonevan yli 1,5 m syvä alue koostuu kahdesta 
altaasta. Pienimuotoinen ympäristöturpeen nosto 
on suolla mahdollista. 

1. Isoneva

http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/
http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/
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Kuva 5. Isovarpurämemuuttumaa Isonevan keskiosassa. Kuva: Toni Varila, GTK.

Kuva 4. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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2. Järventausneva (kl. 1333  05) sijaitsee noin 
27 km Vaasan keskustasta itään. Se rajoittuu ete-
lässä ja osin pohjoisessa peltoihin ja muualla 
lohkareiseen moreenimaastoon. Etelälahdeke on 
osittain peltoa. Suon länsireunaan ja eteläpuolen 
pellolle johtaa tie. Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 
29 syvyyspistettä (kuva 6). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 7,4/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 63 ha, yli 1 m syvän alueen 46 ha ja yli 1,5 m 
syvän 26 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 12–
14 m, ja pinta viettää lähinnä etelään. Järventaus-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Suolta lähtee laskuoja etelään 
kohti Kyrönjokea. Se kuuluu suurimmaksi osaksi 
vesistöalueeseen 42.012, Skatilan alue; pohjoislah-
deke kuuluu vesistöalueeseen 84.002, Kaitajanojan 
valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,0 m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisin poh-
jamaalaji on savi (94  %), joka on sulfidipitoista. 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella paikoin yli 
2 m paksu kerros.

Järventausnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
77 %, korvessa 4 %, turvekankaalla 11 % ja pellolla 
8 %. Isovarpurämemuuttuma on yleisin suotyyppi. 
Paikoin esiintyy variksenmarja- ja kanervarahka-
rämemuuttumaa. Reunaosat ovat turvekangasas-
teella. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 28 % ja mättäiden korkeus 2,8 dm. Puusto on 
yleensä keskitiheää harvennus- tai tukkipuuasteen 
mäntyä.

 Järventausnevan turpeista on rahkavaltaisia 
72  % ja saravaltaisia 28  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 54  %, sararahkaturve 
(CS) 18  %, saraturve (C) 5  % ja rahkasaraturve 
(SC) 22 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 64  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
7 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 15 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suolla on yli metrin paksuinen heikosti maatu-
nut pintarahkakerros, jonka alla on ohuehko ker-
ros sararahka- tai rahkasaraturvetta. Tupasvillan 
jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,8. Liekoja on erittäin 
vähän. 

Järventausnevalta on otettu näytteet kahdelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,6–5,2), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 90,1  % (85,3–93,0) ja 
kuiva-ainemäärä 87,5  kg/suo-m3 (57,5–124,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 18,7 MJ/kg (17,5–20,1) ja 50 %:n kosteu-
dessa 8,2  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,27 % kuivapainosta (0,07–0,67). 

Järventausnevan yli 1,5 m syvä alue koostuu kol-
mesta altaasta, joista yksi on osaksi peltoa. Pieni-
muotoinen ympäristöturpeen nosto on mahdollis-
ta. Kahdella suurimmalla alueella (n. 23 ha) on noin 
0,28  milj. suo-m3 tuotantokelpoista H1-4-maatu-
nutta turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan 3 (liite 2).

Kuva 6. Järventausnevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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3. Rummukkaneva (kl. 1333  05) sijaitsee noin 
27 km Vaasan keskustasta itään. Se rajoittuu poh-
joisessa, koillisessa ja etelässä peltoihin ja muualla 
lohkareiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Koil-
lis- ja länsireunaan johtaa tilus- ja metsäautotie. 
Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 31 syvyyspistettä 
(kuva 7). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 7,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 67 ha, yli 
1 m syvän alueen 39 ha ja yli 1,5 m syvän 19 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 10–
13 m, ja pinta viettää etelään noin 2 m/km. Rum-
mukkaneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon länsi- ja etelä-
osasta johtaa laskuoja etelään kohti Kyrönjokea. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 42.012, Skatilan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,9 m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat savi (88 %) ja moreeni (10 %). 
Savi on sulfidipitoista. Liejua on suon pohjalla pai-
koin ohut kerros.

Rummukkanevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
4 %, turvekankaalla 76 % ja pellolla 20 %. Valtaosa 
suosta on turvekangasasteella. Varputurvekangas 
on vallitseva suotyyppi, paikoin on myös puoluk-
katurvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 2  % ja mättäiden korkeus 2,0  dm. 
Puusto on monin paikoin kookasta tukkipuu- 

asteen männikköä, vaikka alla voi olla yli 1,5  m 
heikosti maatunutta rahkaturvetta.

 Rummukkanevan turpeista on rahkavaltaisia 
99 % ja ruskosammalvaltaisia 1 %. Pääturvelajeit-
tain jakauma on: rahkaturve (S) 67 %, sararahka-
turve (CS) 32  % ja sararuskosammalturve (CB) 
1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 17  % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
3 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on monin paikoin yli 1,5 m paksu heikos-
ti maatunut rahkaturvekerros, joka ulottuu usein 
pohjaan asti. Turve koostuu vaihtelevasti Cuspida-
ta- ja Acutifolia-ryhmien rahkasammalien jään-
teistä. Pohjalla on paikoin ohut kerros sararahka-
turvetta. Peltoalueilla turvekerros on ohuempi ja 
maatuneempi, ja paikoin pinnassa on kerros hiesua. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  3,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6.

Rummukkaneva soveltuu varauksella turvetuo-
tantoon. Haittana on kookas tukkipuusto ja tuo-
tantoalueen muoto. Suolla on noin 15 ha:n laajui-
sella, yli 1,5  m syvällä alueella 0,22  milj. suo-m3 

kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa 
H1–3-maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluok-
kaan 3 (liite 2). 

Kuva 7. Rummukkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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4. Takaneva (kl. 1333 06) sijaitsee noin 35 km Vaa-
san keskustasta itään. Se rajoittuu paikoin peltoi-
hin, mutta pääasiassa lohkareiseen moreenimaas-
toon. Luoteisreunaan ulottuu tilustie. Suolla on 
25 tutkimuspistettä ja 34 syvyyspistettä (kuva 8). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,0/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 65  ha, yli 1  m syvän 
alueen 53 ha, yli 1,5 m syvän 40 ha ja yli 2 m syvän 
22 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 16–
19 m, ja pinta viettää keskeltä itään ja länteen. Ta-
kaneva on lähes kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Itä- ja eteläosasta läh-
tee laskuojia etelään kohti Kaitajanojaa, joka johtaa 
mereen. Lisäksi pohjoispäästä on ojayhteys Larv-
bäckeniin, joka johtaa mereen. Suurin osa suos-
ta kuuluu vesistöalueeseen 84.002, Kaitajanojan  
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,7 m. Suon pohja on tasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat liejuinen hiesu (71  %), moreeni 
(15 %) ja savi (12 %). Hiesu ja savi ovat sulfidipi-
toisia. Liejua on suon pohjalla laajalla alueella kes-
kimäärin alle puolen metrin paksuinen kerros.

Takanevan tutkimuspisteistä on rämeellä 64 %, 
avosuolla 3  %, korvessa 2  % ja turvekankaalla 
31  %. Suon keskiosa on pääasiassa tupasvilla- ja 
variksenmarjarahkarämettä (kuva 9). Reunem-
malla on isovarpuräme- ja tupasvillarämemuut-
tumaa. Reunaosat ovat turvekangasta, selvästi 
yleisimpänä mustikkaturvekangas. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 28 % ja mättäiden 
korkeus 2,3  dm. Puusto on suon keskellä kitu-
kasvuista ja harvaa mäntyä. Reunoilla on paikoin 
tukkipuustoa.

Takanevan turpeista on rahkavaltaisia 96  % ja 
saravaltaisia 4  %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 87  %, sararahkaturve (CS) 9  % ja 
rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 26 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 8 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on monin paikoin yli 2 m paksu heikos-
ti maatunut pintarahkakerros, jonka alla on ohut 
kerros hieman maatuneempaa sararahkaturvetta. 
Heikosti maatunut rahkaturve koostuu suurim-
maksi osaksi Cuspidata-ryhmän rahkasammalien 
jäännöksistä, joskin monin paikoin esiintyy myös 
Acutifolia-rahkasammalten jäännöksiä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Takanevalta on otettu näytteet kahdelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,0 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–8,0), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 92,5  % (90,6–93,9) ja 
kuiva-ainemäärä 64,4 kg/suo-m3 (45,1–94,8). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 19,0 MJ/kg (18,0–21,3) ja 50 %:n kosteudessa 
8,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10 % 
kuivapainosta (0,05–0,28). 

Takaneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
40  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,58 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa H1–4maatunutta rahkaturvetta, 
joka kuuluu laatuluokkaan 3 (liite 3). Pohjalla on 
lisäksi hieman energiaturvetta, joskin sen määrä 
on vähäinen.
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Kuva 8. Takanevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 

Kuva 9. Tupasvillarahkarämettä Takanevalla. Kuva: Asta Harju, GTK.
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5. Riihikydönneva (kl. 1333  05) sijaitsee noin 
33 km Vaasan keskustasta itään. Se rajoittuu mo-
nin paikoin peltoihin ja muualla lohkareiseen mo-
reenimaastoon. Suon poikki kulkee metsäautotie 
ja eteläreunaa sivuaa tilustie. Suolla on 18 tutki-
muspistettä ja 30 syvyyspistettä (kuva 10). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,1/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 53 ha, yli 1 m syvän alueen 
43 ha, yli 1,5 m syvän 29 ha ja yli 2 m syvän 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 14–
17  m, ja pinta viettää etelään noin 2  m/km. Rii-
hikydönneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon keskeltä joh-
taa laskuoja etelään kohti Haarajokea, joka johtaa 
Kyrönjokeen. Luoteislahdekkeesta lähtee laskuoja 
pohjoiseen kohti Kaitajanojaa, joka johtaa mereen. 
Suo kuuluu suurimmaksi osaksi vesistöalueeseen 
42.014, Haarajoen valuma-alue. Luoteislahdeke 
kuuluu vesistöalueeseen 84.002, Kaitajanojan va-
luma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3 m. Suon pohja on tasainen. Yleisin pohjamaa-
laji on savi (94  %), joka on sulfidista. Liejua on 
suon pohjalla paikoin ohut kerros.

Riihikydönnevan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 46  %, avosuolla 2  %, turvekankaalla 50  % ja 
pellolla 2  %. Suon keskiosa on pääasiassa kaner-
varahkarämemuuttumaa, jonka ympärillä on iso-
varpurämemuuttumaa. Luoteislahdekkeessa on 
isovarpurämemuuttumaa. Reunaosat ovat turve-
kangasasteella, yleisimpänä mustikkaturvekangas. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 30 % 
ja mättäiden korkeus 2,8  dm. Puusto on keskiti-
heää kehitysluokaltaan vaihtelevaa männikköä. 
Reunoilla on paikoin tukkipuuasteella olevaa seka- 
metsää.

Riihikydönnevan turpeista on rahkavaltaisia 

75  % ja saravaltaisia 25  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 65  %, sararahkaturve 
(CS) 10  %, saraturve (C) 5  % ja rahkasaraturve 
(SC) 20 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 24  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
13 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suon keskiosissa on monin paikoin yli 1,5  m 
paksu heikosti maatunut pintarahkakerros, jonka 
alla on sararahkaturvetta. Heikosti maatunut rah-
katurve koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-
ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Reuna-
osissa on paikoin saravaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,4. Liekoja on erittäin 
vähän. 

Riihikydönnevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–7,9), vesi- 
pitoisuus märkäpainosta 92,4 % (88,8–93,8) ja kui-
va-ainemäärä 69,7  kg/suo-m3 (49,1–121,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 18,3 MJ/kg (17,8–18,9) ja 50 %:n kosteudessa 
7,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,09 % 
kuivapainosta (0,06–0,13). 

Riihikydönneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
kahdella yhteensä 29 ha:n laajuisella yli 1,5 m sy-
vällä alueella on 0,35 milj. suo-m3 kasvu- ja ympä-
ristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunut-
ta turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan 3 (liite 2). 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on pai-
koin noin 0,09  milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,48 MWh. 
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Kuva 10. Riihikydönnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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6. Yrjäälänneva (kl. 1333 05) sijaitsee noin 35 km 
Vaasan keskustasta itään. Se rajoittuu paikoin pel-
toihin ja paikoin lohkareiseen moreenimaastoon. 
Luoteisreunaan ulottuu tilustie. Suolla on 14 tut-
kimuspistettä ja 24 syvyyspistettä (kuva 11). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,5/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 40 ha, yli 1 m syvän alueen 
29 ha, yli 1,5 m syvän 22 ha ja yli 2 m syvän 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 16–
19 m, ja pinta viettää etelään noin 2 m/km. Yrjää-
länneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Suon eteläpäästä lähtee 
laskuoja Haarajokeen, joka johtaa Kyrönjokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 42.014, Haarajoen 
valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,5  m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalaji on 
sulfidista hiesua. Liejua on suon pohjalla paikoin 
alle puolen metrin paksuinen kerros.

Yrjäälännevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
21 %, turvekankaalla 76 % ja pellolla 3 %. Suurin 
osa suosta on turvekangasta, joista yleisimmät ovat 
mustikka- ja varputurvekangas (kuva 12), mutta 
myös puolukkaturvekangasta esiintyy. Suon etelä-
osassa on isovarpu- ja tupasvillarämemuuttumaa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 7 % ja 
mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto on harvennus- 
tai tukkipuuasteen männikköä.

Yrjäälännevan turpeista on rahkavaltaisia 93 % 
ja saravaltaisia 7 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 64 %, sararahkaturve (CS) 29 % ja 

rahkasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 20 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 4 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 12 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on yleensä yli 1,5  m paksu hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on hieman maatuneempaa sararahka-
turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  3,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,3. Liekoja on erittäin  
vähän. 

Yrjäälännevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,5  % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–11,7), 
vesipitoisuus märkäpainosta 91,8  % (90,1–92,7) 
ja kuiva-ainemäärä 78,7  kg/suo-m3 (61,7–105,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 19,4 MJ/kg (18,2–21,0) ja 50 %:n kosteu-
dessa 8,5  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,61 % (0,07–2,42) kuivapainosta. 

Yrjäälänneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
kahdella laajimmalla yhteensä 20  ha:n laajuisel-
la yli 1,5  m syvällä alueella on 0,28  milj. suo-m3 
kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa 
H1–4-maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluok-
kaan 3 (liite 2). Heikosti maatuneen rahkakerrok-
sen alla on lisäksi hieman energiaturvetta, jonka 
rikkipitoisuus voi olla korkea.
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Kuva 12. Varputurvekangasta Yrjäälännevalla. Kuva: Asta Harju, GTK.

Kuva 11. Yrjäälännevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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7. Stenträsket (kl. 1331  12) sijaitsee noin 9  km 
Vaasan keskustasta itään. Se rajoittuu luoteessa 
savi-hiesualueeseen ja muualla lähinnä moreeni-
maastoon. Pohjoisosassa suo rajoittuu Vedahug-
getin vanhojen metsien suojelualueeseen. Län-
si- ja eteläpuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 
3 tutkimuspistettä ja 16 syvyyspistettä (kuva 13). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 4,9/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 39 ha ja yli 1 m syvän 
alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
9–13 m, ja pinta viettää lähinnä lounaaseen noin 
2 m/km. Stenträsket on ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Suon lounaisosasta lähtee 
laskuoja etelään kohti Pilvilampea, josta on yhteys 
mereen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 41.001, Lai-
hianjoen alaosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,2 m. Pohjamaalajit ovat savinen hiesu (74 %) ja 
moreeni (26 %). Hiesu on sulfidipitoista. Luoteis-
osassa on lohkareita. Savista liejua on lähes koko 
suon alueella pohjalla yleensä alle metrin paksui-
nen kerros.

Stenträsketin tutkimuspisteistä on avosuol-
la 21 % ja turvekankaalla 79 %. Suon länsiosa on 

umpeenkasvanut järvikuivio, jossa on luhtaneva-
muuttumaa ja reunoilla ruohoturvekangasta. Itäi-
nen alue on turvekangasasteella. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 27 % ja mättäiden kor-
keus 2,0 dm. Puusto on suon itäosassa ja reunoilla 
paikoin kookasta sekapuustoa.

 Stenträsketin turpeista on rahkavaltaisia 4 % ja 
saravaltaisia 96 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 4  % ja rahkasaraturve (SC) 96  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
2 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 96 % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % kokonaisturve-
määrästä.

Suon turvekerros on ohut. Rahkasaraturve on 
vallitseva turvelaji. Puun jäännökset ovat yleinen 
turpeen lisätekijä suon itäisellä altaalla. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,0. Liekoja on erittäin run-
saasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Stenträsket ei so-
vellu turvetuotantoon. 

Kuva 13. Stenträsketin tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 454, 2014
Vaasassa ja Mustasaaressa tutkitut suot ja niiden turvevarat

25

8. Svartträsket (kl. 1331 12) sijaitsee noin 10 km 
Vaasan keskustasta itään. Se rajoittuu lounaassa 
liejusavialueeseen ja muualla moreenimaastoon. 
Kulkuyhteydet ovat hyvät, suon pohjoisosaan joh-
taa metsäautotie. Suolla on 8 tutkimuspistettä ja 10 
syvyyspistettä (kuva 14). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 8,5/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 21 ha ja yli 1 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 10–
12 m, ja pinta viettää lounaaseen. Svartträsket on 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. 
Suon lounaisosasta lähtee laskuoja etelään kohti 
Pilvilampea, josta on yhteys Laihianjoen kautta 
mereen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 41.001, Lai-
hianjoen alaosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,3 m. Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat savi (72 %), hieta (11 %) ja moreeni 
(11 %). Savi on sulfidipitoista. Suon pohjalla laa-
jalla alueella sulfidipitoista saviliejua paikoin yli 
metrin paksuinen kerros.

 Svartträsketin tutkimuspisteistä on rämeellä 
28 %, korvessa 17 % ja turvekankaalla 55 %. Suon 
keskellä on tupasvillarahkarämemuuttumaa, poh-

joisosassa tupasvillarämemuuttumaa ja eteläosas-
sa kangaskorpimuuttumaa. Turvekankaista ovat 
mustikka- ja ruohoturvekangas yleisimmät. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 10  % ja 
mättäiden korkeus 2,5 dm. Puusto on yleensä mel-
ko kookasta keskitiheää sekapuustoa.

 Svartträsketin turpeista on rahkavaltaisia 55 % 
ja saravaltaisia 45  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 37  %, sararahkaturve (CS) 
18  %, saraturve (C) 5  % ja rahkasaraturve (SC) 
40  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 6 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 25 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 28 % koko-
naisturvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut. Pinnassa on yleen-
sä alle puolen metrin paksuinen heikosti maatu-
nut rahkaturvekerros, jonka alla on ohut kerros 
maatuneempaa sarapitoista tai valtaista turvetta.  
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4.  
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerrok-
sen maatuneisuus on 2,8 ja hyvin maatuneen poh-
jakerroksen 5,9.

Ohuen turvekerroksen takia Svarträsket ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 14. Svartträsketin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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9. Mäskträsket (kl. 1333 03) sijaitsee noin 13 km 
Vaasan keskustasta itään, ja se rajoittuu lohkarei-
seen moreenimaastoon. Eteläosaan johtaa met-
säautotie. Suolla on 11 tutkimuspistettä ja 16 sy-
vyyspistettä (kuva 15). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 6,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
45 ha ja yli 1 m syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 12–
14 m, ja pinta viettää etelään 1–2 m/km. Mäskträs-
ket on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Länsiosassa on umpeenkasvanut lampi. 
Suon eteläpäästä lähtee laskuoja etelään kohti Lai-
hianjokea ja merta. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
41.001, Laihianjoen alaosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,3 m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat savi (59 %) ja lohkareinen mo-
reeni (22 %). Savista liejua on suon pohjalla laa-
jalla alueella paikoin yli metrin paksuinen kerros.

Mäskträsketin tutkimuspisteistä on rämeellä 
11 %, avosuolla 15 %, korvessa 33 % ja turvekan-
kaalla 41  %. Pohjoisosassa on mm. kangaskorpi-
muuttumaa ja ruohoturvekangasta. Keskellä suota 
on isovarpurämemuuttumalaikku (kuva 16). Ete-
läosassa on mustikkaturvekangas yleinen. Länsi-

osassa on oligotrofista lyhytkorsinevaa ja ruohois-
ta sararämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 10  % ja mättäiden korkeus 
2,5  dm. Puusto on varsinkin turvekangasalueilla 
kookasta keskitiheää sekapuustoa.

Mäskträsketin turpeista on rahkavaltaisia 15 % 
ja saravaltaisia 85  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 6 %, sararahkaturve (CS) 9 %, 
saraturve (C) 8  % ja rahkasaraturve (SC) 77  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
12 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 25 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 19 % kokonaistur-
vemäärästä.

Suon turvekerros on ohut, yleensä alle metrin 
paksuinen. Heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
taturvekerros on yleensä ohut tai se puuttuu koko-
naan. Suurin osa turvekerrostumasta on kohtalai-
sesti maatunutta rahkasaraturvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,4. Liekoja on erittäin run-
saasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Mäskträsket ei so-
vellu turvetuotantoon. 
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Kuva 15. Mästräsketin tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 16. Isovarpurämemuuttumaa Mästräsketin keskiosassa. Kuva: Onerva Valo, GTK.
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10. Mangsmossen (kl. 1331 09) sijaitsee Vaasan ja 
Mustasaaren rajalla noin 8 km Vaasan keskustas-
ta pohjoiseen. Se rajoittuu lohkareiseen moreeni-
maastoon. Itäpuolella kulkee maantie. Suolla on 
8 tutkimuspistettä ja 21 syvyyspistettä (kuva 17). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,8/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 33  ha, yli 1  m syvän 
alueen 8 ha ja yli 1,5 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 10–
13  m. Mangsmossen on suurimmaksi osaksi oji-
tettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Länsi-, pohjois- ja koillisreunasta lähtee laskuoja 
merta kohti. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 
83V127, Selkämeren rannikkoalue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,7  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (86 %) ja hiesu (14 %). 

