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Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Vimpelin turvevaroja vuo-
sina 1988, 1990 ja 2010−2012. Kaikkiaan on tutkittu 84 suota yhteispinta-
alaltaan 8 019 ha. Kaikki kokonsa puolesta turvetuotantoon mahdollisesti 
soveltuvat suot on tutkittu. 

Tässä osaraportissa on tiedot 42 tutkitusta suosta, joiden yhteispinta-ala 
on 4 729 ha. Näissä soissa on yhteensä 58,4 milj. suo-m3 turvetta. Soiden 
keskisyvyys on 1,2 m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturve-
kerroksen osuus on 0,3 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 5,4 (von Postin 
kymmenasteikko). Yli 1,5  m syvän alueen pinta-ala on 1 638  ha ja sen 
turvemäärä on 36,5 milj. suo-m3. 

Turpeista on 83 % rahkavaltaisia ja 17 % saravaltaisia. Tutkituille soille on 
tyypillistä ohuehko heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on maatuneempaa sararahka- tai rahkasaraturvetta. Tutkitusta 
suoalasta on ojitettu yli 76 %. Yleisimpiä suotyyppejä ovat tupasvillaräme, 
rahkaräme ja isovarpuräme sekä erilaiset turvekankaat. 

Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,7  % kuivapainosta, vesi-
pitoisuus märkäpainosta 89,7  %, kuiva-aineen määrä eli tiheys 99,5  kg/
suo-m3 ja rikkipitoisuus 0,17 % kuivapainosta. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,8 MJ/kg.

Tutkituista soista 22 soveltuu turvetuotantoon. Näistä soista soveltuu 
seitsemän aluksi kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon ja sen jälkeen 
energiaturvetuotantoon ja loput 15 energiaturvetuotantoon. Turvetuo-
tantoon soveltuvien alueiden kokonaispinta-ala on 871 ha. Tuotantokel-
poiset energiaturvevarat ovat 12,9  milj.  suo-m3 ja energiasisältö 50  %:n 
kosteudessa 6,92 milj. MWh. Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon so-
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2,04 milj. suo-m3. 
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The Geological Survey of Finland studied peatlands and peat resources 
in the area of Vimpeli in 1988, 1990 and 2010−2012. In all, 84 peatlands 
covering a total of 8 019 hectares were investigated, including all peatlands 
potentially suitable for peat production. 

This report contains information on 42 mires. The total area of studied 
peatland in this report is 4 729 hectares, which contains 58.4 million m3 
peat in situ. The mean depth of the mires is 1.2 m, including the thick, 
poorly humified Sphagnum-dominated surface layer with an average 
thickness of 0.3 m. The mean humification degree (H) of the peat is 5.4 
(von Post Scale of Humification). The area deeper than 1.5  m covers  
1 638 ha and contains 63% of the total peat quantity (36.5 million m3).

Eighty-three per cent of the peat is Sphagnum dominated, and the remain-
ing 17% is Carex dominated. The majority of the peatlands are drained. 
The most common mire site types are cottongrass pine bog, Sphagnum 
fuscum pine bog and dwarf-shrub pine bog.

The average ash content of the peat is 2.7% of dry weight, the water content 
is 89.7% of wet weight, the dry bulk density is 99.5 kg per m3 in situ and 
the sulphur content is 0.17% of dry weight. The effective calorific value of 
the dry peat is 20.8 MJ/kg on average.

Twenty-two of the investigated peatlands are suitable for peat production. 
Seven of them are initially suitable for horticultural peat production and 
then energy peat production. The total area suitable for peat production 
is 871 ha. The available amount of fuel peat is12.87 million m3 in situ and 
the energy content is 6.92 million MWh at 50% moisture content. The area 
suitable for horticultural and environmental peat production is 277 ha and 
the available amount of the peat is 2.04 million m3 in situ.
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horticultural peat, environmental peat, reserves, Vimpeli
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt valta-
kunnalliseen turvevarojen kartoitukseen liittyviä 
turvetutkimuksia Vimpelin kunnan alueella vuo-
sina 1988, 1990 ja 2010–2012. 

Turvetutkimusten tarkoituksena on etsiä kas-
vu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä energiatur-
vetuotantoon soveltuvat suoalueet huomioiden 
myös soiden mahdolliset luontoarvot. Vimpelissä 
on tutkittu kaikkiaan 84 suota yhteispinta-alaltaan 
8 019 ha. Tutkimukset ovat kohdistuneet lähinnä 
yli 20 ha suuruisiin soihin. Kaikki kokonsa puoles-
ta turvetuotantoon mahdollisesti soveltuvat suot 
on tutkittu. Tutkimustulokset julkaistaan kahtena 
osaporttina, joista tähän ensimmäiseen raport-
tiin on koottu 42 suota, joiden yhteispinta-ala on 
4 729 ha (kuva 1). 

Tässä raportissa on lyhyet selostukset tutki-

tuista soista sekä yhteenveto tutkimustuloksista. 
Jokaisesta tutkitusta suosta esitetään tutkimus-
pistekartta, jonka mittakaava on 1:20  000, ellei 
toisin mainita. Tämä raportti löytyy GTK:n inter-
netsivuilta Turvetutkimusraporttisivuilta (http://
wwww.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/tur-
vetutkimusraportit.html) sekä Hakku-palvelusta 
(http://hakku.gtk.fi/fi/reports). Lisäksi Etelä-
Pohjanmaan suoselvityshankkeen loppurapor-
tissa on käsitelty Vimpelin tutkittuja soita (Autio 
ym. 2013). 

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

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että suurim-
mille tutkittaville soille laadittiin linjaverkosto, 
joka koostuu suon hallitsevan osan poikki vedetys-
tä selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan sijoit-
tuvista poikkilinjoista (Lappalainen, Stén ja Häi-
kiö 1984). Tutkimuspisteet ovat linjoilla 100 m:n 
välein. Tutkimuslinjoilla on lisäksi syvyyspisteitä 
100 m:n välein. Useimmat tutkimuslinjat vaaittiin 
suon pinnan kaltevuussuhteiden selvittämiseksi. 
Pienet ja rikkonaiset suoalueet tutkittiin hajapis-
tein. Vuosien 2011 ja 2012 tutkimuksissa on käy-
tetty hilaverkkomenetelmää, jossa tutkimus- ja 
syvyyspisteet muodostavat koko suon kattavan 
tasasivuisista kolmioista muodostuvan hilapiste-
verkon.

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi (liite 
1), mättäisyys peittävyysprosentteina tasopinnas-
ta ja mättäiden keskimääräinen korkeus. Lisäksi 
määritettiin puuston puulajisuhteet, tiheysluokka 
ja kehitysluokka. Kairauksin tutkittiin turveker-
rostuman rakenne 10 cm:n tarkkuudella. Kasvin-

jäännekoostumukseen perustuva pääturvelajien 
ja mahdollisten lisätekijöiden suhteelliset osuu-
det määritettiin 6asteikolla, turpeen maatunei-
suus von  Postin 10asteikolla, kosteus 5asteikolla 
sekä kuituisuus asteikolla 0–6. Lisäksi erotettiin 
mahdolliset liejukerrostumat ja määritettiin poh-
jamaalaji. Tutkimustiedot tallennettiin maastos-
sa tietokoneelle paikkatietoineen. Syvyyspisteillä 
määritettiin turvepaksuuden lisäksi suotyyppi ja 
pohjamaalaji.

Heikosti maatunut (H1–4) rahkaturve on vuo-
den 1996 ja sitä nuoremmissa kenttätutkimuksen 
yhteydessä jaoteltu kasvijäännekoostumuksen 
mukaan kolmeen rahkasammalryhmään (Acutifo-
lia-, 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://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/suom3). Laboratoriotutkimusten pe-
rusteella määritetään mm. energiaturpeen laatu 
ohjearvojen mukaisesti (Energiaturpeen laatuohje 
2006).

Kuva 1. Vimpelin turvetutkimusraportin osan 1 suot.

1 Varkkasalonneva
2 Kalpekinneva
3 Ruissaarenneva
4 Vitipakanneva
5 Vinninneva
6 Kaulanninneva
7 Ruokkaanneva
8 Vieheitinneva
9 Peuraneva
10 Pitkärämäkkö
11 Lyhesneva

12 Heinäneva
13 Pitkänrämäkönräme
14 Paskakorpi
15 Kakaroistenkankaanneva
16 Mustapuronneva
17 Porasenjoenneva
18 Kaukaloisenneva
19 Porasenharjunräme
20 Tuomiluomanräme
21 Hallaneva
22 Rahkaneva

23 Pirttineva
24 Koivusaarenneva
25 Kotaneva
26 Kotakallionräme
27 Perkkiönneva
28 Salmenneva
29 Pelkkisaarenräme
30 Einolanräme
31 Isonkivenneva
32 Pälvinneva
33 Saunasaarenneva

34 Jukosalmenrämäkkö
35 Jokineva
36 Jokisaarenneva
37 Eskonneva
38 Jokihaudanneva
39 Tiensuusaarenneva
40 Kuivaskankaanräme
41 Lahdenneva
42 Vanhakydönneva
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa turpeen keskimaatunei-
suuden ja alapuolella olevat luvut heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen paksuuden ja 
koko turvekerroksen paksuuden desimetreinä.
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Kuva 3. Esimerkki turvelaji- ja maatuneisuusprofiilista. 
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 AINEISTON KÄSITTELY 

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien ja 
turvetekijöiden osuudet on laskettu GTK:ssa laa-
ditulla vuonna 2009 käyttöön otetulla laskentaoh-
jelmalla ns. vyöhykelaskutapaa käyttäen, joka pe-
rustuu v. 1983 kehitettyyn laskentamenetelmään 
(Hänninen, Toivonen ja Grundström 1983). Siinä 
jokainen suokartalle piirretyn kahden vierekkäisen 
syvyyskäyrän tai syvyyskäyrän ja suon reunan vä-
linen alue on oma syvyysvyöhykkeensä (0,1–1 m, 
1–1,5  m, 1,5–2  m jne.). Jokaiselta syvyysvyöhyk-
keeltä lasketaan erikseen turvemäärä, jotka yhdis-
tämällä 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. 
Luonnontilaisuusluokka voi muuttua mm. ihmis-
toiminnan seurauksena. Myös luokitusperusteet 
voivat hieman muuttua, koska luokituksen yksi-
tyiskohdat ovat olleet vielä työn alla. Turvetuotan-

to voidaan ympäristösuojelulain 13 §:n 4 momen-
tin mukaan sijoittaa suolle, jonka luonnontila on 
ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Lain 13 
§:ää ei sovelleta lainkaan luonnontilaisuusasteikon 
0-2 luokan soihin ja mitään yhteensopivuusarvio-
ta ei tehdä, vaan soveltamispoikkeus on kategori-
nen (YSL 1.9.2014 ja YSA:n 10.9.2014 perustelu-
muistio).

 Maatuneisuudet sekä turvelajien ja turveteki-
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 labo-
ratorionäytteitä, 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 ja ym-
päristövaikutukset. 

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).

Energiaturve

Soiden soveltuvuus energiaturvetuotantoon riip-
puu mm. turvelajikoostumuksesta, turpeen maa-
tuneisuudesta ja tuhkapitoisuudesta. Rahkatur-
peen (S) katsotaan soveltuvan energiaturpeeksi, 
jos sen maatuneisuus on korkeampi kuin H4, 

kun taas saravaltainen (C) turve sopii energia-
turpeeksi heikomminkin maatuneena. Toisinaan 
käytetään myös H1–4-maatunutta rahkaval-
taista turvetta energiaturpeena jyrsinmenetel-
mällä tuotettuna varsinkin, jos kuljetusetäisyys 
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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 yli 
1,5 m syvä alue. Paksu ja 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 keskisyvyy-
destä vähennetty pohjan epätasaisuudesta ja poh-
jamaalajista riippuen 0,2–0,5 m, mikä vastaa suon 
pohjalle jäävää, yleensä vaikeasti hyödynnettävää 

ja usein runsastuhkaista kerrosta. Yleensä vähen-
nys on ollut 0,3 m. Suokohtaisissa selostuksissa on 
ilmoitettu turvetuotantoon soveltuvaksi määritelty 
pinta-ala ja alueen tuotantokelpoinen turvemäärä. 
Nämä suot ovat mukana turvetuotantoon soveltu-
vien alueiden kokonaismäärässä. 

Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta energiatur-
peeksi on nojauduttu energiaturpeen laatuohjei-
siin (Energiaturpeen laatuohje 2006, liite 4). Soista, 
joista on otettu turvenäytteitä laboratoriomääri-
tyksiä varten, ja jotka soveltuvat energiaturvetuo-
tantoon, on ilmoitettu jyrsinturpeen laatuluokka 
energiaturpeen laatuohjeessa olevan taulukon 6 
mukaisesti (liite 3/2). Oletuksena on ollut, että 
turpeen kosteus vastaa M50kosteusarvoa. Palatur-
peen laatuluokat ovat taulukossa 5 (liite 3/1).

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 jonkin verran myös öljyntorjunnassa 
sekä suodatinaineena ilman ja jäteveden puh- 
distuksessa. Teollisuudessa ja jätevesien puhdis-
tuksessa turve toimii paitsi ravinteiden pidättä-
jänä, myös tehokkaana raskasmetallien sitojana. 
Vaaleaa rahkaturvetta käytetään lisäksi maatalou-
dessa 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 soveltuvan 
alueen pinta-ala on ilmoitettu raportissa vain sel-
laisten soiden kohdalla, joissa on ainakin 5  ha:n 
laajuisella alueella vähintään 0,6  m paksu H1–4- 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros.

Tutkittujen soiden tuotantokelpoisen alueen hei-
kosti maatunut (H1–3) rahkaturve on tässä rapor-
tissa jaettu rahkasammalkoostumuksen perusteella 
kolmeen päälaatuluokkaan, joiden määräytymis-
perusteet on selitetty liitteessä 2 (Toivonen 1997).  
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H4 maatunut rahkavaltainen turve on jaettu kah-
teen laatuluokkaan, mikäli kerros on yhtenäinen. 
Usein tämä kerros on kuitenkin hyvin epäyhtenäi-
nen. Pintakerroksen maatuneisuusvaihtelun takia 

kaikkien tuotantoon soveltuvien soiden rahkaval-
taista pintakerrosta ei ole voitu jakaa eri laatuluok-
kiin. 

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 liittyy 
suokartta, johon on merkitty tutkimuslinjat ja pis-
teet, turvepaksuudet sekä turpeen keskimääräinen 
maatumisaste tutkimuspisteillä. Suokartassa on 
erotettu turvekerrostuman paksuutta osoittavat 
syvyysvyöhykkeet eri väreillä (kuva 2). GTK käyt-
tää aineistoissaan EUREF TM 35FIN-koordinaa-
järjestelmää, mikä on käytössä myös turveaineis-
tossa. 

Turvekerrostuman rakenteen selventämiseksi 
voidaan vaaituista tai laserkeilatuista linjoista laa-
tia poikkileikkausprofiileja, joihin merkitään maa-
tuneisuudet, turvelajit ja pohjamaalajit (kuva 3).  
Niihin on lisäksi merkitty lyhentein suotyypit  
(liite 2).

Edellä mainittujen perustulosteiden lisäksi 
GTK:n turvetutkimuksista on laadittu erilaisia oh-
jelmistoja, joiden avulla on mahdollista kerätä tie-
toa suosta tai halutusta suon osasta. Tietotuotteet 
voivat olla karttoja, taulukkomuotoisia listauksia 
tai näiden yhdistelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kartat, joilla tutkimuspisteittäin voidaan esittää 
mm. suotyyppi, liekoisuus, suon pinnan korkeus, 
pohjamaalaji, liejukerroksen paksuus, tietoja puus-
tosta ja suon pinnan mättäisyys. Samaan karttaan 
yhdelle tutkimuspisteelle voidaan merkitä kerralla 
kaksi edellä mainittua tietoa. 

Lisäksi GTK:n internetsivuilla olevasta 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. 

http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/
http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/
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VIMPELISSÄ TUTKITU SUOT (1–42)

1. Varkkasalonneva (N=7007,2, E=3505,5) sijait-
see noin 14 km Vimpelin keskustasta itään. Suo 
rajoittuu pohjoisessa turvetuotantoalueeseen ja 
Isonevaan, kaakossa Jukosalmenrämäkköön ja 
muualla moreenimaastoon. Suon eteläreunaa si-
vuaa maantie ja lounaisreunaa metsäautotie. Suol-
la on 47 tutkimuspistettä ja 60 syvyyspistettä (kuva 
4). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,9/10 
ha. Suon kokonaispinta-ala on 89 ha, yli 1 m  
syvän alueen 59 ha, yli 1,5 m syvän 45 ha ja yli 2 m 
syvän 21 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
130 m, ja pinta viettää loivasti kaakkoon. Varkka-
salonneva on ojitettu, ja se kuuluu lähinnä luon-
nontilaisuusluokkaan 0 (1). Vedet laskevat suon 
eteläpuolella virtaavaan Poikkijokeen, joka johtaa 
Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen numero 47.084, Poikkijoen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m.  
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni 68 %, hiekka 29 %, sora 2 % ja hieta 1 %. 

Varkkasalonnevan suotyypeistä on rämeellä  
83 % ja turvekankaalla 17 %. Suon keskellä on laa-
jalla alueella tupasvillarämemuuttumaa ja pohjois-
osassa rahkarämemuuttumaa. Länsi- ja eteläreu-
nassa on varpu- ja puolukkaturvekangasta. Lisäksi 
reunaosissa on mm. pallosararäme- ja kangasrä-
meojikkoa ja -muuttumaa. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 39 % ja mättäiden korkeus 
2,8 dm. Puusto on suon keskiosassa harvahkoa tai 
keskitiheää riuku- tai pinotavara-asteen mäntyä. 
Reunaosissa on paikoin kookkaampaa mäntyval-
taista puustoa.

Varkkasalonnevan turpeista on rahkavaltaisia 
94 %, saravaltaisia 5 % ja ruskosammalvaltaisia 1 %.  
Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S)  

53 %, sararahkaturve (CS) 41 %, ruskosammaltur-
ve (B) 1 %, rahkasaraturve (SC) 3 % ja ruskosam-
malsaraturve (BC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 37 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 15 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on noin puoli metriä paksu hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
joka sisältää lisätekijänä tupasvillan jäännöksiä. 
Tämän kerroksen alapuolella on yleensä hieman 
maatuneempaa rahka- tai sararahkaturvetta, jossa 
on lisätekijänä tupasvillan jäännöksiä. Pohjalla on 
yleensä kohtalaisen hyvin maatunutta sarapitoista 
tai -valtaista turvetta. Kaakkoisosassa pohjalla on 
heikosti maatunutta ruskosammalpitoista tai -val-
taista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,0 ja maatuneemman 
pohjakerroksen 5,9. Liekoja on erittäin vähän. 

Varkkasalonnevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,4 – 3,9), 
pH-arvo 3,8 (3,1 – 4,9), vesipitoisuus märkäpai-
nosta 88,2 % (84,2 – 90,7) ja kuiva-ainemäärä 
118,9 kg/suo-m3 (85,8 – 186,0). Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,5 MJ/
kg (19,2 – 22,5) ja 50 %:n kosteudessa 9,0 MJ/kg . 
Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,12 % (0,07 - 0,15) 
kuivapainosta.

Varkkasalonneva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon yli 1,5 m syvällä 45 ha:n alueella on 0,72 
milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Yhden suokuutiometrin energiasisäl-
tö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,59 MWh. 
Energiaturpeen laatuohjeen mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15.
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Kuva 4. Varkkasalonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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2. Kalpekinneva (N=7013,6, E=3542,5) sijaitsee 
noin 19 km Vimpelin keskustasta koilliseen. Suo 
rajoittuu pohjoisessa maantiehen ja osin peltoon, 
kuten eteläosassa. Lisäksi suolle on raivattu uut-
ta peltoa. Koillisessa suo rajoittuu lähinnä hiek-
kamuodostumaan ja hieta-alueeseen ja lännessä 
paikoin moreenimäkiin. Suolla on 62 tutkimus-
pistettä ja 143 syvyyspistettä (kuva 5). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 176 ha, yli 1 m syvän alueen  
106 ha, yli 1,5 m syvän 50 ha ja yli 2 m syvän 15 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
133 m, ja pinta viettää pohjoiseen ja länsiosassa 
länteen. Kalpekinneva on osittain ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. Suon keskel-
le on kaivettu pohjoiseen virtaava valtaoja. Län-
siosan vedet kulkeutuvat Kalpekinpuroon, joka 
johtaa myös pohjoiseen kohti Patananjokea, joka 
laskee Patanan tekojärveen, josta on yhteys Per-
honjokeen ja edelleen mereen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen numero 49.093, Patananjoen yläosan 
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,5 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka 86 %, moreeni 9 %, hiesu 3 % ja 
hieta 2 %. 

Kalpekinnevan suotyypeistä on rämeellä 83 %, 
avosuolla 14 %, pellolla 2 % ja korvessa 1 %. Ojit-
tamattomalla alueella suon keski- ja eteläosassa 
on lyhytkorsinevaa, rahkanevaa ja –rämettä sekä 
tupasvillarämettä. Länsiosan ojittamattomalla alu-
eella on mm. rahkanevaa. Ojitusalueilla varsinkin 
suon pohjoisosassa on rahkaräme- ja tupasvilla-
rämemuuttumaa. Suon reunaosissa on kangasrä-
memuuttuma yleinen. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 29 % ja mättäiden korkeus on 
1,7 dm. Puusto on ojitusalueilla tiheys- ja kehitys-
luokaltaan vaihtelevaa mäntyä.

Kalpekinnevan turpeista on rahkavaltaisia 99 % 
ja saravaltaisia 1 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 76 %, sararahkaturve (CS) 23 % ja 
rahkasaraturve (SC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 45 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 3 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on paikoin selvästi yli metrin paksuinen 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, joka sisältää lisätekijänä tupasvillan jäännök-
siä. Syvemmällä on kohtalaisen hyvin maatunutta 
rahka- ja sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,0.

Kalpekinnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–2,5), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 91,8  % (89,1–94,6) ja 
kuiva-ainemäärä 71,0 kg/suo-m3 (41,3–92,8). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 19,6 MJ/kg (18,0–21,6) ja 50 %:n kosteudessa 
8,6 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,11 % 
kuivapainosta (0,09–0,16). 

Kalpekinneva soveltuu turvetuotantoon. Tuo-
tantoalueen muoto ei ole paras mahdollinen. Suon 
kahdella yhteensä noin 50 ha:n laajuisella yli 1,5 m 
syvällä alueella on pintakerroksessa 0,41  milj. 
suo-m3 lähinnä kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa vaaleaa rahkaturvetta, joka kuu-
luu laatuluokkaan 3 (liite 2). Heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla on noin 0,35  milj. suo-m3 

energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Ener-
giaturpeen laatuohjeen mukaan turve kuuluu laa-
tuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.20. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,46 MWh. 
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Kuva 5. Kalpekinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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3. Ruissaarenneva (N=7012,3, E=3527,9) sijaitsee 
noin 19 km Vimpelin keskustasta koilliseen. Suo 
on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu koil-
lisessa ja lounaassa paikoin peltoon ja muualla 
moreenimaastoon. Suo on tutkittu vuonna 1988, 
jolloin suurin osa siitä ei ollut vielä turvetuotan-
nossa. Suolla on nykyisin noin 205 ha:n alue tur-
vetuotannossa. Suota ympäröivät tiet lähes joka 
suunnalta. Suolla on 207 tutkimuspistettä ja 489 
syvyyspistettä (kuva 6). Tutkimus- ja syvyyspistei-
tä on yhteensä 11,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 604 ha, yli 1 m syvän alueen 483 ha, yli 1,5 m 
syvän 364 ha ja yli 2 m syvän 252 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 127–
135 m, ja pinta viettää suurimmassa osassa suota 
etelään ja lounaaseen. Ruissaarenneva on lähes 
kokonaan ojitettu, joskin alueella on muutama 
pienialainen ojittamaton laikku, joten rajauksesta 
riippuen luonnontilaisuusluokka on lähinnä 1 (0). 
Eteläreunasta lähtee laskuojia Porasenjokeen, joka 
johtaa Sääksjärveen, ja siitä vedet virtaavat edel-
leen pohjoiseen kohti Perhonjokea. Koillisosan 
vedet laskevat Patananjokeen, ja siitä Patanan te-
kojärven kautta Perhonjokeen. Suurin osa suosta 
kuuluu vesistöalueeseen numero 48.006, Porasen-
joen yläosan valuma-alue, koillisosa vesistöaluee-
seen numero 40.093 Patananjoen yläosan valuma-
alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
4,4 m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat hiekka 69 %, moreeni 17 %, 
savi 5 % ja hieta 4 %. 