Mangsmossenin suotyypeistä on turvekankaalla 
55 %, rämeellä 38 % ja korvessa 7 %. Suon poh-
joisosassa on pienehkö ojittamaton nevakorpialue. 
Etelämpänä on tupasvillarämemuuttuma yleinen. 
Kaakkoisosassa on korpirämemuuttumaa ja länsi-
osassa varputurvekangasta. 

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
23  % ja mättäiden korkeus 2,0  dm. Puusto on 

ojitusalueella yleensä keskitiheää kehitysluokal-
taan vaihtelevaa männikköä tai mäntyvaltaista 
sekametsää.

Mangsmossenin turpeet ovat rahkavaltaisia. 
Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 
63  % ja sararahkaturve (CS) 37  %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 59 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 18 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemää-
rästä.

Kahdella pienehköllä yli 1,5  m syvällä alueella 
on paikoin pohjaan asti ulottuva heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros. Muualla tur-
vekerros koostuu heikohkosti maatuneesta rahka- 
ja sararahkaturpeesta. Tupasvillan jäännökset ovat 
erittäin yleinen turpeen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,9. Liekoja on erittäin vä-
hän. 

Mangsmossenin yli 1,5  m syvä alue koostuu 
kahdesta pienestä alueesta, joten suo ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 17. Mangsmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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11. Finnörsglo (kl. 1332 05) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 38  km Mustasaaren keskustasta koil-
liseen. Suo rajoittuu loivapiirteiseen moreeni-
maastoon, ja sille johtaa metsäautotie. Suolla on 
5 tutkimuspistettä ja 4 syvyyspistettä (kuva 17). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,3/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 11 ha ja yli 1 m syvän 
alueen 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
4  m. Finnörsglo on lähes kokonaan ojittamaton, 
ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 4. Suolta ei 
johda varsinaista laskuojaa mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
laji on moreenia.

Finnörsglon suotyypeistä on avosuolla 67  %, 
korvessa 22  % ja rämeellä 11  %. Lyhytkorsineva 
on yleisin suotyyppi. Lisäksi suolla on varsinaista 

saranevaa, nevakorpea, rahkanevaa ja isovarpurä-
mettä. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 4 % ja mättäiden korkeus on 2,0 dm. 

Finnörsglon turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja 
saravaltaisia 34 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 37 % ja 
rahkasaraturve (SC) 34 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 50 % ja puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 7 %.

Suo on syntynyt primaarisoistumisena maan-
kohoamisen seurauksena moreenimaaston pai-
nanteeseen. Turvekerros on ohut, ja se koostuu 
pintaosassa yleensä heikosti maatuneesta tupas-
villarahkaturpeesta ja syvemmällä heikosti maatu-
neesta sararahka- ja rahkasaraturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,4 ja pohjakerroksen 4,0.

Kuva 17. Finnörsglon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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12. Stormossen (kl. 1332 01) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 41 km Mustasaaren keskustasta luotee-
seen. Suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaas-
toon. Lounaispuolella kulkee maantie. Suolla on 
5 tutkimuspistettä ja 4 syvyyspistettä Kuva 18). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,6/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
6  m. Stormossen on lähes kokonaan ojittama-
ton, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 4. 
Länsireunasta lähtee laskuoja kohti Risöträsketiä 
(1,6 m mpy), josta on ojayhteys mereen.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,0  m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalaji on 
moreenia. Suon pohjalla on liejua laajalla alueella 
15–20 cm paksu kerros.

Stormossenin suotyypeistä on rämeellä 78 % ja 

avosuolla 22 %. Suon itäosassa on lyhytkorsinevaa. 
Länsi- ja eteläosassa on isovarpu- ja tupasvillarä-
mettä. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 12 % ja mättäiden korkeus on 2,0 dm. 

Stormossenin turpeista on rahkavaltaisia 82  % 
ja saravaltaisia 18 %. Pääturvelajeittain jakautuma 
on: rahkaturve (S) 82 % ja (SC) 18 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 49 % koko-
naisturvemäärästä.

Suolla on yli puolen metrin paksuinen heikosti 
maatunut pintarahkakerros, joka sisältää lisäteki-
jänä tupasvillan jäännöksiä. Pohjalla on ohut ker-
ros heikohkosti maatunutta rahka- ja sararahka-
turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,6 ja pohjakerroksen 4,1.

Kuva 18. Stormossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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13. Torrmaren (kl. 1332 01) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 40 km Mustasaaren keskustasta luotee-
seen, ja se rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaas-
toon. Länsipuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 
4 tutkimuspistettä ja 4 syvyyspistettä (kuva 19). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 5,6/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
4  m. Torrmarenin pohjoisosa on ojitettu, ja suo 
kuuluu lähinnä luonnontilaisuusluokkaan 2, jos-
kin sillä on myös luokan 3 piirteitä. Suon keskellä 
olevasta pienestä lammesta lähtee laskuoja Risö-
träskettiin (1,6 m mpy), josta on ojayhteys mereen.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,9 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat moreeni (63 %), savi (25 %) ja hieta (12 %). 
Suon pohjalla on laajalla alueella alle puolen met-
rin paksuinen liejukerros.

Torrmarenin suotyypeistä on avosuolla 38  %, 
rämeellä 25  %, korvessa 25  % ja turvekankaalla 
12 %. Suon eteläosassa on nevakorpea ja varsinais-
ta saranevaa. Pohjoisen ojitusalueella on isovarpu-
rämemuuttumaa ja puolukkaturvekangasta.

Torrmarenin turpeista on rahkavaltaisia 25 % ja 
saravaltaisia 75 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 11 %, sararahkaturve (CS) 14 % ja 
rahkasaraturve (SC) 75 %. 

Suon turvekerros on alle metsin paksuinen. Ete-
läosassa on pääasiassa heikosti maatunutta rah-
kasaraturvetta. Pohjoisosassa on pinnassa ohueh-
ko rahkakerros sarapitoisen tai valtaisen turpeen 
päällä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,4 ja pohjakerroksen 3,7.

Kuva 19. Torrmarenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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14. Furumossen (kl 1332 01) sijaitsee Raip-
paluodossa noin 39  km Mustasaaren keskus-
tasta luoteeseen. Suo rajoittuu osin lohkarei-
seen moreenimaastoon ja koillispuolella kulkee 
metsäautotie. Suolla on 3 tutkimuspistettä ja 4 
syvyyspistettä(kuva 20). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 14,0/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 5–6 m. 
Furumossen on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Länsiosassa on um-
peen kasvava lampi. Suon pohjoispäästä lähtee las-
kuoja kohti merta.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,2 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat savi (57 %) ja moreeni (43 %). Suon poh-
jalla on liejua laajalla alueella alle puolen metrin 
paksuinen kerros.

Furumossenin suotyypeistä on turvekankaalla 
43  %, rämeellä 29  %, korvessa 14  % ja avosuolla 
14 %. Itäosassa on mustikka- ja puolukkaturvekan-
gasta sekä varsinaista korpimuuttumaa. Länsiosas-
sa on varsinaista saranevaa ja isovarpurämemuut-
tumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 6 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. 

Furumossenn turpeista on rahkavaltaisia 3  % 
ja saravaltaisia 97  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 2 %, sararahkaturve (CS) 1 % 
ja rahkasaraturve (SC) 97 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 3 % kokonaistur-
vemäärästä.

Vallitseva turvelaji on heikohkosti maatunut 
sararahkaturve. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 3,9. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 2,8 ja 
pohjaosan 3,9.

Kuva 20. Furumossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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15. Stormossen (kl. 1332 04) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 35  km Mustasaaren keskustasta luo-
teeseen, ja se rajoittuu loivapiirteiseen moreeni-
maastoon. Koillisreunaa sivuaa maantie. Suolla 
on 2 tutkimuspistettä ja 2 syvyyspistettä (kuva 21). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,0/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
5 m. Stormossen on osittain ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Eteläosasta lähtee 
laskuoja kohti Degerverkfladaniin (3,5  m  mpy), 
josta on ojayhteys mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,3 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat savi (50  %), moreeni (25  %) ja hiekka 
(25 %). Suon pohjalla on liejua laajahkolla alueella 
ohut kerros.

Stormossen on kokonaan rämettä. Isovarpurä-
me ja tupasvillarämemuuttuma ovat vallitsevia. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 10 % 
ja mättäiden korkeus on 2,0 dm. 

Stormossenin turpeista on rahkavaltaisia 71 % 
ja saravaltaisia 29  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 71  % ja rahkasaraturve (SC) 
29  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 53  % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 12  % kokonaisturvemäärästä. Vallitseva 
turvelaji on heikosti maatunut rahkaturve, jossa 
on lisätekijänä tupasvillan jäännöksiä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja pohjakerroksen 5,4.

Kuva 21. Stormossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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16. Sandfladankärret (kl. 1332 01) sijaitsee Raip-
paluodossa noin 34  km Mustasaaren keskustasta 
luoteeseen. Se rajoittuu kaakossa Sandfladaniin 
(3,5 m mpy) ja muualla loivapiirteiseen moreeni-
maastoon. Suon koillispuolella kulkee maantie. 
Suolla on 6 tutkimuspistettä ja 5 syvyyspistettä 
(kuva 22). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
9,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta 3,5–5,0 m, 
ja pinta viettää loivasti kaakkoon. Sandfladan-
kärret on lähes kokonaan ojittamaton, ja se kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 4. Vedet laskevat 
Sandfladaniin (3,5 m mpy), josta on ojayhteys me-
reen.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,0 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat moreeni (82 %) ja savi (18 %). Suon poh-
jalla on liejua laajalla alueella 10–30 cm paksuinen 
kerros.

Sandfladankärretin suotyypeistä on avosuolla 
73 %, rämeellä 18 % ja korvessa 9 %. Varsinainen 
ja ruohoinen saraneva ovat vallitsevia suotyyppejä. 
Lisäksi suolla esiintyy ruohoista sararämettä. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 18  % ja 
mättäiden korkeus 2,0 dm. 

Sandfladankärretin turpeista on rahkavaltaisia 
40  % ja saravaltaisia 60  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 15  %, sararahkaturve 
(CS) 25 % ja rahkasaraturve (SC) 60 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 6 % koko-
naisturvemäärästä.

Turvekerros on yleensä alle metrin paksuinen. 
Noin 30 cm paksun heikosti maatuneen rahkaval-
taisen pintakerroksen alla on heikohkosti maatu-
nutta rahkasaraturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,0 ja pohjakerroksen 3,3.

Kuva 22. Sandfladankärretin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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17. Småträsken (kl. 1332 04) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 33  km Mustasaaren keskustasta luo-
teeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon 
pohjoisreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 6 
tutkimuspistettä (kuva 23). Suon kokonaispinta-
ala on 10 ha ja yli 1 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 6–9 m 
ja pinta viettää pohjoiseen. Småträsken on lähes 
kokonaan luonnontilassa, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 4. Suolta ei lähde varsinaista  
laskuojaa.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,2 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat moreeni (83 %) ja hiekka (17 %). Suon 
pohjalla on liejua pienellä alueella ohut kerros.

Småträskenin suotyypeistä on rämeellä 50  %, 
korvessa 33 % ja avosuolla 17 %. Suon keskellä on 
nevakorpea ja eteläosassa lyhytkorsinevarämettä. 
Lisäksi suolla esiintyy varsinaista saranevaa ja -rä-

mettä Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
23 % ja mättäiden korkeus 1,8 dm. 

Småträskenin turpeista on rahkavaltaisia 31  % 
ja saravaltaisia 69  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 2 %, sararahkaturve (CS) 29 % 
ja rahkasaraturve (SC) 69 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 39 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 4  % kokonaisturve-
määrästä. Tupasvillan jäännökset ovat yleinen 
turpeen lisätekijä.

Suolla on keskimäärin 0,2  m paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, joka 
sisältää yleensä toisena päätekijänä saraa. Tämän 
kerroksen alla on heikohkosti maatunutta rahka-
saraturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,5 ja pohjakerroksen 3,9.

Kuva 23. Småträskenin tutkimuspisteet.
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18. Storslätmossen-Tallmossen (kl. 1332 04) si-
jaitsee Raippaluodossa noin 32  km Mustasaaren 
keskustasta luoteeseen. Suo on muodoltaan rikko-
nainen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Koillis-
reunaa sivuaa maantie. Suolla on 37 tutkimuspis-
tettä ja 35 syvyyspistettä (kuva 24). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 8,0/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 90 ha, yli 1 m syvän alueen 32 ha, 
yli 1,5 m syvän 13 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta 11–13 m, 
ja pinta viettää suon keskeltä luoteeseen. Storslät-
mossen-Tallmossen on suurimmaksi osaksi ojitta-
maton, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 4. 
Etelä- ja lounaisreunoilta lähtee laskuojia merta 
kohti.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,4 m. Suon pohja on epätasainen. Yleisin pohja-
maalaji on moreeni (95 %). Suon pohjalla on liejua 
paikoin noin 0,2 m paksu kerros.

Storslätmossen-Tallmossenin suotyypeistä on 
rämeellä 75  %, avosuolla 18  % ja korvessa 7  %. 
Pohjoisosan laajalla yhtenäisellä alueella on lyhyt-
korsinevaa, rahkanevaa ja rahkarämettä reuna-
osissa myös tupasvilla ja varsinaista sararämettä. 
Etelä- ja keskiosassa on mm. isovarpu- ja tupasvil-
larämettä, rahkarämettä ja sararämelaikkuja. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 21  % ja 
mättäiden korkeus 2,1 dm. Puusto on rämealueilla 
mäntyvaltaista ja kehitysluokaltaan vaihtelevaa.

Storslätmossen-Tallmossenin turpeista on rah-
kavaltaisia 71 % ja saravaltaisia 29 %. Pääturvela-
jeittain jakauma on: rahkaturve (S) 57 %, sararah-
katurve (CS) 13  % ja rahkasaraturve (SC) 29  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 

50 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 13 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4  % koko-
naisturvemäärästä.

Suolla on paksu heikosti maatunut pintarah-
kakerros, jossa on lisätekijänä tupasvillan jään-
nöksiä. Rahkaturve koostuu suurimmaksi osaksi 
Cuspidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksissä. 
Syvemmällä on kohtalaisesti maatunutta sararah-
katurvetta ja pohjalla ohuehko kerros minerotro-
fista saraturvetta.

Suon pohjoisosasta on turpeesta tehty radiohii-
liajoituksia. 0,40 m:n syvyydessä iäksi on saatu 50 
vuotta, jolloin turve on kasvanut 8,3 mm vuodes-
sa. 1,87 m:n syvyydessä ikä on 770 vuotta ja tur-
peen kasvunopeus on 2,4  mm vuodessa (Mäkilä 
ym. 2013). Pohjalta 2,2 m:n syvyydestä tehty ajoi-
tus antaa iäksi 1 240 vuotta. Suon synnystä ja ke-
hityksestä on yksityiskohtaista tietoa Asta Harjun 
Pro gradututkielmassa (Harju 2008) 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja pohjaturpeen 4,9. 
Liekoja on erittäin vähän.

Storslätmossen-Tallmossenilta on otettu näyt-
teet yhdeltä pisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
tuhkapitoisuus on 2,0  % kuivapainosta (vaihte-
luväli 1,0–6,2), pH-arvo 3,7 (3,3–3,8), vesipitoi-
suus märkäpainosta 92,8  % (86,6–94,5) ja kuiva-
ainemäärä 62,8  kg/suo-m3 (52,6–74,40). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
18,5  MJ/kg (17,5–19,6) ja 50  %:n kosteudessa 
8,0 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,35 % 
kuivapainosta (0,07–0,91). 
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Kuva 24. Storslätmossen-Tallmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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19. Ådmossen (kl. 1332 04) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 32  km Mustasaaren keskustasta luo-
teeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon 
lounaispuolella kulkee maantie. Suolla on 3 tut-
kimuspistettä ja 1 syvyyspistettä (kuva 25). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 5,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 7 ha ja yli 1 m syvän alueen 
2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 9–10 m. 
Ådmossen on lähes kokonaan ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 1. Lounaispäästä ja 
pohjoisosasta on ojayhteys mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat moreeni (50 %), savi (25 %) ja hieta (25 %). 
Suon pohjalla on liejua pienehköllä alueella noin 
0,2 m paksu kerros.

Ådmossen on kokonaan rämettä. Isovarpuräme 
on vallitseva suotyyppi. 

Ådmossenin turpeista on rahkavaltaisia 78 % ja 
saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 78 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
43 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 5 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonais-
turvemäärästä.

Suolla on paikoin yli metrin kerros heikosti 
maatunutta pintarahkaa, joka sisältää lisätekijänä 
tupasvillan jäännöksiä. Pohjalla on ohuehko ker-
ros heikosti maatunutta rahkasaraturvetta, joka 
sisältää lisätekijänä järviruo’on jäännöksiä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja pohjaturpeen 5,2.

Kuva 25. Ådmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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20. Boviksträsk (kl. 1331 06) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 33 km Mustasaaren keskustasta luotee-
seen. Se rajoittuu moreenimaastoon. Suolla on 2 
tutkimuspistettä (kuva 26). Tutkimuspisteitä on 
2,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
6–7 m. Boviksträsk on suureksi osaksi ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon lou-
naispäästä on laskuoja mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,5 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
laji on moreenia. Suon pohjalla on liejua laajalla 
alueella noin 20 cm paksu kerros.

Boviksträsketin suotyypeistä on rämeellä 50 % 
ja avosuolla 50  %. Suolla on mm. varsinaista sa-
ranevaa ja isovarpurämemuuttumaa.

Boviksträsketin turpeista on rahkavaltaisia 25 % 
ja saravaltaisia 75  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 25  % ja rahkasaraturve (SC) 
75  %. varpujen jäännöksiä (N) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 25  % kokonaisturvemäärästä. 
Heikosti maatunut rahkasaraturve on vallitseva 
turvelaji. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 3,0. 

Kuva 26. Boviksträsketin tutkimuspisteet.
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21. Boträsket (kl. 1331 06) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 32  km Mustasaaren keskustasta luo-
teeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon 
etelä- ja koillispuolella kulkee maantie. Suolla on 
5 tutkimuspistettä (kuva 27). Tutkimuspisteitä on 
4,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
9  m. Boträsket on käytännössä kokonaan luon-
nontilainen, ja se kuuluu lähinnä luonnontilai-
suusluokkaan 4, joskin suolla on myös luokan 5 
piirteitä. Suolta ei ole varsinaista laskuojaa mereen.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,4 m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat 

moreeni (80  %) ja sora (20  %). Lähes koko suon 
alueella on pohjalla liejua 30–60 cm:n paksuudelta. 

Boträsket on kokonaan avosuota. Varsinainen 
saraneva on vallitseva suotyyppi.

Turpeista on rahkavaltaisia 19 % ja saravaltaisia 
81 %. Pääturvelajeittain jakautuma on: sararahka-
turve (CS) 19 % ja rahkasaraturve (SC) 81 %.

Suo on pienen merestä kuroutuneen lammen 
soistuma. Ohut turvekerros koostuu käytännössä 
heikosti maatuneesta rahkasaraturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,0 ja muun osan 2,2.

Kuva 27. Boträsketin tutkimuspisteet.
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22. Trängträsk (kl. 1331 06) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 31  km Mustasaaren keskustasta luo-
teeseen. Se rajoittuu pohjoisessa paikoin peltoon 
ja muualla moreenimaastoon. Kaakkois- ja länsi-
puolella on tilustie. Suolla on 4 tutkimuspistettä ja 
3 syvyyspistettä (kuva 28). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 14,0/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
7 m. Trängträsk on lähes kokonaan luonnontilas-
sa, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 4. Poh-
joisreunan pellolta on ojayhteys mereen.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,0 m. Suon pohja paikoin epätasainen. Pohjamaa-
lajit ovat moreeni (86 %) ja savi (14 %). Suon poh-
jalla on liejua laajalla alueella alle puolen metrin 
paksuinen kerros.

Trängträsketin suotyypeistä on rämeellä 71  % 
ja turvekankaalla 29 %. Isovarpuräme on vallitse-

va suotyyppi. Suolla esiintyy lisäksi nevakorpea ja 
lounaispäässä mustikkaturvekangasta.

Trängträsketin turpeista on rahkavaltaisia 71 % 
ja saravaltaisia 29  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 68 %, sararahkaturve (CS) 3 % 
saraturve (C) 11  % ja rahkasaraturve (SC) 18  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
21 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 7 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 14 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon turvekerros on alle metrin paksuinen. 
Pinnassa on yleensä runsaan puolen metrin pak-
suinen heikosti maatunut rahkakerros, ja pohjalla 
on hieman maatuneempaa sarapitoista tai valtaista 
turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,3 ja muun osan 4,5.

Kuva 28. Trängträsketin tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 454, 2014
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

42

23. Snärumossen (kl. 1331 04) sijaitsee Raippa-
luodossa noin 31  km Mustasaaren keskustasta 
luoteeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon 
eteläpuolella kulkee maantie. Suolla on 10 tutki-
muspistettä ja 11 syvyyspistettä (kuva 29). Suon 
kokonaispinta-ala on 27 ha ja yli 1 m syvän alueen 
5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 9–10 m. 
Snärumossen on suurimmaksi osaksi ojittamaton, 
ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 3. Suolta 
johtaa laskuojia mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,4 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohja-
maalajit ovat moreeni (62 %), hieta (29 %) ja savi 
(9 %). Suon pohjalla on paikoin liejua 10–20 cm 
paksu kerros.

Snärumossen on kokonaan rämettä. Isovarpu-
räme on vallitseva suotyyppi, paikoin esiintyy rah-
karämettä ja tupasvillarämettä. Keskimääräinen 

pinnan rahkamättäisyys on 15 % ja mättäiden kor-
keus 2,0 dm. 

Snärumossenin turpeista on rahkavaltaisia 71 % 
ja saravaltaisia 29  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 60 %, sararahkaturve (CS) 8 %, 
ruskosammalrahkaturve (BS) 3  %, saraturve (C) 
2 %, rahkasaraturve (SC) 27 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 47 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 8 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 17 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on monin paikoin yli puolen metrin pak-
suinen heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros, jonka alla on hieman maatuneempaa 
sarapitoista tai valtaista turvetta. Tupasvillan jään-
nökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,4.

Kuva 29. Snärumossenin tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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24. Långträsk (kl. 1332 04) sijaitsee Raippaluodos-
sa noin 32 km Mustasaaren keskustasta luoteeseen, 
ja se rajoittuu moreenimaastoon. Eteläreunassa on 
pieni pelto. Lounaispuolella kulkee maantie. Suolla 
on 6 tutkimuspistettä ja 7 syvyyspistettä (kuva 30). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 5,8/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 22 ha ja yli 1 m syvän 
alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 10–
11 m. Långträsk on osittain ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 2. Länsiosasta lähtee 
laskuoja kohti merta. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,3 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (70 %), savi (15 %) ja hieta (15 %). 
Suon pohjalla on laajalla alueella 10–30 cm pak-
suinen liejukerros.

Långträsketin suotyypeistä on rämeellä 70  %, 
turvekankaalla 15 % ja avosuolla 15 %. Yleisimmät 

suotyypit ovat varsinainen sararäme ja sen muut-
tuma. Lisäksi suolla on mm. isovarpurämettä, luh-
tanevaa ja mustikkaturvekangasta. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 10 % ja mättäiden 
korkeus on 2,0 dm. 

Långträsketin turpeista on rahkavaltaisia 9 % ja 
saravaltaisia 91 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 4 %, sararahkaturve (CS) 5 %, sara-
turve (C) 7 % ja rahkasaraturve (SC) 84 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 2 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 11 % koko-
naisturvemäärästä.

Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen paksuus vaihtelee nollasta yli metriin. Suu-
rin osa turvekerrostumasta on heikosti maatunut-
ta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,5 ja muun osan 3,2.

Kuva 30. Långträsketin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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25. Gummossen (kl. 1332 04) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 32  km Mustasaaren keskustasta luo-
teeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon 
länsipuolelle johtaa metsätraktoriura. Suolla on 
6 tutkimuspistettä ja 6 syvyyspistettä (kuva 31). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,4/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 16  ha, yli 1  m syvän 
alueen 6 ha ja yli 1,5 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
11 m. Gummossen on suurimmaksi osaksi ojitta-
maton, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 3. 
Eteläosasta lähtee laskuoja merta kohti.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,7  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (50  %), hieta (42  %) ja savi (8  %). 
Suon pohjalla on laajalla alueella 10–20 cm paksu 
liejukerros.

Gummossenin suotyypeistä on rämeellä 83 % ja 
avosuolla 17 %. Isovarpuräme on yleisin suotyyp-

pi. Suon keskellä on myös lyhytkorsinevaa ja rah-
kanevaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 23 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. 

Gummossenin turpeista on rahkavaltaisia 87 % 
ja saravaltaisia 13  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 83 %, sararahkaturve (CS) 4 %, 
saraturve (C) 2  % ja rahkasaraturve (SC) 12  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
63 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 5 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon keskellä on heikosti maatunutta pintarah-
kaa yli metrin paksuinen kerros. Pohjalla on hie-
man maatuneempaa rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,0 ja muun osan 4,8.

Kuva 31. Gummossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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26. Storbodfladan (kl.1332 04) sijaitsee Raip-
paluodossa noin 34  km Mustasaaren keskustas-
ta luoteeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. 
Suon läheisyydessä on metsäautoteitä. Suolla on 
8 tutkimuspistettä (kuva 32). Tutkimuspisteitä on 
4,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 19 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta 2,5–3 m. 
Storbodfladan on lähes kokonaan luonnontilai-
nen, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 4. 
Suolla on laaja umpeenkasvava lampi, Storbofla-
dan (2,1 m mpy). Ojayhteys mereen on puutteel-
linen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,7 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 

ovat moreeni (88 %) ja hiekka (12 %). Lähes koko 
suon alueella on 10–40 cm paksu liejukerros.

Storbodfladan on kokonaan avosuota. Varsinai-
nen saraneva on vallitseva suotyyppi.

Storbodfladanin turpeista on rahkavaltaisia 
15  % ja saravaltaisia 85  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: sararahkaturve (CS) 15 % ja rahkasara-
turve (SC) 85 %.

Suon turvekerros on noin puolen metrin pak-
suinen, ja se koostuu valtaosin heikosti maatu-
neesta rahkasaraturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,0 ja muun osan 2,4.

Kuva 32. Storbodfladanin tutkimuspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 454, 2014
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

46

27. Ripskärsfladan (kl. 1332 04) sijaitsee Raip-
paluodossa noin 34  km Mustasaaren keskustas-
ta luoteeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. 
Suon eteläosa on suojeltu. Länsipuolelle johtaa 
metsäautotie. Suolla on 4 tutkimuspistettä (kuva 
33). Tutkimuspisteitä on 5,0/10  ha. Suon koko-
naispinta-ala on 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 3  m. 
Ripskärsfladan on kokonaan luonnontilassa, ja se 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 5. Suolta ei ole 
ojayhteyttä mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,8 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka (75 %) ja moreeni (25 %). Lähes 
koko suon alueella pohjalla on 10–20  cm paksu 
liejukerros.

Ripskärsfladan on kokonaan avosuota. Varsi-
nainen saraneva on vallitseva suotyyppi.

Ripskärsfladanin turve on heikosti maatunutta 
rahkasaraturvetta. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 2,2.

Kuva 33. Ripskärsfladanin tutkimuspisteet.
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28. Sandösundkärret (kl. 1332 04) sijaitsee Raip-
paluodossa noin 26  km Mustasaaren keskustas-
ta luoteeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. 
Kaakkoispuolella kulkee maantie. Suolla on 5 tut-
kimuspistettä ja 4 syvyyspistettä (kuva 34). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,0/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
1,5  m. Sandösundkärret on lähes kokonaan ojit-
tamaton, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
4. Suo on umpeenkasvanut merenlahdeke, jonka 
eteläpäästä on ojayhteys mereen. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,6 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat moreeni (89 %) ja savi (11 %). Suon pohjal-

la on laajalla alueella 10–60 cm paksu liejukerros.
Sandösundkärretin suotyypeistä on avosuolla 

78 % ja korvessa 22 %. Eteläosassa on ruohoheinä-
korpea, muualla luhtaneva on vallitseva suotyyppi.

 Sandösundkärretin turpeista on rahkavaltaisia 
13  % ja saravaltaisia 67  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 13 %, saraturve (C) 27 % 
ja rahkasaraturve (SC) 40 %.

Suon turvekerrostuma on yleensä alle puolen 
metrin paksuinen, ja se koostuu suurimmaksi 
osaksi heikosti maatuneesta rahkasara- ja saratur-
peesta. Pinnassa on paikoin ohut rahkakerros.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,0 ja muun osan 2,3.

Kuva 34. Sandösundkärretin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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29. Trutören (kl. 1332 04) sijaitsee Raippaluodos-
sa noin 28  km Mustasaaren keskustasta luotee-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen ja rajoittuu 
moreenimaastoon. Koko suon alue sisältyy suojel-
tuun arvokkaaseen moreenimuodostelmaan. Poh-
jois- ja eteläpuolella on metsäautotie. Suolla on 2 
tutkimuspistettä (kuva 35). Tutkimuspisteitä on 
1,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 17 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
3 m. Trutören on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 

luonnontilaisuusluokkaan 0. Länsireunasta on oja-
yhteys mereen.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,3 m. Pohjamaalaji on moreenia. 

Trutören on kokonaan avosuota. Varsinainen 
saranevamuuttuma on vallitseva suotyyppi.

Trutörenin turpeet ovat saravaltaisia. Heikosti 
maatunut rahkasaraturve on vallitseva turvelaji. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,6. 

Kuva 35. Trutörenin tutkimuspisteet.
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30. Lillbrunnen (kl.1332 07) sijaitsee Raippa-
luodossa noin 29  km Mustasaaren keskustas-
ta luoteeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. 
Koillispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 2 
tutkimuspistettä ja 2 syvyyspistettä (kuva 36). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 13,2/10  ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
3 m. Lillbrunnen on kokonaan ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 0. Pohjois- ja itäreu-
nasta on ojayhteys mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,6  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia. Suon pohjalla on liejua laajahkolla 
alueella noin 0,2 m paksu kerros.

Lillbrunnenin suotyypeistä on rämeellä 75 % ja 

turvekankaalla 25 %. Tupasvillarämemuuttuma on 
yleisin suotyyppi.

Lillbrunnenin turpeista on rahkavaltaisia 75 % 
ja saravaltaisia 25  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 58 %, sararahkaturve (CS) 17 % 
ja rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 75 % kokonaisturve-
määrästä.

Pinnassa on yleensä heikosti maatunutta tupas-
villarahkaturvetta ja pohjalla ohuehko kerros koh-
talaisesti maatunutta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
2,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,2 ja maatuneemman 
pohjakerroksen 5,0.

Kuva 36. Lillbrunnenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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31. Storbrunnen (kl.1332 07) sijaitsee Raippaluo-
dossa noin 28 km Mustasaaren keskustasta luotee-
seen ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suon itä- ja 
eteläpuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 5 tut-
kimuspistettä ja 4 syvyyspistettä (kuva 37). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 5,4/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 17 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
5  m. Storbrunnen on lähes kokonaan ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suolta on 
ojayhteys mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (89 %) ja hiekka (11 %). Suon poh-
jalla on laajalla alueella 10–50 cm paksuinen lie-
jukerros.

Storbrunnenin suotyypeistä on rämeellä 78 %, 
turvekankaalla 11 % ja avosuolla 11 %. Tupasvil-

la- ja isovarpurämemuuttuma ovat yleisimmät 
suotyypit. Pienellä ojittamattomalla alueella suon 
kaakkoisosassa on isovarpurämettä ja varsinaista 
saranevaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 8 % ja mättäiden korkeus on 2,0 dm. 

Storbrunnenin turpeista on rahkavaltaisia 59 % 
ja saravaltaisia 41  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 55 %, sararahkaturve (CS) 4 % 
ja rahkasaraturve (SC) 41 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 39 % kokonaisturve-
määrästä.

Suolla on monin paikoin yli 0,5 m paksu heikos-
ti maatunut pintarahkakerros, jonka alla on hei-
kosti maatunutta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja muun osan 3,4.

Kuva 37. Storbrunnenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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32. Gammelglo (kl. 1332 07) sijaitsee Raippa-
luodossa noin 28  km Mustasaaren keskustas-
ta luoteeseen, ja se rajoittuu moreenimaastoon. 
Pohjoispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 
4 tutkimuspistettä ja 3 syvyyspistettä (kuva 38). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 2,4/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 29 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
5–5,5  m. Gammelglo on kokonaan ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon itä- ja 
eteläreunasta on ojayhteys mereen. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,7 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on 
moreenia. Suon pohjalla on liejua laajalla alueella 
5–55 cm paksu kerros.

Gammelglon suotyypeistä on rämeellä 43  %, 
avosuolla 43 % ja turvetuotantoalueella 14 %. Var-

sinainen sararämemuuttuma on yleisin suotyyppi. 
Pohjoisosan pienen lammen ympärillä on varsi-
naista saranevaa. Tämän alueen itäpuolella on pie-
nialainen hylätty turpeennostoalue. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 5 % ja mättäiden 
korkeus on 3,0 dm.

Gammelglon turpeista on rahkavaltaisia 24 % ja 
saravaltaisia 76 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 19  %, sararahkaturve (CS) 5  % ja 
rahkasaraturve (SC) 76  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 5 % kokonaisturve-
määrästä.

Suo on ohutturpeinen. Heikosti maatunut rah-
kasaraturve on vallitseva turvelaji.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja muun osan 3,1.

Kuva 38. Gammelglon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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33. Vargholmsfjärden (kl.1332 07) sijaitsee Raip-
paluodossa noin 21  km Mustasaaren keskustasta 
luoteeseen. Se rajoittuu etelässä Vargholmsfjärde-
niin (0,2  m  mpy) ja muualla moreenimaastoon. 
Suon itä- ja pohjoisreunaa sivuaa maantie. Suolla 
on 2 tutkimuspistettä (kuva 39). Tutkimuspisteitä 
on 1,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
1–1,3  m. Vargholmsfjärden on lähes ojittamaton 
lammen soistuma, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 4. Pohjoispäästä on ojayhteys mereen. 

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

Vargholmsfjärden on kokonaan avosuota, luh-
tanevaa ja ruohoista saranevaa.

 Vargholmsfjärdenin turpeet ovat saravaltaisia. 
Pääturvelajeittain jakauma on: saraturve (C) 50 % 
ja rahkasaraturve (SC) 50 %.

Ohut turvekerros koostuu heikosti maatuneesta 
sara- ja rahkasaraturpeesta. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 2,0. 

Kuva 39. Vargholmsfjärdenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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34. Norromträsket (kl.1332 07) sijaitsee noin 
17  km Mustasaaren keskustasta luoteeseen, ja se 
rajoittuu moreenimaastoon. Eteläreunaa sivuaa 
metsäautotie. Suolla on 2 tutkimuspistettä ja 1 sy-
vyyspiste (kuva 40). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 1,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 11–
12 m, ja pinta viettää lähinnä etelään. Norromträs-
ket on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Eteläpäästä lähtee 
laskuoja merta kohti. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
numero 83V127.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,0 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
ji on moreenia. Eteläosan ojittamattomalla alueella 
on pohjalla yli 0,5 m paksu liejukerros.

Norromträsketin suotyypeistä on rämeellä 

67  %, avosuolla 33  %. Pienellä ojittamattomalla 
alueella suon eteläosassa on varsinaista saranevaa 
ja rämettä. Muualla isovarpurämemuuttuma on 
tyypillinen.

 Norromträsketin turpeista on rahkavaltaisia 
71  % ja saravaltaisia 29  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 64  %, sararahkaturve 
(CS) 7 % ja rahkasaraturve (SC) 29 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 50 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 7 % koko-
naisturvemäärästä. Turve on heikosti maatunutta 
rahka- ja rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,3 ja muun osan 2,6.

Ohuen turvekerroksen takia Norromträsket ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 40. Norromträsketin tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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35. Långträskmossen (kl.1332 07) sijaitsee noin 
18  km Mustasaaren keskustasta luoteeseen, ja se 
rajoittuu lohkareiseen moreenimaastoon. Poh-
joisosan poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 1 
tutkimuspiste ja 2 syvyyspistettä (kuva 41). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 2,0/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 14 ha, yli 1 m syvän alueen 
4 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 8–10 m. 
Långträskmossen on suurimmaksi osaksi ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Itäosas-
sa on kaksi umpeenkasvavaa lampea (7,5 m mpy). 
Eteläisemmästä lammesta on ojayhteys mereen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 83V127. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,8  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat savi ja moreeni. Suon pohjalla 

on liejua paikoin ohut kerros.
Långträskmossenin suotyypeistä on rämeellä 

67 % ja korvessa 33 %. Rahka- ja isovarpuräme-
muuttuma ovat tyypillisiä. Koillisosassa on ruoho-
heinäkorpea.

Långträskmossenin turpeista on rahkavaltai-
sia 44  % ja saravaltaisia 56  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 22 %, sararahkaturve 
(CS) 22 % ja rahkasaraturve (SC) 56. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 33 % koko-
naisturvemäärästä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,8 ja pohjakerroksen 4,2.

Ohuehkon turvekerroksen takia Långträskmos-
sen ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 42. Långträskmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet
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36. Storlassasmossen (kl. 1332 07) sijaitsee noin 
19  km Mustasaaren keskustasta luoteeseen, ja se 
rajoittuu lohkareiseen moreenimaastoon. Pohjois- 
ja länsireunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 1 tut-
kimuspiste ja 1 syvyyspiste (kuva 43). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 2,4/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 8 ha, yli 1 m syvän alueen 3 ha ja 
yli 1,5 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
10  m. Storlassasmossen on suurimmaksi osaksi 
ojittamaton, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 3. Suolla on kaksi lampea, Lillassaträsket 
(9,8 m mpy) ja Storlassaträsket (9,4 m mpy). Luo-
teisosasta lähtee laskuoja merta kohti. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen numero 83V127. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,8 m. Vallitseva pohjamaalaji on savi. 

Rahkaräme ja rahkaneva ovat yleisimmät suo-

tyypit. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 50 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. 

Storlassasmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
72  % ja saravaltaisia 28  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 61  %, sararahkaturve 
(CS) 11 % ja rahkasaraturve (SC) 28 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 33 % koko-
naisturvemäärästä.

Suolla on paikoin yli metrin paksuinen heikosti 
maatunut pintarahkakerros, jonka alla on hieman 
maatuneempaa sararahka- ja rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,6 ja pohjakerroksen 
osan 4,4.

Storlassamossen ei sovellu turvetuotantoon pie-
nen koon ja lampien takia.

Kuva 42. Storlassamossenin tutkimus- ja syvyyspiste.
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37. Kivne mossen (kl. 1331 01) sijaitsee noin 
20  km Mustasaaren keskustasta etelään, ja se ra-
joittuu mäkiseen moreenimaastoon. Suon koillis- 
ja lounaispuolelle johtaa metsäautotie. Suolla on 
36 tutkimuspistettä ja 32 syvyyspistettä (kuva 43). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,0/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 95  ha, yli 1  m syvän 
alueen 62 ha, yli 1,5 m syvän 51 ha ja yli 2 m syvän 
31 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 22–
23  m. Kivne mossen on suurimmaksi osaksi oji-
tettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Suon keskellä on pienialaisia ojittamattomia alu-
eita. Pohjoisosassa sijaitsevasta Kivne pottenis-
ta (21,7  m  mpy) lähtee laskuoja koilliseen kohti 
Långmoss bäckeniä, joka johtaa mereen. Samoin 
suon eteläpäästä on laskuoja Långmoss bäckeniin. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 83.125, Sulvanjoen 
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,9  m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni (56 %) ja hiesu 
(43 %). Suon pohjalla on liejua laajahkolla alueella 
10–110 cm paksu kerros.

Kivne mossenin suotyypeistä on rämeellä 69 % 
ja avosuolla 31  %. Ojittamattomilla alueilla on 
pääasiassa lyhytkorsinevaa, paikoin rahkanevaa 
ja rämettä. Ojitusalueella rahkaräme-, isovarpu-
räme- ja luoteisosassa rahkanevamuuttuma ovat 
yleisiä. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 34  % ja mättäiden korkeus on 2,3  dm. Puus-
to on harvahkoa tai keskitiheää kehitysasteeltaan 
vaihtelevaa männikköä. 

Kivne mossenin turpeet ovat rahkavaltaisia. Pää-
turvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 79 % ja 
sararahkaturve (CS) 21 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-

kijänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 12 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paksu heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, joka koostuu suureksi osak-
si Cuspidata-ryhmän rahkasammalien jäännök-
sistä. Tupasvillan jäännökset ovat melko yleinen 
lisätekijä turpeen pintaosassa ja suoleväkön jään-
nökset syvemmällä. Lähellä pohjaa turve muuttuu 
paikoin sarapitoiseksi ja samalla maatumisaste ko-
hoaa. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,4. Liekoja on erittäin  
vähän. 

Kivne mossenilta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,2–2,2), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 93,6  % (91,0–95,7) ja 
kuiva-ainemäärä 61,7 kg/suo-m3 (39,1−87,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 18,2 MJ/kg (17,4–19,0) ja 50 %:n kosteudessa 
7,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,12 % 
kuivapainosta (0,09–0,19). 