Ruissaarennevan suotyypeistä on rämeellä  
50 %, avosuolla 29 %, turvetuotantoalueella 20 %  
ja korvessa 1 %. Yleisimmät suotyypit ovat olleet 
tupasvilla- ja lyhytkorsineva (kaikki muodot) ja 
kangasrämemuuttuma. Lisäksi suolla esiintyy 
mm. rahkaneva- ja keidasrämemuuttumaa. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 23 % ja 
mättäiden korkeus on 1,6 dm. Puusto on yleensä 
harvahkoa mäntyvaltaista riukua tai vajaatuottois-
ta metsää.

Ruissaarennevan turpeista on rahkavaltaisia  
98 % ja saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 87 %, sararahkaturve (CS) 11 %,  
saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 2 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
41 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 2 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonais-
turvemäärästä.

Varsinkin suon laajimmalla alueella on ol-
lut monin paikoin yli metrin paksuinen heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on maatuneempaa rahkaturvetta. Tupasvillan 
jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä. Saraval-
taista turvetta on vähän, ja sarapitoista turvetta on 
jonkin verran laikuittain eri puolilla suota. 

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

Ruissaarenevalta on otettu näytteet kuudelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,6  % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–13,5), 
pH-arvo 3,8 (3,1–5,0), vesipitoisuus märkäpainos-
ta 89,0 % (84,4–94,1) ja kuiva-ainemäärä 87,5 kg/
suo-m3 (41,5–144,1). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,6 MJ/kg (16,7–23,6) 
ja 50  %:n kosteudessa 9,1  MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,14 % (0,04–0,50) kuivapainosta. 

Ruissaarenneva soveltuu turvetuotantoon. Tuo-
tantoalueiden ulkopuolella on noin 90 ha yli 1,5 m 
syvää aluetta jolla turvetuotanto on mahdollista. 
Alue koostuu useasta erillisestä osa-alueesta. Pin-
nassa on noin 0,55 milj. suo-m3 ympäristöturve-
tuotantoon tai tarvittaessa energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta. Heikosti 
maatuneen rahkakerroksen alla on noin 0,90 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan turve kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,47 MWh. 
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Kuva 6. Ruissaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 455, 2014
Tuija Vähäkuopus ja Tapio Toivonen 

20

4. Vitipakanneva (N=7012,1, E=3496,7) sijaitsee 
noin 14 km Vimpelin keskustasta koilliseen. Suo 
rajoittuu pohjoisessa peltoihin ja muualla mo-
reenimaastoon. Lounaisreunaa sivuaa maantie, ja 
pohjoisreunaa tilustie. Suolla on 43 tutkimuspis-
tettä ja 39 syvyyspistettä (kuva 7). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 8,0/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 101 ha, yli 1 m syvän alueen 71 ha, yli 
1,5 m syvän 50 ha ja yli 2 m syvän 38 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 121–
128 m, ja pinta viettää länteen ja luoteeseen. Vi-
tipakanneva on osittain ojitettu. Suon keskellä on 
ojittamaton alue. Suo kuuluu lähinnä luonnon-
tilaisuusluokkaan 2 (1). Suon länsireunasta on 
ojayhteys läheiseen Porasenjokeen, joka johtaa 
Sääksjärven kautta Perhonjokeen. Suo kuuluu ve-
sistöalueeseen numero 48.006, Porasenjoen ylä-
osan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0 
m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiekka 78 %, moreeni 15 %, hiesu 4 % ja hieta 
3 %. 

Vitipakannevan suotyypeistä on rämeellä 66 %,  
avosuolla 24 %, turvekankaalla 9 % ja korvessa  
1 %. Suon keskellä on lyhytkorsinevaa ja tupas-
villarämettä. Ojitusalueilla on näiden lisäksi mm. 
isovarpuräme- ja varsinaista sararämemuuttumaa. 
Reunaosissa on korpirämemuuttumaa ja turvekan-
kaita. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
28 % ja mättäiden korkeus on 1,9 dm. Puusto on 
suon keskellä rämealueilla kitukasvuista ja harvaa 
mäntyä. Reunaosissa on kookkaampaa keskitiheää 
mäntyvaltaista puustoa.

Vitipakannevan turpeista on rahkavaltaisia  
85 % ja saravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 49 %, sararahkaturve 

(CS) 36 % ja rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 22 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 20 % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 10 % kokonaisturve- 
määrästä.

Suon keskellä on paikoin 2 m paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sa-
rarahkaturvetta pohjaan asti. Tupasvillan jäännök-
set ovat melko yleinen turpeen lisätekijä. Reuna-
osissa sarapitoinen tai –valtainen turve voi ulottua 
pintaan asti. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,5.

Vitipakannevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,0  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,7–6,2), pH-
arvo 4,2 (3,5 – 4,9), vesipitoisuus märkäpainosta 
92,0  % (87,6–94,7) ja kuiva-ainemäärä 79,1  kg/
suo-m3 (61,2–120,1). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 19,3 MJ/kg (17,4–20,8) 
ja 50 %:n kosteudessa 8,4 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,10 % (0,07–0,13) kuivapainosta. 

Vitipakanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
55  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,44 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa vaaleaa rahkaturvetta. Heikosti 
maatuneen rahkakerroksen alla on noin 0,80 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan turve kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,39 MWh. 
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Kuva 7. Vitipakannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 455, 2014
Tuija Vähäkuopus ja Tapio Toivonen 

22

5. Vinninneva (N=7013,9, E=3454,6) sijaitsee 
noin 8 km Vimpelin keskustasta koilliseen. Se ra-
joittuu idässä peltoihin ja muualla kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon. Suolla on 27 tutki-
muspistettä ja 51 syvyyspistettä (kuva 8). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,4/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 83 ha, yli 1 m syvän alueen 
16 ha, yli 1,5 m syvän 8 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 123–
133  m, ja pinta viettää kaakkoon noin 6  m/km. 
Vinninneva on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon kaak-
koisosan ojista vedet virtaavat Sääksjärveen. Suo 
kuuluu pääosin vesistöalueeseen 48.006, Porasen-
joen yläosan valuma-alue. Suon länsilaita kuuluu 
vesistöalueeseen 47.075, Pankarinpuron valuma-
alue. Länsilaidan vedet virtaavat ojia myöten Kel-
päkinpuron, Kuplinginpuron ja Pankarinpuron 
kautta Vieresjokeen, joka laskee Lappajärveen.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,6 m. Suon pohja on tasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (72 %), hiekka (21 %) ja 
hiesu (4 %). Suon eteläosassa on pienellä alueella 
ohut liejukerros turpeen ja mineraalimaan välissä.

Vinninnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
69 %, turvekankaalla 17 %, korvessa 9 %, pellolla 
4 % ja avosuolla 1 %. Keski- ja itäosissa on isovar-
purämemuuttumaa, ympärillä on suon laidoilla 
peltoa ja kangasrämemuuttumaa (kuva 9). Kes-
ki- ja pohjoisosissa on kanervarahkarämemuuttu-
maa. Suon pohjoisosassa on luonnontilaista rah-
karämettä ja kanervarahkarämettä. Länsiosissa on 
puolukka- ja varputurvekangasta. Keskimääräinen 

pinnan rahkamättäisyys on 23 % ja mättäiden kor-
keus 1,5  dm. Puusto on pääosin keskinkertaisen 
tiheää mäntyvaltaista harvennuskelpoista met-
sää, pohjoisosissa on vajaatuottoista kitukasvuista 
mäntymetsää.

Vinninnevan turpeista on rahkavaltaisia 71 % ja 
saravaltaisia 29 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 51  %, sararahkaturve (CS) 20  %, 
saraturve (C) 6  % ja rahkasaraturve (SC) 23  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
38 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 18 %. 

Suon itä- ja pohjoisosissa on noin puolen met-
rin paksuinen heikosti maatunut (H1–4) pinta-
rahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi 
Cuspidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. 
Pintarahkakerroksen alla on hyvin tai kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa tu-
pasvilla on yleinen lisätekijä. Paikoin tämän ker-
roksen alla on ohut kerros hyvin maatunutta sara-
valtaista turvetta. Länsiosa on pääosin kohtalaisen 
hyvin tai hyvin maatunutta rahkavaltaista turvet-
ta, jossa esiintyy puuta melko yleisenä lisätekijänä. 
Pintarahkakerros joko puuttuu tai on hyvin ohut 
ja koostuu pääosin Cuspidata-ryhmän rahkasam-
malien jäännöksistä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 2,1 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,7. Liekoja on vähän. 

Vinninnevan yli 1,5 metrin syvyinen alue on 
alle 10 hehtaaria ja se on jakautunut kahteen altaa-
seen, joten Vinninneva ei sovellu turvetuotantoon.
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Kuva 8. Vinninnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 9. Vinninnevan kangasrämemuuttumaa. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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6. Kaulanninneva (N=7012,7, E=3416,9) sijaitsee 
noin 5 km Vimpelin keskustasta koilliseen. Se ra-
joittuu luoteessa peltoihin ja muualla kallioiseen 
ja mäkiseen moreenimaastoon. Suolla on 59 tut-
kimuspistettä ja 60 syvyyspistettä (kuva 10). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,8/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 153 ha, yli 1 m syvän alueen 
66 ha, yli 1,5 m syvän 39 ha ja yli 2 m syvän 22 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 91–
98 m, ja pinta viettää länteen noin 4 m/km. Kau-
lanninnevasta alle puolet on ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 2. Suon eteläosan läpi 
koillisesta lounaaseen kulkee laskuoja Hietojanpu-
roon, joka laskee Lappajärveen (69.5). Kaulannin-
neva kuuluu vesistöalueeseen 47.032, Hietapuron 
valuma-alue. Pieni osa suon pohjoisosaa kuuluu 
vesistöalueeseen 47.075, Pankarinpuron valuma-
alue. Pohjoisosan ojien kautta vedet valuvat Kup-
linginpuron ja Pankarinpuron kautta Vieresjo-
keen, joka laskee Lappajärveen.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,1 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiekka (41 %), moreeni (39 %), hieta (9 %), 
savi (6 %) ja hiesu (5 %). Liejua on muutamilla ha-
janaisilla pienillä alueilla alle puolen metrin pak-
suinen kerros.

Kaulanninnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
76 %, turvekankaalla 15 %, korvessa 6 %, ja avo-
suolla 3 %. Keskiosassa on luonnontilaista rahka-, 
tupasvilla- ja lykytkorsinevarämettä. Luonnonti-
laisen alueen ulkopuolella on isovarpurämeojik-
koa, reunaosissa on mustikka- ja puolukkaturve-
kangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 21 % ja mättäiden korkeus 1,5 dm. Puusto on 
keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä. Reunoilla 
on paikoin tukkipuustoa.

Kaulanninnevan turpeista on rahkavaltaisia 
89  % ja saravaltaisia 11  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 63  %, sararahkaturve 

(CS) 26  %, saraturve (C) 2  % ja rahkasaraturve 
(SC) 9  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 24  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
5 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on vajaan puolen 
metrin paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pin-
tarahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi 
Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. 
Tupasvilla on melko yleinen lisätekijä. Pintarah-
kakerroksen alla on kohtalaisen hyvin maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta, paikoin esiintyy hyvin 
maatunutta rahkavaltaista turvetta linsseinä. Poh-
jalla on ohuehko kerros hyvin maatunutta rahka-
valtaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 2,3 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,5. Liekoja on erittäin 
vähän. 

Kaulanninnevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,9 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,3–3,0), pH-
arvo 3,3 (2,9–3,9), vesipitoisuus märkäpainosta 
91,6  % (88,4–93,8) ja kuiva-ainemäärä 82,6  kg/
suo-m3 (60,2–117,8). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,0 MJ/kg (19,9–21,6) 
ja 50 %:n kosteudessa 8,8 MJ/kg. 

Suon 39  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä alu-
eella on 0,09 milj. suo-m3 ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta, joka 
kuuluu laatuluokkaan  3b (liite 2). Heikosti maa-
tuneen rahkakerroksen alla on noin 0,46  milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa tur-
vetta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo- 
tantokosteudessa on keskimäärin 0,40  MWh. 
Energiaturpeen laatuohjeen mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0. 
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Kuva 10. Kaulanninnnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 455, 2014
Tuija Vähäkuopus ja Tapio Toivonen 

26

7. Ruokkaanneva (N=7014,9, E=3508,9) sijaitsee 
noin 16 km Vimpelin keskustasta itään. Se rajoit-
tuu koillisessa Patanan tekojärveen, idässä peltoi-
hin, pohjoisessa ja luoteessa suohon ja muualla 
mäkiseen moreenimaastoon. Suolla on 32 tutki-
muspistettä ja 136 syvyyspistettä (kuva 11). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 3,7/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 454 ha, yli 1 m syvän alueen 
362 ha, yli 1,5 m syvän 295 ha ja yli 2 m syvän  
225 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 123–
128 m, ja itäosan pinta viettää loivasti koilliseen, 
länsireuna loivasti itään. Ruokkaanneva on pää-
osin ojittamaton, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 3. Suurin osa suota kuuluu sekä Natura-
alueisiin että Soidensuojeluohjelmaan. Suoaltaan 
itäosan vedet purkautuvat suoraan Patanan teko-
järveen, ja itäosa kuuluu vesistöalueeseen 49.092, 
Patanan tekojärven alue. Länsiosasta vedet vir-
taavat lounaisosasta lähtevää Vääpekiä pitkin Po-
rasenjokeen, joka laskee Lappajärveen. Länsiosa 
kuuluu vesistöalueeseen 48.006, Porasenjoen ylä-
osan valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,9 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiekka (58 %), hiesu (17 %), moreeni (21 %) 
ja savi (4 %). Liejua on länsiosan pohjalla pienellä 
alueella keskimäärin metrin paksuinen kerros.

Ruokkaannevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
62 %, pellolla 18 %, avosuolla 18 %, ja turvekan-
kaalla 2 %. Länsiosa on pääasiassa keidasrämettä. 
Itäisimmässä laidassa on isovarpuräme- ja tupas-
villarämemuuttumaa. Länsiosassa on pääasiassa 

lyhytkorsinevaa, laidoilla on tupasvillarämettä ja 
varsinaista saranevaa. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 21  % ja mättäiden korkeus 
2,6 dm. Puusto on keskellä kitukasvuista ja harvaa 
mäntyä, paikoin puusto puuttuu kokonaan. Län-
siosan reunoilla on paikoin mäntyvaltaista tukki-
puustoa.

Ruokkaannevan turpeista on rahkavaltaisia 
94  % ja saravaltaisia 6  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 83  %, sararahkaturve 
(CS) 10 %, ja rahkasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 5 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on yli 0,5  m pak-
su heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Tupasvilla on melko yleinen lisätekijä. Pintarah-
kakerroksen alapuolella on kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahkaturvetta, jossa esiintyy paikoin 
tupasvillaa lisätekijänä. Pohjemmaksi mennes-
sä esiintyy heikommin maatunutta rahkaturvetta 
linsseinä. Pohjalla on ohuehko kerros kohtalaisen 
hyvin tai hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. 
Pienellä alueella pohjalla esiintyy kohtalaisen hy-
vin tai hyvin maatunutta saravaltaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,2. Liekoja on erittäin vä-
hän. Suolta ei ole otettu näytteitä.

Ruokkaanneva kuuluu melkein kokonaan Soi-
densuojeluohjelmaan sekä Natura-alueisiin, joten 
se ei sovellu turvetuotantoon.
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Kuva 11. Ruokkaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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8. Vieheitinneva (N= 7017,9, E=3468,3) sijaitsee 
noin 12  km Vimpelin keskustasta koilliseen. Se 
rajoittuu idässä suohon ja muualla kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon. Suolla on 81 tutki-
muspistettä ja 100 syvyyspistettä (kuva 12). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,5/10  ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 157 ha, yli 1 m syvän 
alueen 95 ha, yli 1,5 m syvän 60 ha ja yli 2 m syvän 
31 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 124–
130 m, ja pinta viettää loivasti koilliseen. Viehei-
tinnevasta hieman yli puolet on ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 2. Pohjoispään läpi 
kulkee Kontopuro (kuva 13), joka laskee Porasen-
jokeen. Porasenjoki laskee Peckassjönin ja Kort-
järvsjönin kautta Kruunupyynjokeen. Kruunu-
pyynjoki kulkee Rekjärven kautta Pohjanlahteen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 48.005, Porasenjoen 
alaosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,9 m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka (39 %), moreeni (39 %), hiesu (15 % ja hieta 
(7 %). Liejua on koillisosan pohjalla keskimäärin 
kahden metrin paksuinen kerros.

Vieheitinnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
73 %, avosuolla 19 % ja turvekankaalla 8 %.  Ojitta-
mattomissa keski- ja itäosissa on lyhytkorsinevaa, 
varsinaista saranevaa, rahka- ja tupasvillarämettä. 
Ojitetussa länsiosassa sekä reunaosissa on isovar-
puräme-, tupasvillaräme-, ja pallosararämemuut-
tuma. Reunoilla on myös varputurve- ja puoluk-
katurvekangasta sekä korpirämeojikkoa (kuva 14). 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 25 % 
ja mättäiden korkeus 2,1  dm. Puusto on ojitta-
mattomissa osissa kitukasvuista ja harvaa mäntyä. 
Reunoilla on paikoin mäntyvaltaista harvennus-
kelpoista sekametsää. 

Vieheitinnevan turpeista on rahkavaltaisia 94 % 
ja saravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 68 %, sararahkaturve (CS) 26 %, ja 

rahkasaraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 34 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 16 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on alle puolen met-
rin paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros, jossa tupasvilla on melko yleinen 
lisätekijä. Pintarahkakerroksen alapuolella on 
vaihtelevan paksuisesti kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahkaturvetta, paikoin esiintyy myös rahka-
valtaista turvetta. Paikoin kerros jatkuu pohjaan 
saakka. Yleisemmin pohjalla on hyvin maatunutta 
rahkavaltaista turvetta, paikoin turve on saraval-
taista. Puun jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä 
pohjakerroksessa.  

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,0. Liekoja on erittäin 
vähän. 

Vieheitinnevalta on otettu näytteet neljältä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,8  % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–3,5), pH-
arvo 3,8 (3,3–4,4), vesipitoisuus märkäpainosta 
89,5  % (86,0–93,6) ja kuiva-ainemäärä 105,8  kg/
suo-m3 (57,1–161,0). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg (19,3–23,2) 
ja 50  %:n kosteudessa 9,6  MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,17 % (0,07–0,28) kuivapainosta. 
Yhdeltä pisteeltä on tehty myös alkuaineanalyysit, 
tulokset eivät poikkea keskiarvoista. Typen (N) 
keskimääräinen pitoisuus on 1,3 % ja hiilen (C) 
keskimääräinen pitoisuus on 54,3 % kuivapainosta. 

Suon 54 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueel-
la on noin 0,97 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,57  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, 
S0.20. 
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Kuva 12. Vieheitinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 13. Vieheitinnevan pohjoispäädyn läpi kulkeva Kontopuro. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.

Kuva 14. Ojitettua rämettä Vieheitinnevan länsiosassa. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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9. Peuraneva (N=7017,8, E=3456,4) sijaitsee noin 
12  km Vimpelin keskustasta koilliseen. Se rajoit-
tuu lounaassa peltoihin ja Porasenjokeen, koilli-
sessa ja kaakossa ja luoteessa suoalueisiin ja muu-
alla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. 
Suolla on 30 tutkimuspistettä ja 32 syvyyspistettä 
(kuva 15). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
13,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 48 ha, yli 1 
m syvän alueen 25 ha, yli 1,5 m syvän 18 ha ja yli 
2 m syvän 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112–
123  m, ja pinta viettää lounaaseen noin 10  m/
km. Peuraneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Lounaispäästä on las-
kuoja Porasenjokeen, joka laskee Peckassjönin ja 
Kortjärvsjönin kautta Kruunupyynjokeen. Kruu-
nupyynjoki kulkee Rekjärven kautta Pohjanlah-
teen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 48.005, Pora-
senjoen alaosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,8 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiekka (78 %) ja moreeni (22 %). Liejua on 
tavattu suon pohjalla yhdellä pisteellä alle puolen 
metrin paksuinen kerros.

Peuranevan tutkimuspisteistä on rämeellä 47 %, 
turvekankaalla 34  %, korvessa 13  % ja avosuolla 
6 %. Keskiosa on pääasiassa tupasvilla- ja isovar-
purämemuuttumaa. Muualla on pääosin mustik-
ka- ja puolukkaturvekangasta. Paikoin reunoilla 
esiintyy korpirämemuuttumaa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 23 % ja mättäiden kor-
keus 2,1 dm. Puusto on pääasiassa mäntyvaltaista 
taimikkoa ja harvennuskelpoista metsää. Reunoil-
la on paikoin varttunutta mäntyvaltaista metsää.

Peuranevan turpeista on rahkavaltaisia 93 % ja 
saravaltaisia 7  %. Pääturvelajeittain jakauma on: 

rahkaturve (S) 23 %, sararahkaturve (CS) 70 %, ja 
rahkasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 9 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 46 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 24 % kokonaisturvemäärästä.

Itäisemmissä osissa suota on yli 1 m paksu hei-
kosti (H1–3) maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvilla on mel-
ko yleinen lisätekijä. Muualla pintakerros on pää-
osin rahkavaltaista kohtalaisen hyvin maatunutta 
turvetta, jossa puun jäänteet ovat yleinen lisätekijä. 
Suurimmassa osassa suota tämä kerros yltää poh-
jaan saakka. Paikoin pohjalla on ohuehko kerros 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa 
puun jäänteet ovat yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,9. Liekoja on erittäin vä-
hän. 

Peuranevalta on otettu näytteet kahdelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,0–8,1), pH-
arvo 3,4 (2,5–4,2), vesipitoisuus märkäpainosta 
88,2  % (81,9–93,6) ja kuiva-ainemäärä 111,3  kg/
suo-m3 (60,7–168,7). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,1 MJ/kg (18,5–23,8) 
ja 50 %:n kosteudessa 9,3 MJ/kg. 

Suon 18 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueel-
la on noin 0,31 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,58  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0. 
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Kuva 15. Peuranevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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10. Pitkärämäkkö (N=7017,5, E=3445,2) sijait-
see noin 12  km Vimpelin keskustasta koilliseen. 
Se rajoittuu pohjoisessa suoalueisiin, koillisessa 
se sivuaa Porasenjokea ja muualla suo rajoittuu 
kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suon 
kaakkois- ja itälaita rajautuu suojeltuun Uusivuo-
ri-Vanhavuoren arvokkaaseen kallioalueeseen. 
Suolla on 42 tutkimuspistettä ja 42 syvyyspistettä 
(kuva 16). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 9,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 86 ha, yli  
1 m syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 
2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 110–
123 m, ja pinta viettää itä-koilliseen noin 5 m/km. 
Pitkärämäkkö on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Itäosasta on laskuoja 
Porasenjokeen, joka laskee Peckassjönin (60.4) ja 
Kortjärvsjönin (53.0) kautta Kruunupyynjokeen. 
Kruunupyynjoki kulkee Rekjärven (53.0) kaut-
ta Pohjanlahteen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
48.005, Porasenjoen alaosan alue. Länsiosa on 
merkitty kuuluvan vesistöalueeseen 47.073, Lin-
tupuron valuma-alue, mutta korkeuskäyrien ja 
korkeusmallin perusteella pinnan ja ojien vietto 
on sielläkin itä-koilliseen, jolloin vedet laskevat 
samoin kuten muussa osaa suota.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3 m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (78 %) ja hiekka (22 %). Liejua on tavattu 
suon pohjalla kahdella pisteellä hyvin ohut kerros. 