Kivne mossen soveltuu turvetuotantoon. Hait-
tana on pohjoisosan pieni, osittain kuivattu lampi. 
Suon 48 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on 
0,48 milj. suo-m3 parhaiten kasvu- ja ympäristö-
turvetuotantoon soveltuvaa H1–3-maatunutta tur-
vetta ja 0,29 milj. suo-m3 lähinnä H4-maatunutta 
rahkaturvetta, joka kuuluvat laatuluokkiin 3a ja 3b 
(liite 2). Heikosti maatuneen rahkakerroksen ala-
puolinen maatuneempi kerros on niin ohut, että 
energiaturpeen määrä jää vähäiseksi.
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Kuva 43. Kivne mossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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38. Helineva (kl. 1242 12) sijaitsee noin 24  km 
Mustasaaren keskustasta etelään. Suo rajoittuu ete-
lässä ja lounaassa osin turvepohjaisiin peltoihin, 
kaakossa Helinevankurkkuun (Laihian Turvetut-
kimusraportti suo numero 32) ja muualla osin 
lohkareiseen moreenimaastoon. Etelä-, pohjois-, 
länsi- ja itäreunaan ulottuu metsäautotie. Suol-
la on 123 tutkimuspistettä ja 217 syvyyspistettä 
(kuva 44). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
8,1/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 418  ha, yli 
1 m syvän alueen 263 ha, yli 1,5 m syvän 134 ha ja 
yli 2 m syvän 29 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta vaihtelee 
välillä 18–24 m, ja pinta viettää pääasiassa etelään 
ja lounaaseen noin 1-2 m/km. Helineva on lähes 
kokonaan tiheästi ojitettu. Vain suon pohjois-
osassa on pienehkö ojittamaton alue. Suo kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1 (etelä- ja keskiosa 
luokkaan 0). Suon pohjoispäästä lähtee laskuoja, 
Rimalbäcken pohjoiseen yhtyen Tölbyjokeen, joka 
johtaa mereen. Suurin osa suon vesistä laskee ojia 
myöten etelään ja länteen kohti Maalahdenjokea, 
joka johtaa mereen. Valtaosa suosta kuuluu vesis-
töalueeseen 40.004, Pannbäckenin alue, pohjois-
pää vesistöalueeseen 83.125, Kaperö-Strömmenin 
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,7 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat hiesu (34 %), savi (33 %), 
hieta (15 %) ja moreeni (13 %). Suolle on tyypillis-
tä, että paikoin lohkareisen pohjamoreenin päällä 
on vaihtelevan paksuinen savi-, hiesu- tai hieta-
kerros. Paikoin moreenikumpareet pistävät esiin 
saarekkeina. Liejua on suon pohjalla turpeen alla 
ohut kerros vain muutamalla pisteellä. 

Helinevan tutkimus- ja syvyyspisteistä on rä-
meellä 56  %, avosuolla 5  %, korvessa 1  %, tur-
vekankaalla 36  % ja pellolla 2  %. Suurimmassa 
osassa suota pitkälle muuttunut sararämemuut-
tuma (kuva 45) on yleisin suotyyppi. Osa aluees-
ta on voinut olla ennen ojitusta myös varsinaista 
saranevaa. Monin paikoin esiintyy mustikkatur-
vekangasta ja puolukkaturvekangasta. Suon poh-
joisosan pienehköllä ojittamattomalla alueella  
on variksenmarja- ja tupasvillarahkarämettä sekä  
tupasvillarahkanevaa. Suon eteläosassa on pieneh-
kö isovarpurämemuuttuma-alue. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 32  % ja mättäiden 
korkeus 1,9  dm. Puusto on ojitusalueella yleensä 
keskitiheää tai tiheää männyn, koivun ja paikoin 
kuusen harvennus- tai tukkipuumetsää. Ojitta-

mattomalla alueella on harvahkoa tai keskitiheää 
mäntyvaltaista riukuasteen puustoa. Suolla ei ha-
vaittu vaateliaita tai uhanalaisia luonnontilaisia 
luontotyyppejä.

 Helinevan turpeista on rahkavaltaisia 54  % ja 
saravaltaisia 46 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 16  %, sararahkaturve (CS) 38  %, 
saraturve (C) 12  % ja rahkasaraturve (SC) 34  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
20 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 34 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 16 % kokonaistur-
vemäärästä.

Ojittamatonta ja suon eteläosan pientä isovar-
purämealuetta lukuun ottamatta heikosti (H1-4) 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros puut-
tuu lähes kokonaan. Turvekerrostuma koostuukin 
suurimmassa osassa suota kohtalaisesti (H5-6) 
maatuneesta sararahka- ja/tai rahkasaraturpeesta. 
Monin paikoin on myös lähes puhdasta saratur-
vetta. Puun jäännökset ovat varsinkin lähellä suon 
pohjaa yleinen turpeen lisätekijä. Ojittamattomal-
la alueella suon pohjoisosassa on yleensä yli met-
rin paksuinen heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,3. Heikosti maatuneen (H1-4) rahkavaltaisen 
pintaturvekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin 
maatuneen pohjakerroksen 5,6. 

Liekoja on yleensä turpeessa vähän, joskin on 
paikkoja, jossa liekoisuus voi olla korkeahko. 

Helinevalta on otettu näytteet neljältä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 4,3 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 1,3–11,0), vesipitoi-
suus märkäpainosta 91,2  % (83,5–94,7) ja kuiva-
ainemäärä 95,6  kg/suo-m3 (65,2–123,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
19,7  MJ/kg (18,3–21,7) ja 50  %:n kosteudessa 
8,6 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,23 % 
(0,10–0,34) kuivapainosta 

Helineva soveltuu turvetuotantoon. Koska suol-
la on hyvin laajalla alueella 1,2–1,4 m paksu tur-
vekerros, voidaan tuotantoaluetta laajentaa myös 
tälle alueelle. Tällöin voidaan muodostaa laaja 
yhtenäinen tuotantoalue. 1,2 m:n rajaa voidaan 
perustella sillä, että suon pohja on kuitenkin mel-
ko tasainen, ja ojitus on vanhaa, jolloin turveker-
rostuma on jo valmiiksi voimakkaasti tiivistynyt. 
Ojien penkoilla tai pohjilla ei tällä alueella nä-
kynyt juurikaan mineraalimaata. Yli 1,2  m syvää 
aluetta on kaikkiaan noin 225 ha. Tällä alueella on 
tuotantokelpoista energiaturvetta noin 2,77 milj. 
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suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.5, Q8.0, 
S0.25. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,46 MWh. 

Turvetuotantoa vaikeuttavia tekijöitä ovat mo-
reenisaarekkeet ja paikoin ehkä lohkareet. 

Kuva 44. Helinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 45. Varsinaista sararämemuuttumaa Helinevalla. Kuva: Toni Varila, GTK.
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39. Båtmansmossen (kl. 1331 10) sijaitsee noin 
25  km Mustasaaren keskustasta etelään. Suo ra-
joittuu etelässä savipohjaiseen peltoon ja muualla 
moreenimaastoon. Pohjoisreunaa sivuaa metsäau-
totie. Suolla on 6 tutkimuspistettä ja 14 syvyyspis-
tettä (kuva 46). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 8,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 25 ha 
ja yli 1 m syvän alueen 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 17–
19  m, ja pinta viettää lähinnä lounaaseen. Båt-
mansmossen on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suolta lähtee laskuo-
jia lounaaseen kohti Maalahdenjokea, joka johtaa 
mereen. Suon länsiosa kuuluu vesistöalueeseen 
numero 40.002, Maalahden alue ja itäosa aluee-
seen numero 40.004, Pannbäckenin alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,5 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat moreeni (75 %), hiesu (15 %) ja savi (10 %). 
Suon pohjalla on paikoin ohut kerros liejua.

Båtmansmossenin suotyypeistä on turvekan-
kaalla 65  % ja rämeellä 35  %. Suon keskellä on 
isovarpuräme- ja variksenmarjarahkarämemuut-

tumaa. Reunaosissa on puolukka-, mustikka- ja 
ruohoturvekangasta. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 41 % ja mättäiden korkeus 2,2 dm. 
Puusto on yleensä keskitiheää pinotavara-asteen 
mäntyä. Suon reunoilla on kookkaampaa seka-
metsää.Båtmansmossenin turpeista on rahkaval-
taisia 42 % ja saravaltaisia 58 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 28 %, sararahkaturve 
(CS) 14 % ja rahkasaraturve (SC) 58 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 12  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 16 % kokonaisturve-
määrästä.

Suon keskellä on paikoin yli puolen metrin pak-
suinen heikosti maatunut rahkavaltainen pintatur-
vekerros. Sen alla ja suon reunaosissa on heikoh-
kosti maatunutta rahkasara- ja sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja muun osan 4,4. 

Ohuen turvekerroksen takia Båtmansmossenia 
ei suositella turvetuotantoon.

Kuva 46. Båtmanmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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40. Skogslidenmossen (kl. 1333 01) sijaitsee noin 
25  km Mustasaaren keskustasta etelään. Suo on 
muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se rajoittuu 
moreenimaastoon. Kaakkoispuolella on pohjave-
sialue. Suolle johtaa useita metsäautoteitä. Suolla 
on 14 tutkimuspistettä ja 78 syvyyspistettä (kuva 
47). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
7,3/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 124  ha, yli 
1 m syvän alueen 19 ha, yli 1,5 m syvän 5 ha ja yli 
2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 30–
38 m, ja pinta viettää lähinnä lounaaseen. Skogs-
lidenmossen on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon länsi- ja etelä-
reunasta lähtee laskuojia Helinevalle, josta vedet 
virtaavat edelleen etelään ja länteen kohti Maalah-
denjokea, joka johtaa mereen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 40.004, Pannbäckenin alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,2 m. Suon pohja on epätasainen. Yleisin pohja-
maalaji on moreeni (97 %). Suon pohjalla on muu-
tamassa kohdassa 10 cm paksu liejukerros.

Skogslidenmossenin suotyypeistä on turve-
kankaalla 62  %, rämeellä 34  %, avosuolla 2  % ja 
korvessa 1  %. Puolukkaturvekangas on erittäin 
yleinen eri puolilla suota. Lisäksi suolla on mm. 

isovarpuräme- ja variksenmarjarahkarämemuut-
tumia ja korpirämemuuttumaa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 26 % ja mättäiden kor-
keus 1,9 dm. Puusto on yleensä keskitiheää ja koo-
kasta männikköä tai mäntyvaltaista sekametsää.

Skogslidenmossenin turpeista on rahkavaltai-
sia 90  % ja saravaltaisia 10  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 8  %, sararahkaturve 
(CS) 82 % ja rahkasaraturve (SC) 10 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 84  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 2  % kokonaisturve- 
määrästä.

Suurin osa suosta on ohutturpeista. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen pak-
suus vaihtelee nollasta hieman yli puoleen metriin. 
Suurin osa turvekerrostumasta koostuu kohtalai-
sen hyvin maatuneesta sararahkaturpeesta. Puun 
jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Skogslidenmosse-
nia ei suositella turvetuotantoon.
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Kuva 47. Skogslidenmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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41. Finnmossen (kl 1331 10) sijaitsee noin 23 km 
Mustasaaren keskustasta etelään. Suo rajoittuu 
moreenimaastoon. Suon itäreunaa sivuaa valtatie. 
Suolla on 22 tutkimuspistettä ja 42 syvyyspistettä 
(kuva 48). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 7,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 86 ha, yli 
1 m syvän alueen 44 ha, yli 1,5 m syvän 22 ha ja yli 
2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 22–
27 m, ja pinta viettää länsiosassa luoteeseen ja ete-
läosassa etelään. Keskellä Finnmossenia on noin 
15 ha:n laajuinen ojittamaton alue, muuten se on 
ojitettu. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
2. Luoteispäästä lähtee laskuoja kohti Långmoss-
bäckeniä, joka johtaa mereen. Eteläreunasta lähtee 
laskuoja etelään kohti Maalahdenjokea. Suon poh-
joisosa kuuluu vesistöalueeseen numero 83.125, 
Sulvanjoen valuma-alue ja eteläosa alueeseen nu-
mero 40.004, Pannbäckenin alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,1  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (37 %), savi (33 %) ja hiesu (30 %). 

Finnmossenin suotyypeistä on rämeellä 72  %, 
turvekankaalla 25  % ja avosuolla 3  %. Suon kes-
kellä on ojittamaton keidasrämealue, jonka reu-
naosissa esiintyy myös variksemarjarahkarämettä 
ja kanervarahkanevaa (kuva 49). Ojittamattoman 
alueen ympärillä on isovarpurämemuuttumaa, 
suon reunaosissa ja lahdekkeissa turvekankaita. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 42 % 
ja mättäiden korkeus on 2,0 dm. Puusto on suon 
keskellä harvaa ja kitukasvuista mäntyä. Ojitusalu-
eella on keskitiheää, monin paikoin kookastakin 
mäntyvaltaista puustoa.

Finnmossenin turpeista on rahkavaltaisia 94 % 
ja saravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 69 %, sararahkaturve (CS) 25 % ja 

rahkasaraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 65 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 22 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on laajahkolla alueella yli 2  m 
paksu heikosti maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvillan jään-
nökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä 
tässä kerroksessa. Pohjalla on ohut kerros melko 
hyvin maatunutta, yleensä rahkavaltaista turvetta.  
Muualla turvekerros on melko ohut, ja heikosti 
maatunut pintarahkakerros on selvästi alle metrin  
paksuinen.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,6. Liekoja on paikoin  
kohtalaisesti. 

Finnmossenilta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,2 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,6–2,2), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 93,8  % (92,8–94,8) ja 
kuiva-ainemäärä 60,1 kg/suo-m3 (53,7–74,2). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 18,2 MJ/kg (17,4–18,9) ja 50 %:n kosteudessa 
7,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,08 % 
(0,05–0,49) kuivapainosta. 

Finnmossen soveltuu turvetuotantoon. Suon 
yhtenäisellä 20  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä 
alueella on 0,36  milj. suo-m3 kasvu- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa H1–3-maatunutta 
turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan  3. Heikosti 
maatuneen pintakerroksen alapuolinen energia-
turvekerros jää niin ohueksi, että sillä ei ole käy-
tännön merkitystä.
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Kuva 49. Rahkanevaa Finnmossenin ojittamattomalla alueella. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.

Kuva 48 Finnmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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42. Dragmossen (kl. 1331 10) sijaitsee noin 24 km 
Mustasaaren keskustasta etelään. Suo on muodol-
taan rikkonainen, ja se rajoittuu moreenimaas-
toon. Itä- ja pohjoispuolella kulkee metsäautotie. 
Suolla on 26 tutkimuspistettä ja 32 syvyyspistettä 
(kuva 50). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 8,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 70 ha, yli 
1 m syvän alueen 21 ha, yli 1,5 m syvän 12 ha ja yli 
2 m syvän 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 27–
31 m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen ja luotee-
seen. Dragmossen on suurimmaksi osaksi ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Etelä-
osassa on noin 4 ha:n laajuinen ojittamaton alue. 
Suon länsi- ja pohjoisosasta lähtee laskuoja luo-
teeseen kohti Långmossbäckeniä, joka johtaa me-
reen. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 83.125, 
Sulvanjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,6  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (47 %), hiesu (31 %) ja 
hiekka (12 %). Suon eteläosassa on liejua pieneh-
köllä alueella yli puolen metrin paksuinen kerros.

Dragmossenin suotyypeistä on rämeellä 80  %, 
turvekankaalla 14  %, avosuolla 4  % ja korvessa 
2  %. Eteläosan pienellä ojittamattomalla alueella 
on variksenmarjarahkanevaa. Pohjoisempana on 
isovarpuräme- ja tupasvillarämemuuttumaa. Itä- 
ja pohjoisosassa on näiden lisäksi mm. pallosara-
rämemuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 10  % ja 
mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto on yleensä kes-
kitiheää kehitysluokaltaan vaihtelevaa männikköä.

Dragmossenin turpeista on rahkavaltaisia 62 % 
ja saravaltaisia 38  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 37 % 

ja rahkasaraturve (SC) 38 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 7 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 6 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosassa on paikoin yli 2 m:n paksuinen 
heikosti maatunut pintarahkakerros, joka koostuu 
suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasam-
malien jäännöksistä. Suon pohjois- ja itäosassa 
pintakerros on yleensä alle puolen metrin paksui-
nen, ja turve koostuu pintarahkan alla kohtalaises-
ti maatuneesta sararahka- ja rahkasaraturpeesta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,8. Liekoja on paikoin kohtalai-
sesti. 

Dragmossenilta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,2 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,6–2,9), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 94,1  % (93,1–95,0) ja 
kuiva-ainemäärä 49,1 kg/suo-m3 (43,5–55,8). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 18,2 MJ/kg (17,8–19,2) ja 50 %:n kosteudessa 
7,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,09 % 
(0,05–0,23) kuivapainosta.

Dragmossen soveltuu turvetuotantoon. Suon 
eteläosan 10  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä 
alueella on 0,11  milj. suo-m3 kasvu- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta 
turvetta, josta suurin osa kuuluu laatuluokkaan 1. 
Lähinnä heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on lisäksi noin 0,07 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiomet-
rin energiasisältö tuotantokosteudessa on keski-
määrin 0,46 MWh. 
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Kuva 50. Dragmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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43. Torvströmossen (kl. 1331 10) sijaitsee noin 
23  km Mustasaaren keskustasta etelään, ja se ra-
joittuu lounaassa savipohjaiseen peltoon ja muu-
alla moreenimaastoon. Suon itäosan poikki kulkee 
maantie. Suolla on 10 tutkimuspistettä ja 28 sy-
vyyspistettä (kuva 51). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 9,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
42 ha, yli 1 m syvän alueen 21 ha ja yli 1,5 m syvän 
8 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 15–
17 m. Torvströmossen on kokonaan ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Lounaisosan 
vedet virtaavat suon keskellä virtaavan laskuojan 
kautta kohti Maalahdenjokea ja merta. Koillisosan 
vedet laskevat Långmossbäckeniin, joka virtaa 
pohjoiseen merta kohti. Lounaisosa kuuluu 
vesistöalueeseen numero 40.002, Maalahden alue 
ja koillisosa vesistöalueeseen numero 83.125 Sul-
vanjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,8 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat sulfidisavi (71  %) (kuva 52), moreeni 
(24 %) ja sulfidihiesu (5 %).

Torvströmossenin suotyypeistä on turvekan-
kaalla 76 %, rämeellä 19 % ja pellolla 5 %. Puoluk-
katurvekangas on yleisin suotyyppi. Paikoin esiin-
tyy mm. isovarpurämemuuttumaa sekä ruoho- ja 
mustikkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 39  % ja mättäiden korkeus 
2,1  dm. Puusto on keskitiheää tukkipuuasteen 
mäntyä tai sekapuustoa.

Torvströmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
68  % ja saravaltaisia 32  %. Pääturvelajeittain ja-

kauma on: rahkaturve (S) 31  %, sararahkaturve 
(CS) 37 % ja rahkasaraturve (SC) 32 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 43 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 22 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 9 % kokonaisturvemää-
rästä.

Suon keskellä on yli metrin paksuinen heikosti 
maatunut pintarahkakerros, joka koostuu lähinnä 
Cuspidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. 
Tupasvillan jäännökset ovat erittäin yleinen tur-
peen lisätekijä. Pohjalla ja reunaosissa on hieman 
maatuneempaa sararahka- ja rahkasaraturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta- 
turvekerroksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 5,2. Liekoja on erittäin  
vähän. 

Torvstömossenilta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,9 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,3–2,9), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 91,9  % (88,3–94,2) ja 
kuiva-ainemäärä 69,9 kg/suo-m3 (50,2–83,6). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 18,4 MJ/kg (17,5–19,0) ja 50 %:n kosteudessa 
8,0 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,10 % 
(0,09–0,10) kuivapainosta. 

Valtaoja jakaa Torvstömossenin yli 1,5 m syvän 
alueen kahteen osaan. Suon 8 ha:n laajuisella yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,10 milj. suo-m3 lähinnä 
ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maa-
tunutta turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan  3  
(liite 2). 
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Kuva 52. Sulfidisavea Torvströmossenin pohjalla. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.

Kuva 51. Torvströmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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44. Pundars skogsmossen (kl. 1333 01) sijaitsee 
noin 22 km Mustasaaren keskustasta etelään, ja se 
rajoittuu koillisessa peltoon ja muualla moreeni-
maastoon. Suon halki kulkee korkeajännitelinja ja 
eteläreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 27 tut-
kimuspistettä ja 35 syvyyspistettä (kuva 53). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 94 ha ja yli 1 m syvän alueen 
17 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 18–
20 m, ja pinta viettää loivasti luoteeseen. Pundars 
skogsmossen on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon pohjois- ja 
luoteisreunasta lähtee laskuoja luoteeseen koh-
ti Tölbyn jokea, joka johtaa mereen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen numero 83.125, Sulvanjoen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiesu (84 %) ja moreeni (16 %). 

Pundars skogsmossenin suotyypeistä on turve-
kankaalla 40 %, rämeellä 31 % ja korvessa 29 %. 
Suon keskellä on varsinaista sararäme- ja isovar-
purämemuuttumaa. Etelä- ja kaakkoisosassa on 
kangaskorpimuuttumaa. Reunaosien ohutturpei-
silla alueilla on lähinnä puolukka- ja mustikkatur-

vekangasta. Rahkamättäisyyttä ei juuri havaittu. 
Puusto on etelä- ja kaakkoisosassa kuusivaltaista ja 
muualla lähinnä mäntyvaltaista, kookasta ja pai-
koin tiheää sekametsää.

Pundars skogsmossenin turpeista on rahkaval-
taisia 22 % ja saravaltaisia 78 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 12 %, sararahkaturve 
(CS) 11  %, saraturve (C) 15  % ja rahkasaraturve 
(SC) 62 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 5  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 52 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota turvekerros on alle 
metrin paksuinen. Heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros on hyvin ohut tai puuttuu 
kokonaan. Suurin osa turvekerrostumasta koostuu 
kohtalaisen hyvin maatuneesta rahkasaraturpees-
ta. Puun jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen 
lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,2. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Pundsars skogs-
mossenia ei suositella turvetuotantoon.

Kuva 53. Pundars skogsmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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45. Rimal kärret (kl. 1333 01) sijaitsee noin 20 km 
Mustasaaren keskustasta etelään, ja se rajoittuu 
pohjoisessa peltoon ja muualla moreenimaastoon. 
Suon eteläpuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 
10 tutkimuspistettä ja 9 syvyyspistettä (kuva 54). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,1/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 21 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 16–
22  m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen. Rimal 
kärret on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 0. Suon pohjoisosasta lähtee las-
kuojia kohti Tölbynjokea, joka johtaa mereen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen numero 83.125, Sulvan-
joen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,8 m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat 

hiesu (63 %) ja moreeni (37 %). 
Rimal kärretin suotyypeistä on rämeellä 53  % 

ja turvekankaalla 47  %. Korpirämemuuttuma on 
yleisin suotyyppi. Lisäksi suolla on ruoho- ja mus-
tikkaturvekangasta. Puusto on kookasta, keskiti-
heää tai tiheää, usein kuusivaltaista sekametsää.

Rimal kärretin turpeet ovat saravaltaisia. 
Pääturvelajeittain jakauma on: saraturve (C) 39 % 
ja rahkasaraturve (SC) 61 %. Puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita on 11 % kokonaisturvemäärästä.

Ohut turvekerrostuma koostuu kohtalaisen hy-
vin maatuneesta rahkasara- ja saraturpeesta. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7. 

Ohuen turvekerroksen takia Rimal kärret ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 54. Rimal kärretin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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46. Träskesmossen (kl. 1333 03) sijaitsee noin 
19 km Mustasaaren keskustasta itään. Suo on muo-
doltaan rikkonainen, ja se rajoittuu lohkareiseen 
moreenimaastoon. Suon keskiosan poikki kulkee 
metsäautotie. Suolla on 9 tutkimuspistettä ja 22 sy-
vyyspistettä (kuva 55) Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 11,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
28 ha, yli 1 m syvän alueen 9 ha, yli 1,5 m syvän 
2 ha ja yli 2 m syvän 0,3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 11–
14 m, ja pinta viettää suon keskeltä loivasti etelään. 
Träskesmossen on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon eteläpäästä läh-
tee laskuoja Kyrönjokeen. Pohjoispäästä on ojayh-
teys Lillträsketiin (9,8 m mpy), josta lähtee laskuo-
ja mereen. Suon eteläosa kuuluu vesistöalueeseen 
numero 42.012, Skatilan alue ja pohjoisosa vesis-
töalueeseen numero 42.011, Kyrönjoen suistoalue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,2  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat savi (36 %), hiesu (35 %) ja moreeni (29 %). 
Savi ja hiesu ovat sulfidipitoisia. Suon pohjalla 
on liejua laajalla alueella alle puoli metriä paksu  
kerros.

Träskesmossenin suotyypeistä on turvekankaal-
la 80  %, rämeellä 10  % ja avosuolla 10  %. Suon 
pohjoisosassa on pääasiassa ruohoturvekangas-

ta, etelä- ja keskiosassa mustikka-, puolukka- ja 
varputurvekangasta. Etelälahdekkeen keskellä on  
pieni laikku luhtanevaojikkoa (kuva 56). Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 13  % ja 
mättäiden korkeus 2,5 dm. Puusto on turvekangas- 
alueilla kookasta, keskitiheää sekametsää.

Träskesmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
78  % ja saravaltaisia 22  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 43  %, sararahkaturve 
(CS) 35 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 30 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 11  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 14 % kokonaisturve-
määrästä.

Etelä- ja pohjoisosassa on pienialaisilla paksu-
turpeisilla alueilla paikoin yli 1,5 m paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros. Poh-
jalla ja ohutturpeisilla turvekangasalueilla on sara-
rahka- ja rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,7. Liekoja on vähän. 

Träskesmossenin pienialainen yli 1,5  m syvä 
alue koostuu viidestä eri altaasta, joten suo ei so-
vellu turvetuotantoon.
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Kuva 56. Luhtaisuutta Träskesmossenin etelälahdekkeessa. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.

Kuva 55. Träskesmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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47. Storkärret (kl. 1333 03) sijaitsee noin 19 km 
Mustasaaren keskustasta itään, ja se rajoittuu loh-
kareiseen moreenimaastoon. Suon poikki kulkee 
metsäautotie. Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 11 
syvyyspistettä (kuva 57). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 6,9/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 35 ha ja yli 1 m syvän alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 16–
17 m, ja pinta viettää loivasti pohjoiseen. Storkär-
ret on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Pohjoispäästä lähtee laskuoja 
kohti Långträsketiä (9,6 m mpy), josta on ojayh-
teys mereen. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 
42.011, Kyrönjoen suistoalue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,2 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat sulfidisavi (83 %) ja moreeni (17 %). Suon 
pohjalla on liejua muutamassa kohdassa noin 
10 cm paksu kerros.

Storkärretin suotyypit ovat turvekangasasteella. 
Turvekankaista on mustikkaturvekangas yleisin, 
paikoin on myös puolukkaturvekangasta. Puusto 

on yleensä kookasta, keskitiheää sekapuustoa.
Storkärretin turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja 

saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 5 %, sararahkaturve (CS) 79 %, sa-
raturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 15 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
7 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 75 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut. Heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros on hyvin ohut ja 
puuttuu monin paikoin kokonaan. Turvekerros 
koostuu valtaosin kohtalaisen hyvin maatuneesta 
sararahkaturpeesta. Puun jäännökset ovat erittäin 
yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,8. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Storkärret ei sovel-
lu turvetuotantoon.

Kuva 57. Storkärretin tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 454, 2014
Vaasassa ja Mustasaaressa tutkitut suot ja niiden turvevarat

75

48. Bakkärret (kl. 1333 03) sijaitsee noin 18  km 
Mustasaaren keskustasta itään, ja se rajoittuu kal-
lioiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Suon 
länsiosaan johtaa metsäautotie. Suolla on 8 tutki-
muspistettä ja 24 syvyyspistettä (kuva 58). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,9/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 46 ha ja yli 1 m syvän alueen 
9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 15–
17 m, ja pinta viettää itäosassa luoteeseen ja län-
siosassa lounaaseen. Bakkärret on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
0. Itäosan vedet virtaavat laskuojia myöten Frä-
kenträsketiin (15,6  m  mpy). Länsiosasta lähtee 
laskuoja Långträsketiin (9,8 mpy) ja siitä edelleen 
ojaa myöten mereen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
numero 42.011, Kyrönjoen suistoalue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,6 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiesu (66 %), moreeni (31 %) ja savi (3 %). 
Hiesu ja savi ovat paikoin sulfidipitoisia.

Bakkärretin suotyypeistä on turvekankaalla 
91 %, rämeellä 6 % ja avosuolla 3 %. Suon itäosas-

sa on puolukka- ja mustikkaturvekangasta. Länsi-
osassa on ruohoturvekangas yleinen. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 23 % ja mättäiden 
korkeus 2,4  dm. Puusto on kookasta keskitiheää 
männyn, kuusen ja koivun sekametsää.

Bakkärretin turpeista on rahkavaltaisia 52 % ja 
saravaltaisia 48 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 46  %, sararahkaturve (CS) 6  % ja 
rahkasaraturve (SC) 48 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 36 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 11 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon itäosassa on ohut ja länsiosassa paikoin yli 
puoli metriä paksu heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros. Sen alla on yleensä heikoh-
kosti maatunutta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,4. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Bakkärret ei sovel-
lu turvetuotantoon.

Kuva 58. Bakkärretin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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49. Kullommossen (kl. 1333 06) sijaitsee noin 
20 km Mustasaaren keskustasta itään, ja se rajoit-
tuu moreenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat tyy-
dyttävät. Suon länsipuolella kulkee metsäautotie ja 
eteläpuolella maantie. Suolla on 11 tutkimuspistet-
tä ja 15 syvyyspistettä (kuva 59). Tutkimuspistei-
tä on 2,8/10 ha ja syvyyspisteitä 3,8/10 ha. Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 39 ha, yli 1 m syvän alueen 
10 ha ja yli 1,5 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 12–
15 m, ja pinta viettää pohjoiseen. Kullommossen 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Pohjoispäästä lähtee laskuoja 
merta kohti. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 
84V003. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,7 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiesu (73 %), moreeni (19 %) ja savi (8 %). 
Suon pohjalla on liejua laajalla alueella paikoin yli 
puoli metriä paksu kerros.

Kullommossenin suotyypeistä on turvekankaal-
la 77 % ja rämeellä 23 %. Suon keskellä on varik-
senmarjarahkaräme- ja isovarpurämemuuttumaa. 
Pohjoisosassa ja reunoilla on mustikkaturvekan-
gasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
12 % ja mättäiden korkeus 2,7 dm. Puusto on suon 

keskellä männikköä, pohjoisessa ja reunaosissa 
kookasta sekapuustoa.

Kullommossenin turpeista on rahkavaltaisia 
65  % ja saravaltaisia 35  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 44  %, sararahkaturve 
(CS) 21  %, saraturve (C) 5  % ja rahkasaraturve 
(SC) 30 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 19  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 39 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
6 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on pienehköllä alueella yli met-
rin paksuinen kerros heikosti maatunutta rahka-
valtaista pintaturvetta, joka koostuu lähinnä Cus-
pidata- ja Acutifolia -ryhmien rahkasammalien 
jäännöksistä. Muualla kerros on hyvin ohut tai 
se puuttuu kokonaan. Suon pohjoisosassa ja reu-
noilla on melko hyvin maatunutta sararahka- ja 
rahkasaraturvetta. Puun jäännökset ovat yleinen 
turpeen lisätekijä.

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

Suurin osa suosta on ohutturpeista. Pienimuo-
toinen ympäristöturpeen nosto on suon keskeltä 
mahdollista.

Kuva 59. Kullommossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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50. Hästmossen (kl. 1333 03) sijaitsee noin 8 km 
Mustasaaren keskustasta itään, ja se rajoittuu mä-
kiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Pohjois- 
ja eteläpuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 28 
tutkimuspistettä ja 31 syvyyspistettä (kuva 60). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,2/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 72  ha, yli 1  m syvän 
alueen 40 ha, yli 1,5 m syvän 21 ha ja yli 2 m syvän 
5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
13–16  m, ja pinta viettää suon keskeltä etelään. 
Hästmossen on lähes kokonaan ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon keskeltä 
lähtee laskuoja etelään kohti Kyrönjokea. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 42.012, Skatilan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3 m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka (44 %), moreeni (37 %) ja 
hiesu (9 %). Suon pohjalla on liejua laajalla alueel- 
la paikoin yli kahden metrin paksuinen kerros.

Hästmossenin suotyypeistä on rämeellä 52  %, 
korvessa 24  %, turvekankaalla 22  % ja avosuolla 
2 %. Suon keskellä on mm. variksenmarja- ja tupas-
villarahkarämemuuttumaa, tupasvillarämemuut- 
tumaa ja tupasvillarahkanevaojikkoa (kuva 61). 
Reunemmalla on isovarpurämemuuttumaa ja 
reunaosissa puolukka- ja mustikkaturvekangasta 
sekä korpimuuttumia. Kaakkoisreunassa on pieni 
laikku koivulettokorpimuuttumaa. Keskimääräi-
nen pinnanrahka mättäisyys on 28 % ja mättäiden 
korkeus 2,7 dm. Puusto on kehitys- ja tiheysluo-
kaltaan vaihtelevaa, suon keskellä on mäntyä ja 
reunaosissa sekapuustoa.

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

on: rahkaturve (S) 55 %, sararahkaturve (CS) 17 %, 
saraturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 20 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
47 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 12 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 18 % koko-
naisturvemäärästä.

Suolla on monin paikoin yli 1,5  m paksu hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
joka sisältää lisätekijänä yleisesti tupasvillan jään-
nöksiä. Pohjalla ja reunaosissa on maatuneempaa 
sarapitoista tai valtaista turvetta.

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

Hästmossenilta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,4 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,0–7,1), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 93,2  % (91,4–94,7) ja 
kuiva-ainemäärä 64,4 kg/suo-m3 (53,0–73,9). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
19,3 MJ/kg (18,4–21,3) ja 50 %:n kosteudessa 8,5 
(8,0–21,3). Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,15 % 
(0,10–0,21) kuivapainosta.

Hästmossen soveltuu turvetuotantoon. Suon yli 
1,5 m syvällä 21 ha:n alueella on 0,17 milj. suo-m3  
parhaiten kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon so-
veltuvaa H1–3-maatunutta turvetta. Lähinnä H4 
maatunutta ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta on lisäksi 0,11 milj. suo-m3. Heikosti maa-
tuneen rahkakerroksen käytön jälkeen alueelta on 
mahdollista nostaa hieman energiaturvetta. Tuo-
tantokelpoisen alueen muoto ei ole paras mahdol-
linen.
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Kuva 61. Ojitettua tupasvillarahkanevaa Hästmossenin pohjoisosassa. Kuva: Onerva Valo, GTK.

Kuva 60. Hästmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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51. Storkärr (kl. 1333 03) sijaitsee noin 8  km 
Mustasaaren keskustasta itään, ja se rajoittuu loh-
kareiseen moreenimaastoon. Suon etelä- ja poh-
joispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 11 
tutkimuspistettä ja 12 syvyyspistettä (kuva 62). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,7/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 34 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 11–
15  m, ja pinta viettää pohjoiseen. Storkärr on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Pohjoispäästä on ojayhteys Kyrönjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 42.011, 
Kyrönjoen suistoalue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,8 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat moreeni (65 %), hiesu (18 %) ja hiekka 
(17 %). Suon pohjalla on liejua laajalla alueella pai-
koin yli 2 m paksu kerros.

Storkärrin suotyypeistä on turvekankaalla 70 %, 
korvessa 26  % ja avosuolla 4  %. Mustikkaturve-

kangas on yleisin suotyyppi. Lisäksi suolla on mm. 
varsinaista korpimuuttumaa ja pienellä alueella 
varsinaista saranevamuuttumaa. Puusto on keski-
tiheää, kookasta ja yleensä kuusivaltaista.

 Storkärrin turpeista on rahkavaltaisia 7  % ja 
saravaltaisia 93 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 7 %, saraturve (C) 8 % ja rah-
kasaraturve (SC) 85 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 7 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 23 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut, ja se koostuu suu-
rimmaksi osaksi kohtalaisen hyvin maatuneesta 
rahkasaraturpeesta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatumisaste on 4,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,8.

Ohuen turvekerroksen takia Storrkärr ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 62. Storkärrin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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52. Hamnmossen (kl. 1333 03) sijaitsee noin 7 km 
Mustasaaren keskustasta koilliseen, ja se rajoittuu 
moreenimaastoon. Eteläreunaa sivuaa metsäauto-
tie. Suolla on 8 tutkimuspistettä ja 15 syvyyspis-
tettä (kuva 63). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 8,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 28 ha 
ja yli 1 m syvän alueen 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 11–
12 m, ja pinta viettää loivasti etelään. Hamnmos-
sen on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Suon eteläpäästä lähtee laskuoja 
läheiseen Finnbäckeniin, joka johtaa Kyrönjokeen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 42.011, Ky-
rönjoen suistoalue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiesu (78 %) ja moreeni (22 %). Lähes koko 
suon alueella on pohjalla liejua 10–30  cm paksu 
kerros.

Hamnmossenin suotyypeistä on rämeellä 70 % 
ja turvekankaalla 30 %. Suon keskellä on kanerva-

rahkaräme-, isovarpu- ja tupasvillarämemuuttu-
maa. Reunoilla on mm. mustikkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 1 % ja 
mättäiden korkeus 2,0  dm. Puusto on pääasiassa 
keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä.

Hamnmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
72  % ja saravaltaisia 28  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 6  %, sararahkaturve 
(CS) 66 % ja rahkasaraturve (SC) 28 %. Puun jään-
nöksiä (L) lisätekijänä sisältäviä turpeita 2 % koko-
naisturvemäärästä.

Suon keskellä on yli puoli metriä paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on yleensä heikohkosti maatunutta sararahka- 
tai rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,9 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,2. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Hamnmossenia ei 
suositella turvetuotantoon.

Kuva. 63. Hamnmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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53. Fågelmossen (kl.1331 12) sijaitsee Stormos-
senin jätteenkäsittelylaitoksen koillispuolella noin 
5 km Mustasaaren keskustasta koilliseen. Suo ra-
joittuu idässä hiesupeltoon ja muualla moreeni-
maastoon. Valtatie jakaa tutkitun alueen kahteen 
osaan, lisäksi itä- ja koillisreunaa sivuaa metsäau-
totie. Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 33 syvyys-
pistettä (kuva 64). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 5,6/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 
89 ha ja yli 1 m syvän alueen 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 11–
13  m. Fågelmossen on kokonaan ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Luoteisosas-
sa on pieni lampi, Fågelmossträsket (11,6 m mpy) 
(kuva 65). Etelä- ja keskiosan vedet laskevat itä-
reunaa sivuavaan laskuojaan, joka johtaa etelään 
Storsträsketiin (8,1 m mpy), josta johtaa laskuoja 
Kyrönjokeen. Luoteisreunasta johtaa laskuoja Kar-
peröfjärdeniin ja siitä mereen: Suon etelä- ja kes-
kiosa kuuluvat vesistöalueeseen 42.011, Kyrönjoen 
suistoalue ja luoteisosa kuuluu vesistöalueeseen 
83.126, Karperö-Strömmenin valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiesu (50 %), moreeni (44 %) ja savi (6 %). 
Suolla on runsaasti irtolohkareita.

Fågelmossenin suotyypeistä on turvekankaalla 

74 % ja rämeellä 26 %. Puolukka- ja mustikkatur-
vekangas ovat suolla yleisiä. Lähinnä yli metrin 
syvyisillä alueilla on isovarpuräme- ja rahkaräme-
muuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 31 % ja mättäiden korkeus on 2,1 dm. 
Puusto on yleensä keskitiheää, mäntyvaltaista ja 
melko kookasta.

Fågelmossenin turpeista on rahkavaltaisia 95 % 
ja saravaltaisia 5 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 38 %, sararahkaturve (CS) 57 % ja 
rahkasaraturve (SC) 5 % Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 60 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 12 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suurin osa suosta on ohutturpeista. Lähinnä 
yli metrin syvyisillä alueilla on paksuhko heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on hieman maatuneempaa sararahkaturvet-
ta. Ohutturpeisilla alueilla sarapitoinen turve voi 
ulottua pintaan asti. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,4. Liekoja on runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen ja lohkareisuuden vuok-
si Fågelmossen ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 64. Fågelmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 65. Fågelmossträsket Fågelmossenin luoteisosassa. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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54. Elakkärr (kl. 1331 12) sijaitsee Fågelmossenin 
länsipuolella noin 5  km Mustasaaren keskustasta 
koilliseen, ja se rajoittuu idässä lyhyellä matkalla 
Fågelmosseniin ja muualla lohkareiseen moreeni-
maastoon. Suon itäreunaan johtaa metsäautotie. 
Suolla on 2 tutkimuspistettä ja 17 syvyyspistettä 
(kuva 66). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
3,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 49 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 12–
15 m, ja pinta viettää pohjoiseen. Elakkärr on oji-
tettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Ve-
det kulkeutuvat suon halki virtaavaan valtaojaan, 
joka johtaa luoteeseen Kaperöfjärdeniin ja edel-
leen mereen. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 
83.126 Karperö-Strömmenin valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,8  m. Pohjamaalajit ovat lohkareinen moreeni 

(63  %) ja hiesu (37  %). Suolla on runsaasti isoja 
irtolohkareita.

Elakkärr on kokonaan turvekangasta. Mustik-
ka-, puolukka- ja ruohoturvekangas ovat vallit-
sevia. Puusto on yleensä kookasta mäntyvaltaista 
sekapuustoa.

Elakkärrin turpeet ovat rahkavaltaisia. Turve on 
sararahkaturvetta (CS). Puun jäännöksiä (L) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 77  % kokonaistur-
vemäärästä. Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 4,8. 

Suon turvekerrostuma on noin puolen metrin 
paksuinen. Turvekerrostuma koostuu kohtalaises-
ti maatuneesta puun jäännöksiä lisätekijänä sisäl-
tävästä sararahkaturpeesta.

Ohuen turvekerroksen takia Elakkärr ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 66. Elakkärrin tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 454, 2014
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

84

55. Multmossen (kl. 1331 12, 1333 03) sijaitsee 
noin 14 km Mustasaaren keskustasta koilliseen, ja 
se rajoittuu moreenimaastoon. Suon itä- ja poh-
joispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 13 tut-
kimuspistettä ja 9 syvyyspistettä (kuva 67). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,8/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 25 ha ja yli 1 m syvän alueen 
12 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 14–
15  m. Multmossen on käytännössä kokonaan 
luonnontilainen, mikä on erittäin harvinaista alu-
een soille. Se kuuluu lähinnä luonnontilaisuus-
luokkaan 5. Eteläreunasta lähtee laskuoja, joka 
johtaa Lappsundinjokeen ja edelleen mereen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen numero 83V128. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,5 m. Suon pohja on pohjoisosassa epätasainen. 
Pohjamaalajit ovat savi (90  %), moreeni (5  %) ja 
hiesu (5  %). Keski- ja eteläosassa suon pohjalla 
on laajalla alueella paikoin yli puoli metriä paksu  
liejukerros.

Multmossenin suotyypeistä on avosuolla 55 %, 
rämeellä 23 % ja korvessa 23 %. Suon pohjoisosas-
sa on rehevää tervaleppäkorpea ja korpirämettä 
sekä ruohoista sararämettä. Etelämpänä on neva-

korpea (kuva 68). Etelä- ja keskiosan laajalla ne-
va-alueella on ruohoista ja varsinaista saranevaa. 
Rahkamättäisyyttä ei juuri esiinny. Puusto on suon 
pohjoisosassa paikoin kookasta sekapuustoa, jon-
ka seassa on tervaleppää.