Pitkärämäkön tutkimuspisteistä on rämeellä 
70 %, turvekankaalla 23 % ja korvessa 7 %. Suon 
pääaltaassa on varsinaista sararämemuuttumaa. 
Tämän alueen ympärillä on pääasiassa kangas- 
räme- ja korpirämemuuttumaa. Muualla on pää-

osin puolukka- ja mustikkaturvekangasta. Toisi-
naan on tupasvillarämemuuttumaa ja -ojikkoa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 21 % 
ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto on pääasiassa 
harvennuskelpoista tai varttunutta mäntyvaltaista 
metsää. 

Pitkärämäkön turpeista on rahkavaltaisia 90 % 
ja saravaltaisia 10  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 16 %, sararahkaturve (CS) 74 %, 
ja rahkasaraturve (SC) 10 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 3 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 18 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 25 % kokonaisturvemäärästä.

Suon heikosti (H1–4) maatunut pintarahkaker-
ros on pääasiassa hyvin ohut, ja paikoin se puut-
tuu kokonaan. Pintarahkakerroksen alla, ja siellä 
missä se puuttuu kokonaan, pinnasta asti, turve 
on pääasiassa rahkavaltaista kohtalaisen hyvin 
maatunutta turvetta. Varpujen jäänteet ovat mel-
ko yleinen lisätekijä. Syvemmälle mentäessä turve 
muuttuu saravaltaiseksi, kohtalaisen hyvin tai hy-
vin maatuneeksi turpeeksi. Pohjakerroksessa puun 
jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,5. Liekoja on erittäin vä-
hän. Suolta ei ole otettu näytteitä. 

Pitkärämäkön 1,5 m syvällä alue on 8 hehtaaria, 
joka soveltuu pienimuotoiseen kotitarvetuotan-
toon. Pääasiassa energiaturvetuotantoon soveltu-
vaa turvetta on noin 0,12 milj. suo-m3. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,50 MWh. 
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Kuva 16. Pitkärämäkön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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11. Lyhesneva (N=  7017,0, E=3428,0) sijaitsee 
noin 10 km Vimpelin keskustasta kaakkoon. Se ra-
joittuu itä- ja lounaisosista suoalueisiin, kaakossa 
suojeltuun Uusivuori-Vanhavuoren arvokkaaseen 
kallioalueeseen ja muualla mäkiseen moreeni-
maastoon. Suolla on 41 tutkimuspistettä ja 50 sy-
vyyspistettä (kuva 17). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 10,3/10  ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 88 ha, yli 1 m syvän alueen 61 ha, yli 1,5 m sy-
vän 46 ha ja yli 2 m syvän 34 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 106–
114  m, ja pinta viettää luoteeseen noin 5  m/km. 
Lyhesneva on ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 0. Luoteispäästä vedet virtaavat 
naapurisuon ojien kautta laskuojaan, joka laskee 
Lintupuroon, joka laskee Markinpuron kautta Vie-
resjokeen, joka laskee Lappajärveen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.073, Lintupuron valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,6  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (70  %) ja hiekka 
(29 %). Liejua on suon pohjalla keskiosassa hyvin 
pienellä alueella alle 20 cm paksuinen kerros.  

Lyhesnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 92 %, 
korvessa 3 %, avosuolla 3 % ja turvekankaalla 2 %. 
Keskiosa on pääasiassa tupasvillarämemuuttumaa. 
Reunoilla on pallosararäme- ja varsinaista sararä-
memuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 22 % ja mättäiden korkeus 1,7 dm. 
Puusto on harvennuskelpoista mäntyvaltaista 
metsää.

Lyhesnevan turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja 
saravaltaisia 34 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 14 %, sararahkaturve (CS) 52 % ja 

rahkasaraturve (SC) 34  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 45 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 14 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 11 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmasta osaa suota puuttuu heikosti (H1–
4) maatunut pintarahkakerros, ja se on hyvin ohut 
missä sitä esiintyy. Yleisesti pintakerros on heikosti 
maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa tupasvil-
la on yleinen lisätekijä. Paikoin pinnassa on koh-
talaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, 
jossa puun jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä. 
Pohjalla on ohuehko kerros kohtalaisen hyvin tai 
hyvin maatunutta saravaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,7 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,8. Liekoja on erittäin 
vähän. 

Lyhesnevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
4,4  % kuivapainosta (vaihteluväli 2,5–7,4), pH-
arvo 4,3 (3,8–4,7), vesipitoisuus märkäpainosta 
88,9  % (86,8–91,1) ja kuiva-ainemäärä 108,9  kg/
suo-m3 (89,3–127,8). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg (21,3–22,8) 
ja 50 %:n kosteudessa 9,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,21 % kuivapainosta (0,17–0,28). 

Suon 38 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueel-
la on noin 0,76 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,59  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, 
S0.25. 
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Kuva 17. Lyhesnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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12. Heinäneva (N=  7019,5, E=3446,1) sijaitsee 
noin 16 km Vimpelin keskustasta koilliseen. Se ra-
joittuu etelässä Porasenjokeen, pohjoisessa maan-
tiehen ja muualla kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Suon luoteisreunan lähelle ulottuu 
Kaakkurinkankaan pohjavesialue, joka on veden-
hankintaa varten tärkeä alue. Suolla on 36 tutki-
muspistettä ja 59 syvyyspistettä (kuva 18). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,9/10  ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 80 ha, yli 1 m syvän 
alueen 29 ha, yli 1,5 m syvän 17 ha ja yli 2 m syvän 
11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 107–
112 m, ja pinta viettää loivasti lounaaseen. Heinä-
neva on suurimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon eteläpäästä on 
laskuoja Porasenjokeen, joka laskee Peckassjö-
nin ja Kortjärvsjönin kautta Kruunupyynjokeen. 
Kruunupyynjoki kulkee Rekjärven kautta Pohjan-
lahteen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 48.005, Pora-
senjoen alaosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,4  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (63 %), hiekka (26 %) 
ja hieta (9 %). 

Heinänevan tutkimuspisteistä on rämeellä 97 % 
ja korvessa 3 %. Keskiosassa on isovarpuräme- ja 
varsinaista sararämemuuttumaa. Suon eteläosassa 
ja reunoilla on korpirämemuuttumaa ja –ojikkoa. 
Paikoin on pallosararämeojikkoa ja –muuttumaa. 
Varsinaista korpimuuttumaa on paikoin reunoilla. 
Pohjoisosassa on luonnontilaista rahkarämettä ja 
lyhytkorsinevarämettä. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 30  % ja mättäiden korkeus 
2,6 dm. Puusto on pääasiassa mäntyvaltaista har-
vennusmetsikköä tai varttunutta kasvatusmetsik-
köä, suon pohjoisosassa puusto on kitukasvuista ja 
harvaa mäntyä. 

Heinänevan turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja 
saravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 14  %, sararahkaturve (CS) 74  %, 
saraturve (C) 1  % ja rahkasaraturve (SC) 11  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 18  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 32  % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 9 % kokonais-
turvemäärästä.

Vain pohjoisimmassa osassa on reilu puoli 
metriä paksu heikosti (H1–3) maatunut pinta-
rahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi 
Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. 
Muualla pinnassa on rahkavaltaista heikosti tai 
kohtalaisen hyvin maatunutta turvetta, paikoin 
tämän kerroksen alla on kohtalaisen hyvin maa-
tunutta saravaltaista turvetta. Tupasvilla on melko 
yleinen lisätekijä. Syvemmällä turve on kohtalaisen 
hyvin tai hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, 
jossa puun jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä. 

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

Heinänevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,9  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,4–2,8), pH-
arvo 3,5 (3,1–5,3), vesipitoisuus märkäpainosta 
89,1  % (86,0–94,2) ja kuiva-ainemäärä 107,2  kg/
suo-m3 (55,8–142,4). Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,1 MJ/kg (18,1–23,1) 
ja 50 %:n kosteudessa 9,3 MJ/kg. 

Suon 17 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueel- 
la on 0,29  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,55  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0. 
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Kuva 18. Heinänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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13. Pitkärämäkönräme (N=  7018,1, E=3440,4) 
sijaitsee noin 12  km Vimpelin keskustasta koil-
liseen. Se rajoittuu etelässä suoalueisiin ja muu-
alla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. 
Suolla on 8 tutkimuspistettä ja 13 syvyyspistettä 
(kuva 19). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 4,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 44 ha, yli  
1 m syvän alueen 7 ha, yli 1,5 m syvän 4 ha ja yli  
2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 108–
113  m, itäosan pinta viettää loivasti koilliseen ja 
länsiosa loivasti luoteeseen. Pitkärämäkönräme on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Koillispäästä on ojien kautta yhteys 
Porasenjokeen, joka laskee Peckassjönin ja Kort-
järvsjönin kautta Kruunupyynjokeen. Kruunu-
pyynjoki kulkee Rekjärven kautta Pohjanlahteen. 
Länsi-luoteisosan vedet virtaavat ojien kautta Kur-
kipuroon, edelleen Joussiluoman, Lintupuron ja 
Vieresjoen kautta Lappajärveen. Länsi-luoteisosa 
kuuluu vesistöalueeseen 48.005, Porasenjoen ala-
osan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,4 m. Suon pohja on melko epätasainen. Pohja-
maalajit ovat moreeni (62 %), hieta (24 %) ja hiek-
ka (14 %). 

Pitkärämäkönrämeen tutkimuspisteistä on rä-
meellä 71 %, turvekankaalla 24 % ja korvessa 5 %. 

Länsiosa on pääasiassa isovarpurämemuuttumaa. 
Itäosassa on tupasvillarämemuuttumaa ja puoluk-
ka- ja mustikkaturvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 26 % ja mättäiden kor-
keus 1,3 dm. Puusto on pääosin harvennuskelpois-
ta mäntymetsikköä, itälaidassa on sekapuustoa. 

Pitkärämäkönrämeen turpeista on rahkaval-
taisia 97 % ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 42 %, sararahkaturve 
(CS) 55 %, ja rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 29 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 74 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota heikosti (H1–3) maa-
tunut pintarahkakerros puuttuu, tai on hyvin ohut 
ja koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Pääosin turve on 
heti pinnasta kohtalaisen hyvin tai hyvin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta, jossa puun jäänteet 
ovat erittäin yleinen lisätekijä

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,1. Liekoja on runsaasti. 

Pitkärämäkönräme ei sovellu turvetuotantoon, 
koska sen yli 1,5 m syvyinen alue on alle 5 heh-
taaria. 

Kuva 19. Pitkärämäkönrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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14. Paskakorpi (N=  7017,5, E=3437,5) sijaitsee 
noin 11  km Vimpelin keskustasta koilliseen. Se 
rajoittuu lounaassa suoalueisiin ja muualla kalli-
oiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suolla on 
9 tutkimuspistettä ja 15 syvyyspistettä (kuva 20). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,5/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 32 ha, yli 1 m syvän 
alueen 4 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 114–
117 m, ja pinta viettää loivasti lounais-kaakkoon. 
Paskakorpi on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Eteläosan vedet vir-
taavat suon lounaisosasta lähteviä ojia myöten 
viereisen Lyhesnevan kautta laskuojaan, joka las-
kee Lintupuroon, joka laskee Markinpuron kautta 
Vieresjokeen, joka laskee Lappajärveen. Eteläosa 
kuuluu vesistöalueeseen 47.073, Lintupuron va-
luma-alue. Pohjoisesta vedet virtaavat ojia pitkin 
viereisen Kurkisuon kautta laskuojaan, joka yhtyy 
Joussiluomaan, ja jatkaa matkaa Lintupuron ja 
Vieresjoen kautta Lappajärveen. Pohjoisosa kuu-
luu vesistöalueeseen 48.005, Porasenjoen alaosan 
alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,8 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
laji on moreenia. 