 Multmossenin turpeista on rahkavaltaisia 78 % 
ja saravaltaisia 22  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 19 %, sararahkaturve (CS) 59 % 
ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 5 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 17 % kokonaisturve-
määrästä.

Pohjoisosassa on heikohkosti maatunutta sara-
rahkaturvetta. Eteläosan neva-alueella on paksu ja 
vetinen heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros, joka sisältää toisena pääturvetekijänä 
yleensä jonkin verran saraa. Pohjalla on yleensä 
ohut kerros rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1.

Multmossen kuuluu Natura-suojelun piiriin 
(Sidländetin vanhojen metsien suojelualue).

Kuva 67. Multmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 68. Nevakorpea Multmossenilla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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56. Stormossen (kl. 1331 12) sijaitsee noin 9 km 
Mustasaaren keskustasta luoteeseen. Suo on 
muodoltaan erittäin rikkonainen, ja se rajoittuu 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suolle ei johda 
varsinaista autotietä. Lounaispuolella on laaja kal-
lionlouhinta-alue. Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 
46 syvyyspistettä (kuva 69). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 9,9/10 ha. Suon kokonaispin-
ta-ala on 59 ha, yli 1 m syvän alueen 17 ha ja yli 
1,5 m syvän 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
9–12 m, ja pinta viettää lähinnä etelään. Stormos-
sen on osittain ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 2. Suon eteläreunasta lähtee lasku-
oja, Marabäcken, koilliseen johtaen mereen. Myös 
suon pohjoisosasta on ojayhteys mereen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen numero 83V127. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,8 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiesu (68 %), moreeni (19 %) ja savi (13 %). 
Hiesukerros on yleensä ohut, ja sen alla on mo-
reenia. Suolla on runsaasti irtolohkareita. Suon 
pohjalla on liejua muutamalla pisteellä noin 10 cm 
paksu kerros.

Stormossenin suotyypeistä on turvekankaal-
la 54 %, rämeellä 38 %, avosuolla 5 % ja korves-
sa 3 %. Itäosan ojittamattomalla alueella on mm. 
variksenmarjarahkarämettä ja isovarpurämettä. 
Suon keskellä on pienehköllä alueella keidasräme-
muuttumaa. Länsiosassa ja reunoilla on varpu-, 
mustikka- ja ruohoturvekangasta.

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
49  % ja mättäiden korkeus 2,1  dm. Puusto on 

ojittamattomalla alueella harvaa ja kitukasvuista 
mäntyä. Ojitusalueella on melko kookasta mänty-
valtaista puustoa.

Stormossenin turpeista on rahkavaltaisia 91 % 
ja saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 80 %, sararahkaturve (CS) 11 % ja 
rahkasaraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 67 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 18 % kokonaisturvemäärästä.

Yli metrin syvyinen alue koostuu noin kym-
menestä pienestä altaasta. Näillä alueilla on mo-
nin paikoin selvästi yli metri heikosti maatunutta 
pintarahkaturvetta, jossa on lisätekijänä tupasvil-
lan jäännöksiä.  Pohjalla ja ohutturpeisilla alueilla 
on yleensä hieman maatuneempaa sararahka- ja  
rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatumisaste on 3,0 ja pohjakerrok-
sen 4,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Stormossenilta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,1 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–9,0), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 90,8  % (89,9–91,8) ja 
kuiva-ainemäärä 75,0 kg/suo-m3 (74,8–76,6). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 19,8 MJ/kg (18,7–20,5) ja 50 %:n kosteudessa 
8,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,28 % 
kuivapainosta (0,17–0,51). 

Suon rikkonaisuuden, ohuehkon turvekerrok-
sen ja lohkareisuuden takia Stormossen ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 69. Stormossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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57. Råmossen (kl. 1331 09) sijaitsee noin 13 km 
Mustasaaren keskustasta luoteeseen, ja se rajoittuu 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolel-
le johtaa tie. Suolla on 8 tutkimuspistettä ja 12 sy-
vyyspistettä (kuva 70). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 7,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
27 ha, yli 1 m syvän alueen 14 ha, yli 1,5 m syvän 
9 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 12–
14 m. Råmossen on kokonaan luonnontilainen, ja 
se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 5. Suolla oli 
tutkimusvuonna 2011 kalasääsken pesä, jossa oli 
kaksi poikasta. Suolta ei ole laskuojaa. Se kuuluu 
vesistöalueeseen numero 83V127, Selkämeren 
rannikkoalue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,4  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat lohkareinen moreeni (70 %), hiekka (25 %) ja 
savi (5 %). Suon pohjalla on liejua laajalla alueella 
10–50 cm paksu kerros.

Råmossenin suotyypeistä on rämeellä 89  % ja 
avosuolla 11  %. Suon keskellä on variksenmar-
jarahkarämettä, lyhytkorsinevaa (kuva 71) ja tu-

pasvillarahkanevaa. Luoteislahdekkeessa on mm. 
isovarpurämettä ja kangasrämettä. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 51 % ja mättäiden 
korkeus on 2,5 dm. Puusto on harvahkoa, kitukas-
vuista mäntyä.

Råmossenin turpeista on rahkavaltaisia 89 % ja 
saravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 60 % ja 
rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 11 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on paikoin 2 m:n paksuinen hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on ohut kerros sarapitoista tai valtaista 
turvetta. Reunaosissa sarapitoinen turve voi ulot-
tua lähelle pintaa. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,5. Liekoja on erittäin vähän. 

Koska Råmosen on kokonaan luonnontilainen 
ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 5, sitä ei suo-
sitella turvetuotantoon.

Kuva 70. Råmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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Kuva 71. Lyhytkorsinevaa Råmossenilla. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja turvekerrostumat

Vaasan maapinta-ala on 369  km2 ja Mustasaaren 
866  km2. Peruskartoilta tehdyn soiden pinta-ala-
mittausten (Virtanen ym. 2003) mukaan Vaasassa 
geologisten, 20 ha ja sitä suurempien yhtenäisten 
soiden kokonaispinta-ala on 250 ha, mikä on 0,7 % 
maa-alasta. Mustasaaressa vastaavat luvut ovat 
1 084 ha ja 1,3 %. Kaikkien soiden ja metsämaan 
soistumien yhteispinta-ala Vaasassa mukaan luki-
en Vähäkyrö on 3 530 ha (metsätieteellinen suo-
ala), mikä on 9,4  % maa-alasta ja Mustasaaressa 
6 830 ha ja 7,9 % (Tomppo ym. 1998). 

Vaasan ja Mustasaaren suot kuuluvat suoyh-
distymätyypiltään vietto- ja rahkakeitaiden alu-
eeseen, jossa tyypilliset keidassuot ovat pinnan- ja 
pohjanmuodoltaan johonkin suuntaan viettäviä.. 
Rannikon nuoret, ohutturpeiset suot ovat usein lä-
hinnä aapasuotyyppisiä, joista osa voi aikaa myö-
ten muuttua kohosoiksi.

Suurin Vaasassa tutkittu suo on 67 ha:n laajui-
nen Rummukkaneva (numero 3) ja Mustasaaressa 
tutkittu 418 ha:n laajuinen Helineva (numero 38).

Vaasassa tutkitut suot

Vaasassa tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 356 
suotyyppihavaintoa. Yleisimpiä varsinaisia suo-
tyyppejä ovat erilaiset turvekankaat, joita on 
51  % tutkitusta suopinta-alasta (suokohtaisesti 
pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Turvekan-
kaista yleisimpiä ovat puolukka- ja mustikkatur-
vekangas. Turvekankaiden runsaus merkitsee sitä, 
että monet suot ovat olleet jo pitkään ojitettuina, 
metsäkasvillisuus on vallannut tilaa alkuperäisel-
tä suokasvillisuudelta ja puuston kasvu on ollut 
voimakasta. Rämeitä on 35 %. Rämetyypeistä ylei-
simpiä ovat rahkaräme, isovarpuräme ja tupasvil-
laräme. Rämeet ovat valtaosin muuttuma-asteella. 
Korpia on 5 % ja avosoita eli nevoja on 4 % tut-
kitusta pinta-alasta. Lyhytkorsineva ja rahkaneva 
ovat useimmin esiintyviä nevatyyppejä. Turve-
pohjaisia peltoja on 5 %.

Vaasassa on ojikkoja 6 % ja muuttumavaiheessa 
olevia suotyyppejä 36 % tutkitusta suopinta-alasta. 
Ojittamattoman suon osuus on vain 2 %. Ojituk-
sen vaikutuksen alaista suota on kaikkiaan 98  % 
tutkitusta suopinta-alasta. Kaikki tutkitut suot 
ovatkin joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi 
ojitettuja. Useimmat suot ovat kasvillisuudeltaan 
melko karuja. 

Tutkitut suot kuuluvat luonnontilaisuusluok-
kaan 0 tai 1, eli suot ovat kokonaan tai lähes koko-

naan ojitettuja ja vesitalous on kokonaan muuttu-
nut (liite 4). 

Entisen Vähänkyrön alueella sijaitsevat suot 
kuuluvat Kyrönjoen vesistöalue (nro 42) ja Perä-
meren rannikkoalueeseen (nro 84). Vaasan kes-
kustan lähellä sijaitsevat suot kuuluvat vesistö- 
alueeseen numero 41, Laihianjoen vesistöalue. 

Taulukossa 1 esitetään Vaasassa tutkittujen soi-
den turvemäärät pääturvelajin ja maatuneisuuden 
mukaan. Heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltai-
sen (S) pintaturpeen osuus on 58  % koko turve-
määrästä. Yli 1,5 m syvällä alueella sen osuus on 
74 %. Koko turvemäärästä 55 % on yli 1,5 m syväl-
lä alueella. Heikosti maatuneen pintarahkakerrok-
sen suuri osuus kokonaisturvemäärästä on tyypil-
listä rannikon keidassoille. Varsinkin Vähänkyrön  
alueelle sijoittuville soille on ominaista paksu hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros.

 Vaasassa tutkittujen soiden keskisyvyys on vain 
1,1  m, josta heikosti (H1–4) maatuneen rahka-
valtaisen pintaturvekerroksen osuus on 0,6 m. Yli 
1,5 m syvän alueen osuus tutkitusta suoalasta on 
66 %. Tutkittujen soiden yli metrin syvyisten alu-
eiden turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6  m, 
yli 1,5 m syvien 1,8 m ja yli 2 m syvien alueiden 
2,3  m. Suurin havaittu pistekohtainen turvepak-
suus, 2,7 m, on Takanevalla (suo nro 4). 
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Taulukko 1. Vaasassa tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Pintarahka (S) milj. suo-m3

H1–3                   H4
Muu turve S H5-10

C H1-10 milj.  
suo-m3

Yhteensä milj.
suo-m3

Kokonaissuoala  453 2,19 0,58 2,04 4,81
Yli 1 m syvä alue 232 2,09 0,53 1,11 3,74
Yli 1,5 m syvä alue 145 1,57 0,39 0,70 2,66
Yli 2 m syvä alue 40 0,57 0,10 0,25 0,92

Vaasassa tutkituissa soissa rahkavaltaisen tur-
peen osuus on 80  %, kun se Pohjanmaan tutki-
tuissa soissa on keskimäärin 77 % (Virtanen ym. 
2003). Saravaltaisten turpeiden osuus on  20  %. 
Tutkituille soille on tyypillistä paksuhko heikosti 
(H1–4) maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros. Paksuturpeisilla soilla tämä kerros voi olla 
selvästi yli metrin paksuinen. Pohjalla on yleensä 
ohuehko kerros sarapitoista tai  valtaista turvet-
ta. Turpeen lisätekijöistä tupasvillan jäännökset 
ovat yleisimpiä. Tupasvillan jäännöksiä sisältäviä 
turpeita on 36  % kokonaisturvemäärästä. Puun 
jäännökset sijoittuvat yleensä turvekerroksen poh-
jaosiin ja ohutturpeisille alueille. Puun jäännöksiä 
sisältäviä turpeita on 28 % ja varpujen jäännöksiä 
sisältäviä 7 % kokonaisturvemäärästä. 

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keskimaatuneisuus on Vaasan soissa 4,1 (von Pos-
tin kymmenasteikko). Heikosti (H1–4) maatuneen 
rahkavaltaisen pintaturvekerroksen keskimaatu-
neisuus on 3,1 ja maatuneemman pohjaosan 5,7. 

 Turvekerroksessa olevan lahoamattoman puu-

aineksen eli liekojen määrä on suurimmilla tut-
kituilla soilla yleensä alhainen, mutta joillakin 
pienillä ja usein metsäisillä soilla liekoisuus on 
paikoin korkea. Korkea liekoisuus (yli 3 %) aiheut-
taa lisäkustannuksia turvetuotannossa, varsinkin 
jos kyseessä on pientuotanto tai tilakohtainen pa-
laturvetuotanto. Nykyisillä tuotantomenetelmillä 
liekoisuus ei kuitenkaan ole este tuotannon aloit-
tamiselle.

Vaasassa tutkittujen soiden yleisin pohjamaalaji 
on savi, jota on 53 % suoalasta (suokohtaisesti pin-
ta-aloihin painotettu keskiarvo). Hiesun osuus on 
28 %:n, moreenin 17 %, hiedan 1 % ja hiekan 1 %. 
Sulfidipitoinen savi ja hiesu ovat paikoin yleisiä.

Liejua on Vaasassa jokaisen suon pohjalla. Lie-
jukerrokset ovat yleensä alle metrin paksuisia, 
joskin paikoin laaja-alaisia. Tutkittujen soiden tut-
kimuspisteistä laskettu ja pinta-aloihin painotettu 
liejun esiintymisprosentti on 36. Liejuja on soiden 
pohjalla kaikkiaan noin 149  ha:n alueella. Lieju 
osoittaa suon syntyneen vesistön, yleensä lammen 
tai merenlahden umpeenkasvun seurauksena.

Mustasaaressa tutkitut suot

Mustasaaressa tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 
1  375 suotyyppihavaintoa. Yleisimpiä varsinaisia 
suotyyppejä ovat erilaiset rämeet, joita on 46  % 
tutkitusta suopinta-alasta (suokohtaisesti pinta-
aloihin painotettu keskiarvo). Rämetyypeistä ylei-
simpiä ovat isovarpuräme, varsinainen sararäme 
ja rahkarämeen eri variaatiot. Turvekankaita on 
36 %. Turvekankaista yleisimpiä ovat mustikka- ja 
puolukkaturvekangas. Avosoita eli nevoja on 13 % 
ja korpia 4 % tutkitusta pinta-alasta. Varsinainen 
saraneva ja lyhytkorsineva ovat useimmin esiinty-
viä nevatyyppejä. Turvepohjaisilla pelloilla on 1 % 
tutkimus- ja syvyyspisteistä.

Mustasaaressa ojikkoja on 6  % ja muuttuma-
vaiheessa olevia suotyyppejä 34 % tutkitusta suo-

pinta-alasta. Ojittamattoman suon osuus on 23 %. 
Ojituksen vaikutuksen alaista suota on kaikkiaan 
77 % tutkitusta suopinta-alasta. Varsinkin Raippa-
luodon alueella on runsaasti lähes luonnontilaisia 
suoalueita, joskin nämä suot ovat yleensä pieni-
alaisia. 

Useimmat tutkitut suot kuuluvat luonnontilai-
suusluokkaan 0 tai 1, eli suot ovat kokonaan tai lä-
hes kokonaan ojitettuja ja vesitalous on kokonaan 
muuttunut (liite 4). Luokkaan 2 kuuluvia soita on 
4 kpl, luokkaan 3 kuuluvia soita on 2 kpl, luokkaan 
4 kuuluvia soita 10 kpl ja luokkaan 5 kuuluvia 3 
kpl. Luokkiin 4 ja 5 kuuluvat suot sijoittuvat val-
taosin Raippaluodon alueelle. Vain Multmossen 
(55) ja Råmossen (57) sijaitsevat mantereella.
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Tutkitut suot kuuluvat etelässä Maalahdenjoen 
(nro 40) ja Sulvanjoen (83.125) valuma-alueilla. 
Ja muualla lähinnä Selkämeren rannikkoalueella 
(83V).

Taulukossa 2 esitetään Mustasaaressa tutkittu-
jen soiden turvemäärät pääturvelajin ja maatunei-
suuden mukaan. Heikosti (H1–4) maatuneen rah-
kavaltaisen (S) pintaturpeen osuus on 34 % koko 
turvemäärästä. Yli 1,5 m syvällä alueella sen osuus 
on 48 %. Koko turvemäärästä 32 % on yli 1,5 m 
syvällä alueella. 

Useimmat Raippaluodossa sijaitsevat suot ovat 
nuoria ja siten ohutturpeisia. Turvekerros on 
yleensä selvästi alle metrin paksuinen. Turveker-
ros on yleensä hyvin heikosti maatunutta. Mante-
reen puolella soiden turvekerros voi olla paikoin 
yli 2 m paksu. Storslätmossen-Tallmossen (18) on 

Raippaluodon selvästi suurin ja paksuturpeisin 
suo. Suon pohjalta on otettu näyte radiohiiliajoi-
tusta varten (POZ-4299). Pohjaturpeen iäksi on 
saatu noin 770 vuotta ja turpeen kasvunopeudeksi 
2,4 mm vuodessa (Mäkilä ym. 2013). Asta Harju 
on käsitellyt Pro gradu–tutkielmassaan laajasti 
nuorten soiden syntyä ja kehitystä erityisesti Raip-
paluodon alueella (Harju 2008).

Mustasaaressa tutkittujen soiden keskisyvyys on 
vain 0,9 m, josta heikosti (H1–4) maatuneen rah-
kavaltaisen pintaturvekerroksen osuus on 0,3  m. 
Yli 1,5  m syvän alueen osuus tutkitusta suoalas-
ta on 15 %. Tutkittujen soiden yli metrin syvyis-
ten alueiden turvekerrostuman keskipaksuus on 
1,5 m, yli 1,5 m syvien 1,9 m ja yli 2 m syvien alu-
eiden 2,3 m. Suurin havaittu pistekohtainen turve-
paksuus, 3,1 m, on Finnmossenilla (suo nro 41). 

Taulukko 2. Mustasaaressa tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Pintarahka (S) milj. suo-m3

H1–3                   H4
Muu turve S H5-10

C H1-10 milj.  
suo-m3

Yhteensä milj.
suo-m3

Kokonaissuoala 1921 3,84 1,90 11,26 17,00
Yli 1 m syvä alue 648 2,79 1,19 5,78 9,76
Yli 1,5 m syvä alue 289 1,93 0,69 2,80 5,42
Yli 2 m syvä alue 90 1,13 0,33 0,65 2,11

Mustasaaressa tutkituissa soissa rahkavaltaisen 
turpeen osuus on 66 %, kun se Pohjanmaan tutki-
tuissa soissa on keskimäärin 77 % (Virtanen ym. 
2003). Saravaltaisten turpeiden osuus on  34  %. 
Tutkituille soille on tyypillistä vaihtelevan pak-
suinen heikosti (H1–4) maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros. Paksuturpeisilla soilla tämä ker-
ros voi olla selvästi yli metrin paksuinen. Pohjalla 
on yleensä ohuehko kerros sarapitoista tai valtaista 
turvetta. Turpeen lisätekijöistä tupasvillan jään-
nökset ovat yleisimpiä. Tupasvillan jäännöksiä 
sisältäviä turpeita on 27 % kokonaisturvemääräs-
tä. Puun jäännökset sijoittuvat yleensä turveker-
roksen pohjaosiin ja ohutturpeisille alueille. Puun 
jäännöksiä sisältäviä turpeita on 25 % ja varpujen 
jäännöksiä sisältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä. 

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keskimaatuneisuus on Mustasaaren soissa 4,7 
(von Postin kymmenasteikko). Heikosti (H1–4) 
maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen 
keskimaatuneisuus on 3,0 ja maatuneemman  

pohjaosan 5,5. 
 Turvekerroksessa olevan lahoamattoman puu-

aineksen eli liekojen määrä on suurimmilla tut-
kituilla soilla yleensä alhainen, mutta joillakin 
pienillä ja usein metsäisillä soilla liekoisuus on 
paikoin korkea. Korkea liekoisuus (yli 3 %) aiheut-
taa lisäkustannuksia turvetuotannossa, varsinkin 
jos kyseessä on pientuotanto tai tilakohtainen pa-
laturvetuotanto. 

Mustasaaressa tutkittujen soiden yleisin pohja-
maalaji on moreeni, jota on 44 % suoalasta (suo-
kohtaisesti pinta-aloihin painotettu keskiarvo). 
Hiesun osuus on 28  %, saven 17  %, hiedan 6  %, 
hiekan 4  % ja soran 1  %. Moreeni on usein loh-
kareista. Sulfidipitoinen savi ja hiesu ovat paikoin 
yleisiä.

Liejua on Mustasaaressa lähes jokaisen suon 
pohjalla. Liejukerrokset ovat yleensä alle metrin 
paksuisia, joskin paikoin laaja-alaisia. Tutkittujen 
soiden tutkimuspisteistä laskettu ja pinta-aloihin 
painotettu liejun esiintymisprosentti on 24. Liejuja 
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Laboratoriomääritysten tulokset

Vaasa

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin neljäs-
tä suosta 5 näytepisteeltä yhteensä 48 turvenäy-
tettä. Turpeiden keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,4  % kuivapainosta. Turpeen vesipitoisuus 
riippuu mm. turvelajista, maatuneisuudesta sekä 
suon ojituksesta. Keskimääräinen vesipitoisuus on 
91,8 % märkäpainosta. 

Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen määrällä 
tarkoitetaan sitä, minkä verran luonnontilassa ole-
vassa tilavuusyksikössä on kuiva-ainetta. Suhde 
ilmaistaan tavallisesti kilogrammoina suokuutio-
metriä kohti. Tutkituissa soissa on kuiva-ainetta 
keskimäärin 73,9  kg/suo-m3. Suossa olevan tur-
peen kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttaa ennen kaik-
kea vesipitoisuus sekä maatuneisuus ja turvelaji. 
Turpeen kuiva-ainemäärä on tärkein vaikuttaja 
suokuution energiasisältöä laskettaessa. Ojitetun 
suon pintaosan turpeen energiasisältö tilavuusyk-
sikköä kohden on usein selvästi korkeampi ojitta-
mattomaan suohon verrattuna. 

Energiaturpeen yksi tärkeä soveltuvuuden mitta 
on sen tehollinen lämpöarvo, joka riippuu turve-
lajista, maatuneisuudesta, tuhkapitoisuudesta ja 
vesipitoisuudesta. Tutkittujen soiden turvemääriin 

painotettu keskimääräinen tehollinen lämpöarvo 
kuivalla turpeella on 18,8  MJ/kg. Vastaava arvo 
50 %:n kosteudessa on 8,8 MJ/kg. 

Turpeen keskimääräinen rikkipitoisuus on 
0,23 % kuivapainosta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(liite 3) mukaan turpeen eräänä velvoittavana luo-
kitteluarvona on rikkipitoisuus, jonka todellinen 
arvo tulee ilmoittaa, mikäli se ylittää 0,50 %:n pi-
toisuuden. Turpeen rikkipitoisuus nousee yleensä 
jonkin verran suon pohjaturpeessa, ja varsinkin 
järviruoko turpeen lisätekijänä kohottaa arvoja. 

Mustasaari

Mustasaaren alueella laboratoriomäärityksiä var-
ten otettiin 7 suosta 11 näytepisteeltä yhteensä 107 
turvenäytettä. Turpeiden keskimääräinen tuhka-
pitoisuus on 3,0 % kuivapainosta. Keskimääräinen 
vesipitoisuus on 92,1 % märkäpainosta. 

Tutkituissa soissa on kuiva-ainetta keskimäärin 
79,1  kg/suo-m3. Tutkittujen soiden turvemääriin 
painotettu keskimääräinen tehollinen lämpöarvo 
kuivalla turpeella on 19,1  MJ/kg. Vastaava arvo 
50 %:n kosteudessa on 8,3 MJ/kg.  Turpeen keski-
määräinen rikkipitoisuus on 0,20 % kuivapainosta. 

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Vaasa

Tutkituista soista viisi soveltuu turvelajin, maatu-
neisuuden ja turvemäärän perusteella turvetuo-
tantoon (kuva 72, taulukko 3). Tuotantokelpoisen 
alueen pinta-ala on 127 ha 

Suot soveltuvat lähinnä kasvu- ja ympäristötur-
vetuotantoon. Tuotantokelpoista, heikosti maa-
tunutta rahkavaltaista pintaturvetta on 1,71  milj. 
suo-m3. Turve soveltuu lähinnä vaalean kasvutur-
peen tai kuivike- ja imeytysturpeen (ympäristö-
turve) raaka-aineeksi. Hyvälaatuista viljelyturve-
tuotantoon soveltuvaa aluetta ja turvetta on vähän.

 Vain Riihikydönnevalla (5) on pintarahkan 
käytön jälkeen 29  ha:n alueelta tuotettavissa pai-
koin energiaturvetta. Tuotantokelpoisen energia-

turpeen kokonaismäärä on 0,09  milj.  suo-m3, ja 
kuivan turpeen energiasisältö on 0,05 milj. MWh. 
Jyrsinturpeelle lasketussa tuotantokosteudessa 
(50  %) energiasisältö on 0,04  milj.  MWh, jolloin 
yhden suokuution keskimääräinen energiasisältö 
on 0,48  MWh. Palaturpeen tuotantokosteuteen 
(35  %) laskettuna suokuution energiasisältö on 
noin 5,5 % korkeampi. 

Koska energiaturpeen laatuvaatimukset ovat 
melko väljät, on kasvu- tai ympäristöturvetuotan-
toon suositeltuja pintaturvekerroksia mahdollista 
käyttää myös energiaturpeen raaka-aineeksi. Täl-
löin energiasisältö tilavuusyksikköä kohden jää 
kuitenkin melko alhaiseksi ja tuotantomuoto on 
jyrsinturvemenetelmä.

on soiden pohjalla kaikkiaan noin 460 ha:n alueel-
la. Lieju osoittaa suon syntyneen vesistön, yleensä 

lammen tai merenlahden umpeenkasvun seurauk-
sena.
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Mikäli heikosti maatunutta rahkavaltaista pin-
taturvetta käytetään energiaturpeena, sen lämpö-
arvoluokka on usein Q6. Ilmoitetut laatuluokat 
ovat lähinnä suuntaa-antavia, ja ne ovat riippuvai-
sia mm. toimitetun turpeen kosteudesta ja mine-
raalimaan sekoittumisesta turpeeseen tuotanto-
prosessissa.

Mustasaari

Tutkituista soista seitsemän soveltuu turvelajin, 
maatuneisuuden ja turvemäärän perusteella tur-
vetuotantoon (kuva  72, taulukko 3). Tuotanto- 
kelpoisen alueen yhteispinta-ala on 332 ha 

Suot soveltuvat kasvu- ja ympäristöturvetuo-
tantoon. Tuotantokelpoista, heikosti maatunutta 
rahkavaltaista pintaturvetta on yhteensä 122 ha:n 
alueella 1,77 milj. suo-m3. Turve soveltuu lähinnä 
vaalean kasvuturpeen tai kuivike- ja imeytystur-
peen (ympäristöturve) raaka-aineeksi. Hyvälaa-
tuista viljelyturvetuotantoon soveltuvaa aluetta ja 
turvetta on melko vähän.

Kahdella suolla on yhteensä 235  ha:n alueelta 
tuotettavissa energiaturvetta. Dragmossenilta (41) 
on ensin tuotettava heikosti maatunut pintarahka, 
mutta Helinevalla (37) turve soveltuu valtaosin 
energiaturpeeksi. Tuotantokelpoisen energiatur-
peen kokonaismäärä on 2,84 milj. suo-m3, ja kui-
van turpeen energiasisältö on 1,48  milj.  MWh. 
Jyrsinturpeelle lasketussa tuotantokosteudessa 
(50  %) energiasisältö on 1,29  milj.  MWh, jolloin 
yhden suokuution keskimääräinen energiasisältö 
on 0,46 MWh. 

Soista, joista on otettu turvenäytteitä laborato-
riomäärityksiä varten, ja jotka soveltuvat energia-
turvetuotantoon, on määritetty Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaisesti laatuluokat tuhka-
pitoisuudelle (A), teholliselle lämpöarvolle (Q) ja 
rikkipitoisuudelle (S) (liite 3). Oletuksena on ollut, 
että turpeen kosteus on 50  % (M50). Useimmat 
suot sijoittuvat tuhkapitoisuuden perusteella luok-
kiin A2.0 ja A4.0, tehollisen lämpöarvon perus-
teella luokkaan Q8 ja rikkipitoisuuden perusteella 
luokkiin S0.15 ja S0.20, joskin joillakin soilla on 
havaittu korkeita rikkipitoisuuksia. 
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Kuva 72. Vaasassa ja Mustasaaressa tutkittujen soiden turvetuotantoon soveltuvat suot on merkitty  
punaisilla pisteillä. 
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Taulukko 3. Vaasan ja Mustasaaren turvetuotantoon soveltuvat suot. 

Nro Suon nimi Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve
Tuotanto-

kelp.  
pinta-ala ha

Tuotantokelp. 
turvemäärä 
milj. suo-m³

Energiasis. 
50 %:n  

kosteudessa 
milj. MWh

Tuotanto-
kelp.  

pinta-ala ha

Tuotantokelp. 
turvemäärä 
milj. suo-m³

Vaasa
2 Järventausneva 0 23 0,28
3 Rummukkaneva 0 15 0,22
4 Takaneva 0 40 0,58
5 Riihikydönneva 29 0,09 0,04 29 0,35
6 Yrjäälänneva 0 20 0,28
  Yhteensä 29 0,09 0,04 127 1,71

Mustasaari
36 Kivne mossen 0 48 0,77
37 Helineva 225 2,77 1,26 15 0,15
40 Finnmossen 0 20 0,36
41 Dragmossen 10 0,07 0,03 10 0,11
42 Torvströmossen 0 8 0,10
49 Hästmossen 0 21 0,28
  Yhteensä 235 2,84 1,29 122 1,77

Nro Suon nimi Atk-
Numero

Luonnon-
tilaisuus- 

luokka

Pinta-
ala ha

Pinta-
kerros 
H1-4S 

m

Keski-
syvyys 

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä 
milj.  

suo-m³

Vesistö- 
alueen  

numero

Vaasa
1 Isoneva 33411 0 26 0,3 1,0 5,0 0,27 42.012
2 Järventausneva 33412 0 63 0,8 1,2 4,1 0,76 42.012,84.002
3 Rummukkaneva 33413 0 67 0,7 1,0 3,2 0,70 42.012
4 Takaneva 33414 1 65 1,0 1,6 4,0 1,05 84.002
5 Riihikydönneva 33415 0 53 0,8 1,4 4,0 0,75 84.002
6 Yrjäälänneva 33416 0 40 0,9 1,4 3,9 0,56 42.014
7 Stenträsket 33399 0 39 0,0 0,4 5,9 0,14 41.001
8 Svartträsket 33400 0 21 0,2 0,5 4,4 0,10 41.001
9 Mäskträsket 33401 0 45 0,1 0,5 5,1 0,24 41.001

10 Mangsmossen 33409 1 33 0,5 0,8 4,1 0,25 83V127
  Yhteensä/keskimäärin   453 0,6 1,1 4,1 4,81  

Taulukko 4. Tutkittujen soiden atk-numero, luonnontilaisuusluokka, pinta-ala, heikosti maatuneen  
pintakerroksen paksuus, keskisyvyys, keskimaatuneisuus, kokonaisturvemäärä ja vesistöalueen numero.
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Taulukko 4. Jatkuu. 

Nro Suon nimi Atk-
Numero

Luonnon-
tilaisuus- 

luokka

Pinta-
ala ha

Pinta-
kerros 
H1-4S 

m

Keski-
syvyys 

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä 
milj.  

suo-m³

Vesistö- 
alueen  

numero

Mustasaari
11 Finnörsglo 32066 4 11 0,5 0,7 2,9 0,08
12 Stormossen 32074 4 10 0,7 0,9 2,9 0,09
13 Torrmaren 32038 2(3) 14 0,2 0,7 3,4 0,10
14 Furumossen 32075 1 5 0,0 0,7 3,9 0,04
15 Stormossen 32076 1 5 0,5 0,8 3,6 0,04
16 Sandfladankärret 32077 4 11 0,3 0,8 2,8 0,09
17 Småträsken 32078 4 10 0,2 0,7 3,4 0,07
18 Storslätmossen-

Tallmossen
31144 4 90 0,5 0,9 3,7 0,81

19 Ådmossen 32085 1 7 0,7 0,8 3,5 0,06
20 Boviksträsk 32063 1 8 0,1 0,4 3,0 0,03
21 Boträsket 32086 4(5) 11 0,1 0,3 2,2 0,03
22 Trängträsk 32064 4 5 0,5 0,7 3,6 0,04
23 Snärumossen 32079 3 27 0,5 0,8 3,9 0,22
24 Långträsk 32081 2 22 0,1 0,6 3,2 0,14
25 Gummossen 32080 3 16 0,7 0,9 3,3 0,15
26 Storbodfladan 32084 4 19 0,1 0,5 2,4 0,09
27 Ripskärsfladan 32083 5 8 0,0 0,6 2,2 0,05
28 Sandösundkärret 32082 4 10 0,1 0,4 2,3 0,04
29 Trutören 32065 0 17 0,0 0,3 2,6 0,04
30 Lillbrunnen 32069 0 3 0,3 0,4 2,9 0,01
31 Storbrunnen 32068 1 17 0,5 0,8 3,1 0,14
32 Gammelglo 32067 0 29 0,1 0,5 3,1 0,14
33 Vargholmsfjärden 32070 4 20 0,0 0,2 2,0 0,04
34 Norromträsket 32071 1 20 0,4 0,6 3,1 0,12 84V127
35 Långträskmossen 32073 1 14 0,5 0,7 4,0 0,10 83V127
36 Storlassasmossen 32072 3 8 0,5 1,0 3,3 0,07 83V127
37 Kivne Mossen 15198 1 95 1,0 1,5 4,0 1,39 83V125
38 Helineva 33387 1(0) 418 0,1 1,2 5,3 4,88 40.004,83.125
39 Båtmansmossen 33388 0 25 0,2 0,9 4,1 0,21 40.002
40 Skogsliden- 

mossen
33389 0 124 0,0 0,6 6,5 0,80 40.004

41 Finnmossen 33390 2 86 0,7 1,2 4,3 1,02 40.004
42 Dragmossen 33391 1 70 0,3 0,9 5,0 0,61 83.125
43 Torvströmossen 33392 0 42 0,4 1,0 4,3 0,40 83.125
44 Pundars Skogs-

mossen
33393 0 94 0,1 0,7 5,9 0,63 83.125

45 Rimal Kärret 33394 0 21 0,0 0,4 6,7 0,09 83.125
46 Träskesmossen 33395 0 28 0,5 0,7 3,8 0,20 42.012
47 Storkärret 33396 0 35 0,1 0,8 6,5 0,27 42.011
48 Bakkärret 33397 0 46 0,4 0,8 4,3 0,37 42.011
49 Kullommossen 33398 0 39 0,3 0,8 5,3 0,32 84V003
50 Hästmossen 33402 1 72 0,6 1,0 4,3 0,75 42.012
51 Storkärr 33403 0 34 0,0 0,5 5,8 0,18 42.011
52 Hamnmossen 33404 0 28 0,3 0,8 4,6 0,22 42.011
53 Fågelmossen 33405 0 89 0,3 0,6 4,4 0,55 42.011,83.126
54 Elakkärr 33406 0 49 0,0 0,6 4,8 0,27 83.126
55 Multmossen 33407 5 25 0,5 1,0 3,7 0,24 83V128
56 Stormossen 33408 2 59 0,5 0,9 3,3 0,51 83V127
57 Råmossen 33410 5 27 0,6 1,0 4,1 0,28 83V127
  Yhteensä/keskimäärin    1921 0,3 0,9 4,7 17,00  
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 Soidensuojelu

Tutkituista soista suojelualueille sijoittuvat 
Finnörglo (11), (Ripkärsfladan 27), Trutören (29) 
ja Multmossen (55). Erityispiirteenä ovat Raippa-
luodon suot, jotka sijaitsevat Merenkurkun maa-
ilmanperintöalueella. Kolme tutkittua suota sijoit-
tuu luonnontilaisuusluokkaan 5: Ripskärsfladan 

(27), Multmossen (55) ja Råmossen (57). Nämä 
suot sijaitsevat Mustasaaren alueella. Luonnonti-
laisuusluokkaan 4 sijoittuvia soita on 10 kpl. Ne 
ovat yleensä pienialaisia ja sijoittuvat Raippaluo-
don alueelle.

SAMMANDRAG OM UNDERSÖKTA MYRAR I VASA OCH KORSHOLM 

Geologiska forskningscentralen har i Vasa och det 
anslutna Lillkyro utfört torvundersökningar på 10 
myrar med en sammanlagd areal på 453 ha (fig. 1, 
tabell 5) och i Korsholm på 47 myrar med en sam-
manlagd areal på 1  921  ha (tabell 6). I praktiken 
har alla geologiska myrar undersökts, som till sin 
storlek är över 20 ha. Myrarnas totalareal, arealer 
på olika djup och deras torvmängd ges i tabell 3. 

Vasa

Myrarnas medeldjup är i Vasa 1,1  m, varav det 
svagt humifierade vitmossdominerade ytlagrets 
andel är 0,6  m. Största uppmättad torvtjocklek, 
2,7 m, finns på Takaneva (4). 

Tabell 5. De undersökta myrarnas torvmängd på olika djuparealer i Vasa. 

Djupareal Areal
ha

Svagt humifierad vitmossa 
(S)

milj. myr-m3

H1–3                   H4

Annan torv S H5-10
C H1-10 milj. myr-m3

Summa milj. 
myr-m3

Totalareal 453 2,19 0,58 2,04 4,81
Över 1 m djup 232 2,09 0,53 1,11 3,74
Över 1,5 m djup 145 1,57 0,39 0,70 2,66
Över 2 m djup 40 0,57 0,10 0,25 0,92

Största delen av myrarealen, 98  %, är utdikad. 
Myrar i helt naturligt tillstånd finns inte. De van-
ligaste myrtyperna är olika tallmyrar, som utgör 
31  % av alla myrtyper. Öppna myrar utgör 4  % 
grankärr bara 5 %. Andra myrtyper, närmast torv-
moar, utgör 51 %. 

Torvavlagringarnas medelhumifiering är 4,1 på 
von Posts 10-gradiga skala, den svagt humifierade 
vitmossens 3,1 och den höghumifierade (H5-10) 
torvens 5,7. 

Av den undersökta torven är 80 % vitmossdo-
minerad och resten, 20 %, starrdominerad. Brun-
mosstorv finns ytterst lite. Torv som innehåller 

rester av tuvdun påträffas i 36 % av torvmängden. 
Torv som innehåller trädrester uppgår till 28  % 
och risrester 7 % av torvmängden.

Myrarnas askhalt är i medeltal 2,4 % av torrvik-
ten, torrdensiteten 74 kg/myrm3, den torra torvens 
effektiva värmevärde är i medeltal 18,83  MJ/kg 
och svavelhalten i medeltal 0,23 % av torrvikten. 

Av de undersökta myrarna lämpar sig fem 
för torvproduktion. Den sammanlagda ytan av 
de användbara områdena är 127  ha. Där finns 
0,09 milj. myrm3 energitorv och 1,71 milj. myrm3 
växt- och miljötorv, som kan används också som 
energitorv. 
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Korsholm

Myrarnas medeldjup är i Korsholm 0,9  m, varav 
det svagt humifierade vitmossdominerade ytlag-

rets andel är 0,3 m. Största uppmätta torvtjocklek, 
3,1 m, finns på Finnmossen (41). 

Tabell 6. De undersökta myrarnas torvmängd på olika djuparealer i Korsholm. 

Djupareal Areal
ha

Svagt humifierad vitmossa 
(S)

milj. myr-m3

H1–3                   H4

Annan torv S H5-10
C H1-10 milj. myr-m3

Summa milj. 
myr-m3

Totalareal 1921 3,84 1,90 11,26 17,00
Över 1 m djup 648 2,79 1,19 5,78 9,76
Över 1,5 m djup 289 1,93 0,69 2,80 5,42
Över 2 m djup 90 1,13 0,33 0,65 2,11

Största delen av myrarealen, 77  %, är utdikad. 
Myrar i helt naturligt tillstånd finns tre. De van-
ligaste myrtyperna är olika tallmyrar, som utgör 
46 % av alla myrtyper. Öppna myrar utgör 13 % 
grankärr bara 4 %. Andra myrtyper, närmast torv-
moar, utgör 36 %. 

Torvavlagringarnas medelhumifiering är 4,7 på 
von Posts 10-gradiga skala, den svagt humifierade 
vitmossens 3,0 och den höghumifierade (H5-10) 
torvens 5,5. 

Av den undersökta torven är 66 % vitmossdo-
minerad och resten, 34 %, starrdominerad. Brun-
mosstorv finns ytterst lite. Torv som innehåller 

rester av tuvdun påträffas i 27 % av torvmängden. 
Torv som innehåller trädrester uppgår till 25  % 
och risrester 9 % av torvmängden.

Myrarnas askhalt är i medeltal 3,0 % av torrvik-
ten, torrdensiteten 79 kg/myrm3, den torra torvens 
effektiva värmevärde är i medeltal 19,1 MJ/kg och 
svavelhalten i medeltal 0,20 % av torrvikten. 

Av de undersökta myrarna lämpar sig sju 
för torvproduktion. Den sammanlagda ytan av 
de användbara områdena är 332  ha. Där finns 
2,84 milj. myrm3 energitorv och 1,77 milj. myrm3 
växt- och miljötorv, som kan används också som 
energitorv. 
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                   LIITE 1(1) 
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS      
 
Turveprofiileissa ja listauksissa käytettävät suotyyppilyhenteet ovat seuraavat:                                                   
 

Letot 
WAL Warnstorfii-letto  
CAL Campylium-letto 
SRIL Scorpidium-rimpiletto 
DRIL Revolvens-rimpiletto 
CRIL Calliergon richardsonii-rimpiletto  
KOL Koivuletto 
LUL Luhtaletto 
LASU Lähdesuo 
VL Varsinainen letto (vanh.) 
 