Paskakorven tutkimuspisteistä on rämeellä 
61 % ja turvekankaalla 39 %. Keskiosa on pääasias- 

sa isovarpuräme- ja tupasvillarämemuuttumaa 
(kuva 21). Reunoilla on puolukkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 24 % 
ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto on pääosin 
harvennuskelpoista tai varttunutta mäntymetsää, 
reunoilla on paikoin sekapuustoista harvennuskel-
poista metsää.

Paskakorven turpeista on rahkavaltaisia 100 %. 
Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 64 % 
ja sararahkaturve (CS) 36 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 31 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 21 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on alle puoli metriä 
paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkaker-
ros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-
ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvilla 
on melko yleinen lisätekijä. Pintarahkakerroksen 
alla on kohtalaisen hyvin tai hyvin maatunutta 
rahkavaltaista turvetta, kerroksen pohjalla puun 
jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 2,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,0. Liekoja on vähän. Paska-
korvelta ei ole otettu näytteitä. 

Paskakorpi ei sovellu turvetuotantoon mataluu-
tensa takia. 
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Kuva 20. Paskakorven tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 21. Paskakorven keskiosan tupasvillarämemuuttumaa. Kuva: Toni Varila, GTK.
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15. Kakaroistenkankaanneva (N=  7007,7, 
E=3602,7) sijaitsee noin 26 km Vimpelin keskus-
tasta itään. Se rajoittuu luoteessa suoalueisiin ja 
muualla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 11 syvyys-
pistettä (kuva 21). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 6,1/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on  
39 ha ja yli 1 m syvän alueen 0,3 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 160–
165  m, ja pinta viettää loivasti luoteeseen. Ka-
karoistenkankaanneva on ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Länsilaidasta on ojia 
pitkin yhteys Porasenjokeen, joka laskee Peckas-
sjönin ja Kortjärvsjönin kautta Kruunupyynjo-
keen. Kruunupyynjoki kulkee Rekjärven kaut-
ta Pohjanlahteen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
48.006, Porasenjoen yläosan valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,1  m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalaji on 
moreenia. 

Kakaroistenkankaannevan tutkimuspisteistä on 
rämeellä 72 % ja turvekankaalla 28 %. Keskiosa on 
pääasiassa pallosararämemuuttumaa (kuva 22). 
Reunoilla on isovarpurämemuuttumaa ja puoluk-
katurvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 5  % ja mättäiden korkeus 2,3  dm. 

Puusto on pääosin mäntyvaltaista harvennuskel-
poista metsää, reunoilla on paikoin taimikkoa. 

Kakaroistenkankaannevan turpeista on rahka-
valtaisia 37 % ja saravaltaisia 63 %. Pääturvelajeit-
tain jakauma on: rahkaturve (S) 11  %, sararah-
katurve (CS) 26 %, ja rahkasaraturve (SC) 63 %. 
Puun jäännöksiä (L) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 81 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 11 % 
kokonaisturvemäärästä.

Heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros on 
ohut, ja puuttuu melkein koko suolta. Pienialainen 
pintarahkakerros koostuu suurimmaksi osaksi 
Cuspidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. 
Varpujen jäännökset on melko yleinen lisätekijä 
tässä kerroksessa. Muualla turvekerros on pää-
osin kohtalaisen hyvin maatunutta saravaltaista 
turvetta, jossa esiintyy puun jäänteitä yleisesti lisä- 
tekijänä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 2,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,9. Suolta ei ole otettu  
näytteitä.

Kakaroistenkankaannevan turvekerros on pää-
osin alle metrin paksuinen, joten suo ei sovellu 
tuotantoon. 
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Kuva 21. Kakaroistenkankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 22. Pallosararämemuuttumaa Kakaroistenkankaannevan keskiosissa. Kuva: Samu Valpola, GTK.
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16. Mustapuronneva (N=  7008,8, E=3591,3) si-
jaitsee noin 25  km Vimpelin keskustasta itään. 
Se rajoittuu koillisessa ja kaakossa suoalueisiin, 
lännessä Porasenjokeen ja muualla kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon. Suolla on 19 tutki-
muspistettä ja 13 syvyyspistettä (kuva 23). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,9/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 32 ha, yli 1 m syvän alueen  
4 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 158–
160 m, ja pinta viettää loivasti länteen. Mustapu-
ronneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Itälaidasta on ojien kautta 
yhteys Porasenjokeen, joka laskee Peckassjönin ja 
Kortjärvsjönin kautta Kruunupyynjokeen. Kruu-
nupyynjoki kulkee Rekjärven kautta Pohjanlah-
teen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 48.006, Pora-
senjoen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,9 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji on 
moreenia. Liejua on tavattu parilla pisteellä hyvin 
ohut kerros.

Mustapuronnevan tutkimuspisteistä on rä-
meellä 63 % ja turvekankaalla 37 %. Pohjoisosas-
sa on kanervarahkarämemuuttumaa, muualla on 
pääosin isovarpurämemuuttumaa ja puolukka-
turvekangasta (kuva 24). Reunoilla esiintyy var-
puturvekangasta. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 13 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. 

Puusto on harvennuskelpoista keskinkertaisen 
tiheää mäntyvaltaista metsää, suon eteläosassa on 
mäntyvaltaista taimikkoa. 

Mustapuronnevan turpeista on rahkavaltaisia 
82  % ja saravaltaisia 18  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 19  %, sararahkaturve 
(CS) 63 % ja rahkasaraturve (SC) 18 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 27 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 69 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjoisosassa on vajaan puolen met-
rin paksuinen heikosti (H1–3) maatunut pinta-
rahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi  
Cuspidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksis-
tä. Tupasvilla on melko yleinen lisätekijä. Muual-
ta pintarahkakerros puuttuu, jolloin pinnassa on 
vaihtelevan paksuinen kohtalaisen hyvin maatu-
nut rahkavaltainen kerros, jossa puun jäänteet ovat 
yleinen lisätekijä. Kerroksen alla on saravaltaista 
kohtalaisen hyvin tai hyvin maatunutta turvetta, 
jossa puun jäänteet ovat yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,6. Liekoja on erittäin 
vähän. 

Mustapuronneva on kauttaaltaan matala suo, 
joten se ei sovellu turvetuotantoon. 

Kuva 23. Mustapuronnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 24. Kivinen ojanpenkka ja reippaasti virtaavaa vettä Mustapuronnevan keskiosissa puolukkaturve-
kankaalla. Kuva: Samu Valpola, GTK.
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17. Porasenjoenneva (N=7008,6, E=3584,8) si-
jaitsee noin 22 km Vimpelin keskustasta itään. Suo 
rajoittuu kaakossa Nuolisalonnevaan, idässä Po-
rasenjokeen ja muualla kallioiseen moreenimaas-
toon. Suon eteläreunaan ulottuu metsäautotien 
pää. Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 26 syvyyspis-
tettä (kuva 25). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yh-
teensä 9,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 44 ha, 
yli 1 m syvän alueen 9 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 155–
157 m, ja pinta viettää luoteeseen. Porasenjoenne-
va on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Vedet laskevat läheiseen Porasenjokeen, 
joka johtaa Sääksjärven kautta Perhonjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen numero 48.006, Porasen-
joen yläosan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
1,9 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 42 %, hieta 35 %, hiekka 21 % ja kallio  
2 %. 

Porasenjoennevan suotyypeistä on rämeellä  
63 % ja turvekankaalla 37 %. Lounaisosassa on tu-
pasvilla- ja variksenmarjarahkarämemuuttumaa. 
Keski- ja itäosassa on puolukkaturvekangasta. Po-
rasenjoen läheisyydessä on ruohoturvekangasta. 

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 12 % 
ja mättäiden korkeus on 2,2 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää harvennus- tai tukkipuuasteen män-
tyä, jossa on paikoin koivua seassa.

Porasenjoennevan turpeista on rahkavaltaisia 
86 % ja saravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve 
(CS) 52 % ja rahkasaraturve (SC) 14 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 10 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 3 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturve- 
määrästä.

Suurin osa suosta on ohutturpeista. Heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on 
ohut, tai se puuttuu monin paikoin kokonaan. 
Suurin osa turvekerrostumasta koostuu hyvin 
maatuneesta rahka- tai sararahkaturpeesta. Poh-
joispäässä saravaltainen turve ulottuu pintaan asti.

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

Ohuen turvekerroksen takia Porasenjoenneva 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 25. Porasenjoennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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18. Kaukaloisenneva (N=7007,5, E=3576,0) si-
jaitsee noin 21 km Vimpelin keskustasta itään ja 
se rajoittuu lännessä harjuun, etelässä peltoon ja 
muualla lähinnä moreenimaastoon. Lounaispuo-
lella kulkee maantie, ja itä- ja länsireunaa sivuaa 
metsäautotie. Suon länsi- ja eteläreuna sijaitsee 
pohjavesialueella. Suolla on 90 tutkimuspistettä ja 
87 syvyyspistettä (kuva 26). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 9,3/10 ha. Suon kokonaispin-
ta-ala on 187 ha, yli 1 m syvän alueen 90 ha, yli  
1,5 m syvän 40 ha ja yli 2 m syvän 18 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 150–
157 m, ja pinta viettää pohjoiseen ja länteen. 
Kaukaloisenneva on osittain ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 2. Pohjoispäästä on oja-
yhteys läheiseen Porasenjokeen, joka johtaa Sääks-
järven kautta Perhonjokeen. Lounaisosasta lähtee 
laskuoja kohti Poikkijokea, johtaa Savonjokeen ja 
edelleen Lappajärveen. Suon pohjoisosa kuuluu 
vesistöalueeseen numero 48.006, Porasenjoen ylä-
osan valuma-alue ja eteläosa vesistöalueeseen nu-
mero 47.084, Poikkijoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
2,8 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohja-
maalajit ovat hiekkamoreeni 98 % ja hiekka 2 %. 

Kaukaloisennevan suotyypeistä on rämeellä 
59 %, avosuolla 22 %, turvekankaalla 16 % ja pel-
lolla 3 %. Suon keskellä ojittamattomalla alueella 
on mm. kanervarahkarämettä, varsinaista sara-
rämettä (kuva 27), lyhytkorsinevaa ja variksen-
marjarahkanevaa. Pohjoisosassa on rimpinevaa ja 
minerotrofista lyhytkorsinevaa. Alueella on myös 
uhanalaisia luontotyyppejä. Ojitusalueella esiin-
tyy mm. varsinaista sararäme-, tupasvillaräme- ja 
kanervarahkarämemuuttumaa. Turvekankaista on 
puolukkaturvekangas selvästi yleisin. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 33 % ja mättäi-
den korkeus on 2,5 dm. Puusto on ojittamattomal-
la rämealueella harvaa ja kitukasvuista mäntyä. 
Ojitusalueilla on kookkaampaa keskitiheää män-
tyvaltaista puustoa.

Kaukaloisennevan turpeista on rahkavaltaisia 
58 %, ja saravaltaisia 42 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 25 %, sararahkaturve 

(CS) 33 %, rahkasaraturve (SC) 40 % ja ruskosam-
malsaraturve (BC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 20 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suon ojittamattomalla alueella heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen paksuus vaih-
telee yleensä 0,5 ja 1,8 m:n välillä, ja se koostuu 
suureksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammali-
en jäännöksistä. Tämän kerroksen alla on yleensä 
maatuneempaa sarapitoista tai -valtaista turvetta. 
Suon eteläosassa ja reunaosissa sarapitoinen tai 
-valtainen turve ulottuu paikoin lähelle pintaa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,0. Liekoja on vähän. 

Kaukaloisennevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,0 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–5,8), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 91,0  % (87,8–93,8) ja 
kuiva-ainemäärä 98,2  kg/suo-m3 (59,1–135,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 20,5 MJ/kg (18,4–23,5) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,0  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,17  % (0,05–0,56) kuivapainosta. Hiilipitoisuus 
on keskimäärin 51,5 % kuivapainosta ja typpi- 
pitoisuus 1,07 %.

Kaukaloisennevan yli 1,5 m syvä alue koostuu 
viidestä eri altaasta. Kahden suurimman alueen 
yhteispinta-ala on noin 33 ha. Näillä alueilla on 
0,18  milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuo-
tantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta,  
joka kuuluu lähinnä laatuluokkaan  2 (liite 2). 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on 0,38   
milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan tur-
ve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.20. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotanto-
kosteudessa on keskimäärin 0,49 MWh. Huomat-
tavaa on, että suon pohjoisosassa on äärimmäisen 
uhanalaisten luontotyyppien esiintymä (Autio ym. 
2013). 
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Kuva 26. Kaukaloisennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 27. Varsinaista sararämettä Kaukaloisennevalla. Kuva: Reijo Rantapelkonen, GTK.
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19. Porasenharjunräme (N=7008,8, E=3567,6) 
sijaitsee noin 20 km Vimpelin keskustasta itään. 
Suo rajoittuu harju- ja hiekkamaastoon. Etelä- ja 
itäreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 14 tut-
kimuspistettä ja 20 syvyyspistettä (kuva 28). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,1/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 28 ha, yli 1 m syvän 
alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 2 m syvän 
3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 143–
147 m, ja pinta viettää luoteeseen. Porasenharjun-
räme on kokonaan ojitettu, joskin puuston kasvu ei 
ole kovin hyvin elpynyt, ja suo kuuluu siksi luon-
nontilaisuusluokkaan 1. Vedet laskevat pohjois- ja 
luoteispuolella virtaavaan Porasenjokeen, joka 
johtaa Perhonjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
numero 48.006, Porasenjoen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
2,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka 91 %, sora 6 % ja moreeni 3 %. 

Porasenharjunrämeen suotyypeistä on rämeellä 
94 % ja turvekankaalla 6 %. Kanervarahkaräme-
muuttuma on selvästi yleisin suotyyppi (kuva 29). 
Lisäksi suolla on mm. variksenmarja- ja tupasvilla-
rahkarämettä ja eteläreunassa isovarpurämemuut-
tumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 

on 64 % ja mättäiden korkeus on 2,3 dm. Puus-
to on harvahkoa tai keskitiheää taimi- tai riuku- 
asteen mäntyä.

Porasenharjunrämeen turpeet ovat rahkaval-
taisia. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 86 % ja sararahkaturve (CS) 14 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 30 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 3 % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturve- 
määrästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen (0,1 – 1,1 m) 
heikosti maatunut pintarahkakerros, joka koos-
tuu suureksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahka-
sammalien jäännöksistä. Tämän kerroksen alla 
on maatuneempaa rahkaturvetta. Tupasvillan 
jäännökset ovat melko yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,0 ja energiaturpeen 7,5. 
Liekoja on paikoin runsaasti. 

Porasenharjunrämeen eteläosan yli 1,5 m syvä 
alue soveltuu periaatteessa pienimuotoiseen tur-
vetuotantoon. Alue osin rajoittuu ja osin sijoit-
tuu pohjavesialueelle, joten suo ei sovellu turve- 
tuotantoon.
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Kuva 28. Porasenharjunrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 29. Kanervarahkarämettä Porasenharjunrämeellä. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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20. Tuomiluomanräme (N=7008,2, E=3569,0) 
sijaitsee noin 20 km Vimpelin keskustasta itään, 
ja se rajoittuu etelässä peltoon ja muualla harju-
maastoon. Suo sijaitsee pohjavesialueella. Suota 
ympäröivät tiet joka puolelta. Suolla on 12 tutki-
muspistettä ja 14 syvyyspistettä (kuva 30). Tutki-
mus ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,5/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 27 ha, yli 1 m syvän alueen 
10 ha ja yli 1,5 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 146–
149 m, ja pinta viettää länteen. Tuomiluomanrä-
me on suureksi osaksi ojittamaton. Eteläosassa ja 
itäreunalla on ojitusta. Suon pinta on ojittamat-
tomalla alueella paikoin jonkin verran kuivahta-
nut. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2 (3). 
Länsireunasta lähtee laskuoja kohti Porasenjokea, 
joka johtaa Perhonjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen numero 48.006, Porasenjoen yläosan 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
1,9 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiekka 88 %, moreeni 8 % ja hieta 4 %. 

Tuomiluomanrämeen suotyypeistä on rämeellä 
92 % ja turvekankaalla 8 %. Suon keski- ja poh-
joisosassa on pääasiassa kanervarahkarämettä ja 

paikoin tupasvillarahkarämettä. Lounaisosassa on 
varsinaista sararämemuuttumaa ja turvekankaita. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 50 % 
ja mättäiden korkeus on 2,1 dm. Puusto on ojitta-
mattomalla alueella harvaa, kitukasvuista mäntyä. 
Ojitusalueella etelässä on kookkaampaa mänty- 
valtaista puustoa.

Tuomiluomanrämeen turpeista on rahkavaltai-
sia 57 % ja saravaltaisia 43 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 36 %, sararahkaturve 
(CS) 22 % ja rahkasaraturve (SC) 43 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 18 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 6 % koko-
naisturvemäärästä.

Suolla on ohuehko heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros, jonka alla on selvästi 
maatuneempaa rahka- tai sararahkaturvetta. Poh-
jaa kohti turve muuttuu yleensä saravaltaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 1,9 ja energiaturpeen 7,3. 
Liekoja on erittäin runsaasti. 

Tuomiluomanneva on melko ohutturpeinen 
ja sijaitsee pohjavesialueella. Siksi suo ei sovellu  
turvetuotantoon.

Kuva 30. Tuomiluomannevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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21. Hallaneva (N=7006,9, E=3567,1) sijaitsee 
noin 21 km Vimpelin keskustasta itään. Suo ra-
joittuu idässä soraharjuun ja muualla hiekka- ja 
hietamaastoon. Suon itäpuolella kulkee maantie 
ja länsireunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 124 
tutkimuspistettä ja 144 syvyyspistettä (kuva 31). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,0/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 297 ha, yli 1 m syvän 
alueen 153 ha, yli 1,5 m syvän 87 ha ja yli 2 m sy-
vän 40 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 140–
150 m, ja pinta viettää melko voimakkaasti länteen 
ja luoteeseen. Hallaneva on osittain ojitettu ja kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 2. Suon kaakkois-
osa on raivattu todennäköisesti pelloksi. Tämän 
alueen pohjoispuolella on laajahko ojittamaton 
alue; myös harjun vastainen reuna on luonnonti-
lassa. Suon itäosa sijaitsee pohjavesialueella. Ete-
lä- ja keskiosan vedet laskevat länteen läheiseen 
Poikkijokeen, joka johtaa Savonjokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Pohjoisosan vedet laskevat Porasen-
jokeen, joka johtaa Perhonjokeen. Suon etelä- ja 
keskiosa kuuluu vesistöalueeseen numero 47.084, 
Poikkijoen valuma-alue ja pohjoisosa vesistöaluee-
seen numero 48,006, Porasenjoen yläosan valuma- 
alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,1 
m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat hiekka 55 %, hieta 32 %, mo-
reeni 9 % ja sora 3 %. 

Hallanevan suotyypeistä on rämeellä 68 %, tur-
vekankaalla 13 %, pellolla 14 % ja avosuolla 5 %. 
Ojittamattomilla alueilla ovat variksenmarja- ja 
tupasvillarahkaräme selvästi yleisimmät suotyypit. 
Paikoin esiintyy keidasrämettä, variksenmarja-
rahkanevaa, kanervarahkarämettä ja tupasvillarä-
mettä. Suon koillisosassa on ilmakuvassakin nä-
kyvä rehevä sarajuotti. Juotin alkulähteillä lähellä 
harjua on lettoisuutta (lettoräme) ja lähteisyyttä 
(tihkupinta) (kuva 32). Alueella kasvaa mm. pu-
nakämmekkä ja mähkä (Autio ym. 2013). Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 29 % ja 

mättäiden korkeus 2,1 dm. Puusto on ojittamat-
tomalla alueella harvaa ja kitukasvuista mäntyä. 
Ojitusalueilla on paikoin melko kookasta mänty-
valtaista puustoa.

Hallanevan turpeista on rahkavaltaisia 61 % ja 
saravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 48 %, sararahkaturve (CS) 13 %, 
saraturve (C) 13 % ja rahkasaraturve (SC) 26 %.  
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 19 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita  
10 %.

Suolla on yleensä alle puoli metriä paksu hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros. 
Vain keskiosassa kerros on paikoin lähes metrin 
paksuinen. Pintakerroksen alla on melko hyvin 
maatunutta rahkaturvetta, joka muuttuu pohjaa 
kohti sarapitoiseksi tai -valtaiseksi. Suon luoteis- ja 
länsiosassa ja lettoalueella turve voi olla pinnasta 
asti saravaltaista.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,4. Liekoja on paikoin kohtalai-
sesti. 

Hallanevalta on otettu näytteet neljältä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,3 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–12,2), vesipitoi-
suus märkäpainosta 91,8  % (84,7–93,8) ja kuiva-
ainemäärä 116,8 kg/suo-m3 (71,5–156,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,4  MJ/kg (17,8–24,2) ja 50  %:n kosteudessa 
9,5 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,18 % 
(0,06–0,42) kuivapainosta. Hiilipitoisuus on keski-
määrin 52,3 % (46,2 – 57,7) ja typpipitoisuus 1,4 % 
(0,55 – 2,43).

Hallanevalla on laaja yhtenäinen yli 1,5 m syvä 
alue, jonka kaakkoisosa on raivattu pelloksi. Tek-
nisesti alue soveltuu energiaturvetuotantoon. Alu-
een pohjoisosassa on lettoalue ja sarajuotti. Lisäksi 
alueen itäosa sijoittuu pohjavesialueelle. Näiden 
syiden takia suota ei suositella turvetuotantoon.
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Kuva 31. Hallanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 32. Vesijuotti Hallanevan lettoalueelta. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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22. Rahkaneva (N=7007,4, E=3544,0) sijaitsee 
noin 17 km Vimpelin keskustasta itään. Suo rajoit-
tuu hieta- ja hiekkamaastoon, kaakossa hiesualu-
eeseen ja muualla moreenimaastoon. Suota ympä-
röivät tiet lähes joka suunnalta. Eteläosaan johtaa 
ja itäreunaa sivuaa metsäautotie. Lisäksi pohjois- 
ja luoteisreunaa sivuaa maantie. Suolla on 129 
tutkimuspistettä ja 126 syvyyspistettä (kuva 33). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,7/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 288 ha, yli 1 m syvän 
alueen 164 ha, yli 1,5 m syvän 106 ha ja yli 2 m 
syvän 37 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 136–
140 m, ja pinta viettää itään ja lounaaseen. Rah-
kaneva on valtaosin ojitettu. Suolla on muutama 
pienialainen ojittamaton laikku. Suuri osa suosta 
(noin 90 ha) on sarkaojitettu turvetuotantoalueek-
si, ja pinta on muotoiltu turvetuotantoa varten. 
Suo kuuluu lähinnä luonnontilaisuusluokkaan  
1 (0). Vedet virtaavat ojia myöten suon eteläreunaa 
sivuavaan Poikkijokeen, joka johtaa Savonjokeen 
ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen numero 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
3,4 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni 76 %, hieta  
10 %, hiekka 7 % ja hiesu 6 %. 

Rahkanevan suotyypeistä on rämeellä 55 %, 
turvekankaalla 22 %, avosuolla 16 % ja turvetuo-
tantoon muotoillulla alueella 7 %. Kanervarah-
karäme- ja kanervarahkaneva ovat yleisimmät 
suotyypit. Lisäksi suolla on tupasvillaräme-, varik-
senmarjarahkaräme ja lyhytkorsinevamuuttumaa. 
Reunaosissa on puolukkaturvekangas yleinen. Al-
kuperäisen suotyypin määrittäminen turvetuotan-
toon muotoilluilla alueilla on vaikeaa (kuva 34).  
Ojittamattomilla laikuilla on mm. keidas- ja rah-
karämettä. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 20 % ja mättäiden korkeus on 2,4 dm. 
Puusto on suon keskellä harvaa ja vajaatuottois-
ta mäntyä. Reunaosien ojitusalueilla on yleensä 
keskitiheää paikoin kookastakin mäntyvaltaista  
puustoa.