Nevat 
LUN Luhtaneva 
RHSN Ruohoinen saraneva 
VSN Varsinainen saraneva 
ORIN Oligotrofinen rimpineva 
MRIN Mesotrofinen rimpineva 
OLKN Ombotrofinen lyhytkortinen neva 
MLKN Minerotrofinen lyhytkortinen neva 
OKN Oligotrofinen kalvakkaneva 
MKN Mesotrofinen kalvakkaneva 
SIN Silmäkeneva 
RN Rahkaneva (vanh.) 
KARN Kanervarahkaneva 
VARN Variksenmarjarahkaneva 
TURN Tupasvillarahkaneva 
MURN Muurainrahkaneva 
TIHP Tihkupinnat 
KUN Kuljuneva 
 
Muuttumat 
SOTK Soistuva turvekangaas 
KSMU Karhunsammalmuuttuma 
RHTK Ruohoturvekangas 
MTK Mustikkaturvekangas 
PTK Puolukkaturvekangas 
VATK Varputurvekangas 
JATK Jäkäläturvekangas 
KH Kytöheitto 
PE  Pelto (turvepohjainen) 
TA Tuotantoalue 
YHJA Yhdyskuntajätealue 
 
 
 

 
Rämeet 
RHSR Ruohoinen sararäme 
VSR Varsinainen sararäme 
LKNR Lyhytkorsinevaräme 
TR Tupasvillaräme 
PSR Pallosararäme 
KR Korpiräme 
KGR Kangasräme 
IR  Isovarpuinen räme 
VKR Vaivaiskoivuräme 
RR Rahkaräme (vanh.) 
KARR Kanervarahkaräme 
VARR Variksenmarjarahkaräme 
TURR Tupasvillarahkaräme 
MURR Muurainrahkaräme 
KER Keidasräme 
KANR Kalvakkanevaräme 
RINR Rimpinevaräme 
LR Lettoräme 
 
Korvet 
VK Varsinainen korpi (vanh.) 
VLK Varsinainen lettokorpi 
KOLK Koivulettokorpi 
LHK Lehtokorpi 
RHK Ruoho- ja heinäkorpi 
KGK Kangaskorpi 
VTEK Varsinainen tervaleppäkorpi 
RTEK Ruohoinen tervaleppäkorpi 
MSK Mustikkakorpi 
MRK Muurainkorpi 
MKK Metsäkortekorpi 
KUK Kurjenpolvikorpi 
SAK Saniaiskorpi 
NK Nevakorpi 
PAVI Pajuviita 
RAK Rääseikkö 
 
Ojitusaste 
LU  Luonnontilainen 
OJ  Ojikko 
MU Muuttuma 
TK Turvekangas 
UK Uusiokäyttö 

LIITE 1 (1)
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       LIITE 1 (2) 
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 
 
Turveprofiileissa ja listauksissa käytettävät turvelaji-, lisätekijä-, välikerros-, saostuma- ja 
pohjamaalajilyhenteet ovat seuraavat: 
 
Turvelajit 
 
A Acutifolia-ryhmän rahkasammal  
P Palustria-ryhmän rahkasammal 
Q Cuspidata-ryhmän rahkasammal 
S rahkaturve (Sphagnum) 
CS sararahka- (Carex-Sphagnum) 
BS ruskosammalrahka- (Bryales-Sphagnum) 
C saraturve (Carex) 
SC rahkasara- (Sphagnum-Carex) 
BC ruskosammalsara- (Bryales-Carex) 
B ruskosammalturve (Bryales) 
SB rahkaruskosammal- (Sphagnum-Bryales) 
CB sararuskosammal- (Carex-Bryales) 
 
 

Väri turveprofiilissa 
Tumman harmaa 
Tumman harmaa 
Tumman harmaa 
Vihreä 
Vihreä 
Vihreä 
Oranssi 
Oranssi 
Oranssi 
Violetti 
Violetti 
Violetti

Turpeen lisätekijät 
 
ER tupasvilla (Eriophorum) 
L puuaines (Lignidi) 
N varpuaines (Nanolignidi) 
EQ korte (Equisetum) 
PR järviruoko (Phragmites) 
SH leväkkö (Scheuchzeria) 
TR tupasluikka (Trichophorum) 
MN raate (Menyanthes) 
ML siniheinä (Molinia) 
SP järvikaisla (Scirpus) 
 
 

Pohjamaalajit 
 
SA  savi 
HS hiesu 
HT hieta 
HK hiekka 
SR sora 
MR moreeni 
KI kivikko 
LO lohkareikko 
 

Liejut 
 
JAMU järvimuta 
HDLJ hieno detrituslieju 
KDLJ karkea detrituslieju 
SALJ savilieju 
HSLJ hiesulieju 
SFLJ sulfidilieju 

Kemialliset saostumat 
 
SISS  rautakarbonaatti (sideriitti) 
LISS  suomalmi (limoniitti) 
RASS  keltamulta (rautaokra) 
VISS sinimaa (ferrofosfaatti, vivianiitti) 
ALSS aluna 
DOSS doppleriitti 

 
Turpeen maatuneisuus kuvataan profiileissa seuraavasti: 
 
Maatuneisuus 
 
H1-3  Heikosti maatuneet pintaturpeet 
H4 Väliturpeet 
H5-6 Kohtalaisen hyvin maatuneet turpeet 
H7- Hyvin maatuneet turpeet 

Väri turveprofiilissa 
Tumman vihreä 
Keltainen 
Punainen 
Vaalean ruskea 

LIITE 1 (2)
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HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS,  
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Tapio Toivonen   

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:

Vähintään 5 ha:n laajuinen yhtenäinen alue, jossa on yli 
0.6 m paksu pintakerros heikosti maatunutta rahkatur-
vetta. jonka keskimaatuneisuus on korkeintaan 3.0. 

1-laatuluokka eli viljelyturve
 
Heikosti maatunutta (H1-3) turvetta. jossa on vähin-
tään 90 % rahkasammalien jäännöksiä. Näistä yli 80 % 
täytyy kuulua Acutifolia-ryhmään. Acutifolia-turve-
tekijää on oltava koko turvemäärästä yli 72 %. Turve-
inventoinnissa heikosti maatunut rahkaturve jaetaan 
kolmeen ryhmään (A. Q. P). Lisätekijöinä saa paikalli-
sesti olla tupasvillan. tupasluikan ja varpujen jäännök-
siä.  Tupasvillaturvetekijän määrä ei saisi ylittää 6  % 
eikä varputurvetekijän määrä 3  %. Muutamia ohuita 
maatuneempia rahkavaltaisia linssejä saa olla. 

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

Mikäli turve koostuu lähes puhtaasta H1-3 maatu-
neesta Acutifolia-turvetekijästä, eikä siinä ole juuri lain-
kaan havaittavissa varpujen jäännöksiä, ja turvekerros 
on vähintään 1  m paksu, voidaan puhua EKSTRA-
laatuluokan viljelyturpeesta. Tällaiset turvealueet ovat 
harvinaisia.

1-laatuluokkaan sijoittuva suo ja turve soveltuu vilje-
lyturpeen, vaalean kasvuturpeen sekä kuivike- ja imey-
tysturpeen raaka-aineeksi.

2-laatuluokka

Heikosti maatunutta (H1–4) turvetta. jossa on vähin-
tään 80  % rahkasammalien jäännöksiä. Keskimaatu-
neisuus on korkeintaan H4. Maatuneempia 10-50  cm 
paksuja rahkavaltaisia linssejä saa olla. Turvetekijöiden 
kokonaismäärästä tulee yli 50 % kuulua Acutifolia- tai 
Palustria-ryhmään. Lisätekijöiden kokonaismäärä ei 
saa ylittää 20 %. Tyypillisiä suotyyppejä, joiden alueella 
on 2-laatuluokan turvetta, ovat 1-laatuluokan kohdalla 
mainittujen suotyyppien lisäksi isovarpuräme, lyhyt-

korsinevaräme ja silmäkeneva sekä näiden ojikko- ja 
muuttumamuodot. Mättäisyys on yleensä runsasta. 
Tämä laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen pe-
rusteella kahteen alaluokkaan:

2a-laatuluokka
Maatumisaste on H1-3.

2b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

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

3-laatuluokka

Tähän ryhmään kuuluu kaikki muu heikosti maatunut 
(H1–4) rahkavaltainen pintaturve, jossa on vähintään 
80 % rahkasammalien jäännöksiä. Eli ryhmään kuuluu 
mm. lähes kaikki heikosti maatunut (H1–4), selvästi 
Cuspidata-valtainen rahkaturve. Tyypillisiä suotyyp-
pejä, joiden alueella on 3-laatuluokan turvetta. ovat ly-
hytkorsineva. kalvakkaneva, lyhytkorsinevaräme ja tu-
pasvillaräme sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot. 
Mättäisyys on ojittamattomalla alueella vähäistä. Tämä 
laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen perusteella 
kahteen alaluokkaan: 

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1-3.

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3- 
luokkaan. Raja 1- ja 2-luokan välillä on helppo. Se on 
suoraan luettavissa lannoitelaissa. 2- ja 3-luokan välistä 
rajaa ei ole missään määritelty, mutta käytännössä pak-
sun heikosti maatuneen, selvästi Cuspidata-valtaisen 
pintaturpeen omaavat suot ovat jääneet yleensä hyö-
dyntämättä. Edellä kuvatun luokituksen lisäksi voidaan 
suot esimerkiksi kunta- tai kuntainliittokohtaisessa tar-
kastelussa asettaa heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintakerroksen sisältämien turvetekijöiden osuuksien 
perusteella paremmuusjärjestykseen, jolloin on entistä 
helpompi valita kiinnostavimmat suot lähemmän tar-
kastelun kohteeksi.

LIITE 2
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Taulukossa aapasoista sanottu koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja keidas- 
soiden sekayhdistymiä.

LIITE 4

Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää 
ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan peri-
aatepäätöksen(30.8.2012) taustaraportissa (Ehdo-
tus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuulli-

sen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. 
Työryhmämuistio, MMM 2011:1) esitetty soiden 
luonnontilaisuusasteikko.
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  vuuspolttoturvetuotantoon. 84 s. 
 100. Ari Luukkanen (1982). Väliraportti Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevaroista ja niiden käyttökelpoisuudesta. 137 s.
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 109. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1982). Tuupovaaran turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 283 s.
 110. Carl-Göran Stén, Riitta Korhonen ja Lasse Svahnbäck. Petäjäveden karttalehden (2234) itäosan suot. Väliraportti  
  Petäjävedellä, Korpilahdella , Jyväskylän mlk:ssa ja Jämsänkoskella tehdyistä turvetutkimuksista. 119 s. 
 113. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoja (1982). Kuhmon kunnassa tutkitut turvevarat ja niiden soveltuvuus  
  turvetuotantoon. 141 s. 
 114. Erkki Raikamo ja Jouko Kokko (1982). Isojoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 287 s. 
 115. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1982). Kauhajoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. Loppuraportti Kauhajoen  
  turvevarojen kokonaisinventoinnista. 311 s. 
 116. Timo Varila (1982). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa ll. 116 s.
 118. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 229 s.
 119. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1983). Luumäen ja lähikuntien eräiden soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 120. Helmer Tuittila (1983). Pöytyän turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 97 s. 
 121. Tapio Toivonen (1983). Jaalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 122. Kimmo Virtanen (1983). Tyrnävällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 45 s. 
 123. Kimmo Virtanen ja Olli Ristaniemi (1983). Kuivaniemellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 169 s. 
 124. Jukka Leino (1983). Virtasalmen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 119 s. 
 125. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1990). Miehikkälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus.  
  Uusittu ja täydennetty painos. 109 s.
 126. Juha Saarinen (1983). Jäppilän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 65 s. 
 127. Ari Luukkanen (1983). Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 196 s. 
 128. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1983). Karijoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 84 s. 
 129. Erkki Raikamo, Jouko Kokko ja Riitta Lappalainen (1983). Teuvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 179 s.
 132. Jukka Leino (1983). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 85 s. 
 133. Kimmo Virtanen (1983). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. Osaraportti Pihtiputaan soiden  
  turvevarojen kokonaisselvityksestä. 94 s. 
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 134. Jouko Kokko (1983). Karttalehdillä 2222 (Seinäjoki) ja 2311 (Lapua) v. 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 111 s.
 135. Jouko Kokko (1983). Ylihärmän suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 35 s. 
 136. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 138 s.
 137. Jukka Häikiö, Hannu Pajunen ja Kimmo Virtanen (1983). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 138. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1983). Jämijärven suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. 68 s.
 139. Helmer Tuittila (1983). Yläneen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 144 s. 
 140. Ari Luukkanen (1983). Juankosken turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 114 s. 
 141. Eino Lappalainen ja Tapio Toivonen (1984). Laskelmat Suomen turvevaroista. 104 s. 
 142. Matti Maunu (1983). Tervolassa vuonna 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 143. Jouko Saarelainen (1984). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 254 s. 
 144. Matti Maunu (1984). Simossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 145. Jukka Leino (1984). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 107 s. 
 146. Olli Ristaniemi (1984). Petäjäveden kunnan länsiosan turvevarat. 108 s. 
 147. Olli Ristaniemi ja Carl-Göran Sten (1984). Petäjäveden kunnassa suoritetut turvetutkimukset. 12 s. 
 149. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Ristijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s. 
 150. Hannu Pajunen (1984). Yli-Iissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 152. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1984). Haukivuorella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 62 s.
 154. Tapio Muurinen ja Anne Nokela (1984). Kittilässä vuosina 1981 – 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden  
  tuotantokel poisuus. 441 s.
 156. Pauli Hänninen (1984). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 95 s. 
 157. Eino Lappalainen, Pauli Hänninen, Pekka Hänninen, Leevi Koponen, Jukka Leino, Heikki Rainio ja Raimo Sutinen (1984).  
  Geofysikaalisten mittausmenetelmien soveltuvuus maaperätutkimuksiin. 36 s. 
 158. Tapio Toivonen (1984). Valkealan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 331 s. 
 159. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Anjalankosken turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 280 s. 
 160. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Elimäen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 53 s. 
 161. Markku Mäkilä, Kari Lehmuskoski ja Ale Grundström (1984). Savitaipaleen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 114 s. 
 162. Ari Luukkanen (1984). Pielavedellä 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 85 s.
 163. Juha Saarinen ja Riitta Lappalainen (1984). Jurvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 171 s. 
 164. Hannu Pajunen ja Timo Varila (1984). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon.  
  Osa III. 167 s. 
 165. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 110 s. 
 166. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1984). Sievissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 288 s. 
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 170. Eino Lappalainen ja Pauli Hänninen (1985). Maatutkaluotaimen ja suosondin soveltuvuus turvetutkimuksiin. 24 s.   
 171. Jouko Saarelainen (1985). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 2. 235 s. 
 172. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 178 s.
 173. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1985). Kankaanpään itäosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 115s.
 174. Pauli Hänninen (1985). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 113 s.
 175. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 142 s. 
 176. Kimmo Virtanen (1985). Pattijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 163 s.      
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 179. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1985). Kristiinan kaupungin suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 203 s.
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 184. Jukka Leino ja Jouko Kokko (1986). Lieksan suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa I. 212 s. 
 185. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1986). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 179 s. 
 186. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1986). Vehkalahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 195 s. 
 187. Tapio Muurinen (1986). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa I. 185 s. 
 188. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1986). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 207 s. 
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 190. Jukka Häikiö (1986). Pulkkilassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 98 s. 
 191. Tapio Toivonen (1986). Virtain turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 225 s. 
 192. Pauli Hänninen (1986). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 121 s. 
 193. Jukka Leino (1987). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 191 s. 
 194. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 131 s. 
 195. Jouko Saarelainen (1987). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 221 s.
 196. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1987). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 77 s.
 197. Ari Luukkanen (1987). Siilinjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat sekä turpeiden soveltuvuus jätevesilietteen  
  käsittelyyn ja polttoturvetuotantoon. 57 s.
 198. Tapio Muurinen (1987). Turvevarojen inventointi Kittilässä vuonna 1984. 71 s.
 199. Tapio Toivonen (1987). Mäntyharjun turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 217 s.
 200. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Kotkan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 99 s. 
 201. Tapio Muurinen (1987). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. 73 s. 
 202. Pauli Hänninen ja Eino Lappalainen (1987). Maatutkan ja suosondin soveltuvuus turvevarojen määrän ja  
  laadun selvittämi seen. 31 s. 
 203. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 163 s. 
 204. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Pyhtään turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 205. Sirkka Lojander (1987). SPSSX-tilasto-ohjelmiston käyttö turvetutkimuksissa. 51 s. 
 206. Hannu Pajunen (1987). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 83 s. 
 207. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1987). Vuolijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 192 s. 
 208. Tapio Toivonen (1988). Närpiön turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 275 s. 
 209. Jukka Leino (1988). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 259 s. 
 210. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 158 s. 
 211. Tapio Muurinen (1988). Turvetutkimukset Tervolassa vuonna 1985. 58 s. 
 212. Pauli Hänninen (1988). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 136 s.   
 213. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Kuusankoskella ja Kouvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s. 
 214. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1988). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 215. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1988). Kankaanpään länsiosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 93 s.
 216. Jouko Saarelainen (1988). Juuan kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 242 s.
 217. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Iitin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 102 s. 
 218. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Oulaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 239 s. 
 219. Jukka Leino ja Pertti Silén (1988). Suonenjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 270 s. 
 220. Pekka Hänninen (1988). Atk:n hyväksikäyttö turveinventoinnin ja tutkimuksen apuna. 37 s.
 221. Riitta Korhonen (1988). Keuruulla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 184 s. 
 222. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1988). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 168 s. 
 223. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 224. Jukka Leino (1989). Jäppilässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 ja yhteenveto. 116 s. 
 225. Tapio Toivonen (1989). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 219 s.
 226. Jouko Saarelainen (1989). Ilomantsin kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 1. 177 s.
 227. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1989). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 324 s. 
 228. Timo Suomi (1989). Isokyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 69 s. 
 229. Hannu Pajunen (1989). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 137 s.
 230. Tapio Muurinen (1989). Simossa vuosina 1985 – 1986 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 213 s. 
 231. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1989). Ylämaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 142 s. 
 232. Jukka Leino (1989). Hankasalmella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 112 s. 
 233. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 96 s.
 234. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1989). Parkanon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 174 s.
 235. Ari Luukkanen (1989). Nilsiässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 109 s.
 236. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (1990). Kihniössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 151 s.
 237. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1990). Limingassa, Lumijoella ja Temmeksellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 148 s.
 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen (1990). Outokummussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 161 s. 
 239. Tapio Muurinen (1990). Simon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 238 s.
 240. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1990). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 403 s.
 241. Hannu Pajunen (1990). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 141 s.
 242. Tapio Toivonen (1990). Kuortaneen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 212 s.
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 243. Timo Suomi (1991). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa II. 150 s.
 244. Martti Korpijaakko (1991). Kannonkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 58 s.
 245. Tapio Toivonen (1991). Töysässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 107 s.
 246. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1991). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 129 s.
 247. Tapio Toivonen (1991). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 196 s.
 248. Jukka Leino (1992). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 38 s. 
 249. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Mäntsälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 50 s.
 250. Hannu Pajunen (1992). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 22 s. 
 251. Jukka Leino (1992). Pieksämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen (1992). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa X. 20 s.
 253. Tapio Toivonen (1992). Alavudella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 254. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Tuuloksen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 36 s.
 255. Carl-Göran Stén (1992). Valkeakosken suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 38 s.
 256. Riitta Korhonen (1992). Leivonmäellä tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 34 s.
 257. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1992). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 72 s.
 258. Tapio Toivonen (1993). Nurmossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 259. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 23 s.
 260. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1993). Lammin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 58 s.
 261. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa III. 24 s.
 262. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Paltamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoi suus. 39 s.
 263. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa IV. 25 s.
 264. Tapio Muurinen (1993). Kuivaniemen soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 95 s.
 265. Riitta Korhonen (1993). Peräseinäjoella tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s.
 266. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Ristijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 33 s.
 267. Tapio Toivonen ja Pertti Silén (1993). Kurikassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 268. Tapio Toivonen (1993). Seinäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s
 269. Hannu Pajunen (1993). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 27 s.
 270. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1993). Karkkilan suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 271. Jukka Häikiö (1993). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XI. 27 s.
 272. Riitta Korhonen (1993). Multialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 25 s.
 273. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Hyrynsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. 55 s.
 274. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1994). Humppilan ja Jokioisten suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 41 s.
 275. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Pyhäsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa II.18 s.
 276. Jukka Häikiö ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XII. 37 s.
 277. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1994). Uuraisten kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 22 s.
 278. Tapio Toivonen (1994). Lapualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 279. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIII, 43 s.
 280. Hannu Pajunen (1994). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 281. Timo Suomi (1994). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa V. 41 s.
 282. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1994). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 30 s.
 283. Tapio Toivonen (1994). Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 33 s.
 284. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1994). Tammisaaren suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 32 s.
 285. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 44 s.
 286. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1995). Kärsämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 88 s.
 287. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1995). Karvian suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 40 s.
 288. Riitta Korhonen (1995). Lehtimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 289. Tapio Toivonen (1995). Ilmajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 41 s.
 290. Hannu Pajunen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 28 s.
 291. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1995). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 292. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1995). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIV. 33 s.
 293. Tapio Toivonen (1995). Ylistarossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 36 s.
 294. Martti Korpijaakko (1995). Perhossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 32 s.
 295. Hannu Pajunen (1996). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 28 s.
 296. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1996). Kurussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
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 297. Tapio Toivonen (1996). Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 22 s.
 298. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1996). Lappi Tl:n suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 299. Timo Suomi (1996). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa VI. 40 s.
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