Rahkanevan turpeista on rahkavaltaisia 88 %, ja 
saravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 

rahkaturve (S) 49 %, sararahkaturve (CS) 39 % ja 
rahkasaraturve (SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 50 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 25 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros. Keskellä 
se on paikoin 1,5 m paksu. Pintarahkan alla on 
paikoin maatuneempi rahkakerros, ja tämän alla 
uudestaan heikosti maatunut rahkakerros, joka 
koostuu usein Acutifolia-ryhmän rahkasamma-
lien jäännöksistä. Syvemmällä turve muuttuu 
maatuneemmaksi sararahkaturpeeksi. Selvästi 
saravaltaista turvetta on melko vähän. Tupasvil-
lan jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisä-
tekijä pintakerroksessa ja puun jäännökset lähellä  
pohjaa.

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

Rahkanevalta on otettu näytteet neljältä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,0 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–5,6), vesipi-
toisuus märkäpainosta 87,8 % (79,3–92,3) ja kui-
va-ainemäärä 119,1 kg/suo-m3 (81,6–141,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,0  MJ/kg (18,6–22,7) ja 50  %:n kosteudessa 
9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,16 % 
(0,05–0,39) kuivapainosta. Hiilipitoisuus on keski-
määrin 54,4 % (53,6 – 55,8) ja typpipitoisuus 1,5 % 
(1,1 – 2,3).

Rahkaneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
kahdella, yhteensä 100  ha:n laajuisella yli 1,5  m 
syvällä alueella on 1,63 milj. suo-m3 maatumisas-
tevaihtelun takia lähinnä energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,3  m 
paksu kerros). Tarvittaessa pinnasta on paikoin 
nostettavissa jonkin verran ympäristöturvetta. 
Energiaturpeen laatuohjeen mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.20. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,62 MWh. Energiasisältöä nostaa 
ojituksesta johtuva turpeen tiivistyminen.
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Kuva 33. Rahkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 34. Turvetuotantoalueeksi ojitettua suota Rahkanevan keskellä. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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23. Pirttineva (N=  7009,6, E=3593,2) sijaitsee 
noin 25 km Vimpelin keskustasta itään. Se rajoit-
tuu pohjoisessa, idässä ja etelässä suoalueisiin ja 
muualla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Suolla on 31 tutkimuspistettä ja 31 syvyys-
pistettä (kuva 35). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 8,8/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on  
70 ha ja yli 1 m syvän alueen 3 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
154–163  m, ja pinta viettää loivasti luoteeseen. 
Pirttinevasta on yli puolet ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Luoteispäästä on las-
kuoja Mustapuroon, joka laskee Porasenjokeen. 
Porasenjoki laskee Peckassjönin ja Kortjärvsjö-
nin kautta Kruunupyynjokeen. Kruunupyynjoki 
kulkee Rekjärven kautta Pohjanlahteen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 48.006, Porasenjoen yläosan  
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,1 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka (69 %) ja moreeni (31 %). 

Pirttinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 92 %, 
turvekankaalla 6  % ja korvessa 2  %. Länsialtaan 
ojittamattomassa keskiosassa on tupasvillarämettä 
ja variksenmarjarahkarämettä. Ympärillä on var-
sinaista sararämemuuttuma, jota esiintyy myös 
länsialtaan pohjoisosissa. Suon itäosa on pääosin 
ruohoista sararämemuuttumaa, keskiosissa on 
rimpinevarämemuuttumaa (kuva 36). Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 18  % ja mät-

täiden korkeus 2,6  dm. Ojittamattomilla alueilla 
puusto on kitukasvuista ja harvaa mäntyä. Muual-
la puusto on mäntyvaltaista keskinkertaisen tiheää 
taimikkoa, reunoilla on paikoin varttunutta mänty- 
valtaista metsää.

Pirttinevan turpeista on rahkavaltaisia 38 % ja 
saravaltaisia 62 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 24  %, sararahkaturve (CS) 14  %, 
saraturve (C) 14  % ja rahkasaraturve (SC) 48  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
14 % kokonaisturvemäärästä.

Suon länsiosassa on alle metrin paksuinen hei-
kosti (H1–3) maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Kerroksen alla on 
ohut kerros kohtalaisen hyvin tai hyvin maatunut-
ta rahkavaltaista turvetta, missä tupasvillan jään-
teet ovat melko yleinen lisätekijä. Pohjalla on koh-
talaisen hyvin tai hyvin maatunutta saravaltaista 
turvetta. Siellä mistä pintarahkakerros puuttuu, 
turve on pääosin kohtalaisen hyvin tai hyvin maa-
tunutta saravaltaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,5. Liekoja on erittäin vä-
hän. Pirttinevalta ei ole otettu näytteitä. 

Pirttineva on matala suo, joten se ei sovellu turve- 
tuotantoon. 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 455, 2014
Vimpelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1.

57

Kuva 35. Pirttinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 36. Pirttinevan rimpinevarämemuuttumaa. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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24. Koivusaarenneva (N=7010,6, E=3587,0) si-
jaitsee osittain Perhon puolella noin 23 km Vim-
pelin keskustasta itään, ja se rajoittuu etelässä 
hiekka-alueeseen ja muualla moreenimaastoon. 
Suolle johtaa metsäautotie. Suolla on 16 tutki-
muspistettä ja 28 syvyyspistettä (kuva 37). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 7,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 58 ha ja yli 1 m syvän alueen 
1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 153–
157 m, ja pinta viettää etelään. Koivusaarenneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Vedet laskevat suon eteläreunassa 
virtaavaan Mustapuroon, joka johtaa Porasenjo-
keen ja edelleen Perhonjokeen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen numero 48.006, Porasenjoen yläosan 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
1,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat moreeni 52 %, hiekka 43 % ja hieta 5 %. 

Koivusaarennevan suotyypeistä on rämeellä  
84 % ja turvekankaalla 16 %. Varsinainen sararä-
memuuttuma on selvästi yleisin suotyyppi. Pai-
koin esiintyy ruohoista sararäme- ja tupasvilla- 

rämemuuttumaa sekä puolukkaturvekangasta. 
Ruohoisilla alueilla siniheinä on yleinen. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja 
mättäiden korkeus on 2,4 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää riuku- ja pinotavara-asteen mäntyä ja 
männyn ja koivun sekapuustoa.

Koivusaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 
26 % ja saravaltaisia 74 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 15 %, sararahkaturve 
(CS) 11 % ja rahkasaraturve (SC) 74 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 10 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 3 % koko-
naisturvemäärästä.

Suon turvekerrostuma on ohut. Heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros puuttuu 
monin paikoin kokonaan, tai se on 10 – 30 cm 
paksu. Turve on yleensä kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahkasaraturvetta.

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

Ohuen turvekerroksen takia Koivusaarenneva 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 37. Koivusaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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25. Kotaneva (N= 7010,1, E=3577,6) sijaitsee noin 
24 km Vimpelin keskustasta itään. Se rajoittuu 
pohjoisessa peltoihin ja muualla kallioiseen ja mä-
kiseen moreenimaastoon. Suolla on 15 tutkimus-
pistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 38). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 10,3/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 40 ha, yli 1 m syvän alueen  
2 ha, yli 1,5 m syvän 1 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 148–
158 m, ja pinta viettää loivasti luoteeseen.  Kotane-
va on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Suon pohjoispäästä on laskuojat 
Mustapuroon, mikä laskee Porasenjokeen. Po-
rasenjoki laskee Peckassjönin ja Kortjärvsjönin 
kautta Kruunupyynjokeen. Kruunupyynjoki kul-
kee Rekjärven kautta Pohjanlahteen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 48.006, Porasenjoen yläosan  
valuma-alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus, on  
2,3 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka (59 %) ja moreeni (41 %). 

Kotanevan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
61 %, rämeellä 32 % ja pellolla 7 %. Itäosassa on 
pääasiassa varsinaista sararäme- ja isovarpuräme-
muuttumaa, reunoilla on mustikka- ja puolukka-
turvekangasta. Länsiosa on pääosin puolukka- ja 
mustikkaturvekangasta. Suon pohjoisosassa on 

peltoa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 18 % ja mättäiden korkeus 2,6 dm. Puusto on 
pääosin keskinkertaisen tiheää mäntyvaltaista 
harvennusmetsikköä, reunoilla on paikoin tukki-
puustoa.

Kotanevan turpeista on rahkavaltaisia 52 % ja 
saravaltaisia 48 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 7 %, sararahkaturve (CS) 45 % ja 
rahkasaraturve (SC) 48 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 4 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 57 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 11 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on hyvin ohut hei-
kosti (H1–3) maatunut pintarahkakerros, jossa 
varpujen jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä. 
Kerroksen alla on vaihtelevan paksuinen kerros 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista tur-
vetta. Pohjalla on kohtalaisen hyvin tai hyvin maa-
tunutta saravaltaista turvetta, jossa puun jäänteet 
ovat yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatuneisuus on 2,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,9. Liekoja on erittäin runsaasti. 
Suolta ei ole otettu näytteitä. 

Kotaneva on hyvin matala suo, joten se ei sovel-
lu turvetuotantoon. 

Kuva 38. Kotanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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26. Kotakallionräme (N=7010,2, E=3563,5) si-
jaitsee noin 22 km Vimpelin keskustasta itään, 
ja se koostuu useasta eri altaasta. Suo rajoittuu 
lännessä ja pohjoisessa hiekkamaastoon ja muualla 
pääasiassa hieta-alueeseen. Suuri osa suosta si-
jaitsee pohjavesialueella. Eteläosan poikki kulkee 
maantie ja länsipuolella metsäautotie. Suolla on 
14 tutkimuspistettä ja 24 syvyyspistettä (kuva 39). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,8/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 30 ha, yli 1 m syvän alu-
een 8 ha, yli 1,5 m syvän 4 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 143–
147 m, ja pinta viettää etelä- ja keskiosassa etelään 
ja pohjoispäässä pohjoiseen. Kotakallionräme on 
osittain ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 1. Etelä- ja keskiosan vedet laskevat 
Mustapuroon ja Porasenjokeen, joka johtaa Per-
honjokeen. Myös pohjoispään vedet virtaavat poh-
joisen kautta Porasenjokeen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen numero 48.006, Porasenjoen yläosan 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
2,3 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hieta 47 %, moreeni 29 % ja hiekka 24 %. 

Kotakallionrämeen suotyypeistä on rämeellä  

93 % ja turvekankaalla 7 %. Ojittamattomilla alu-
eilla on variksenmarja- ja tupasvillarahkarämettä. 
Ojitusalueilla on näiden lisäksi kanervarahkarä-
memuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 52 % ja 
mättäiden korkeus on 1,8 dm. 

Kotakallionrämeen turpeista on rahkavaltaisia 
85 % ja saravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 67 %, sararahkaturve 
(CS) 19 % ja rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 26 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 13 % koko-
naisturvemäärästä.

Yli metrin syvyisillä alueilla on yleensä alle puo-
li metriä paksu rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on maatuneempaa rahkaturvetta. Poh-
jalla ja ohutturpeisilla alueilla on usein hyvin maa-
tunutta sararahka- tai rahkasaraturvetta.

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

Kotakallionrämeen pienialainen yli 1,5 m syvä 
alue koostuu kahdesta eri altaasta, joten suo ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 39. Kotakallionrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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27. Perkkiönneva (N=7011,1, E=3564,2) sijaitsee 
noin 22 km Vimpelin keskustasta itään. Suo ra-
joittuu pääosin moreenimaastoon. Itäosa on pel-
toa. Suon pohjoisosan poikki kulkee metsäautotie. 
Suolla on 22 tutkimuspistettä ja 43 syvyyspistettä 
(kuva 40). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 61 ha, yli  
1 m syvän alueen 33 ha, yli 1,5 m syvän 22 ha ja yli 
2 m syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147–
149 m, ja pinta viettää lounaaseen, itäosassa ete-
lään. Perkkiönneva on lähes kokonaan ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Eteläosassa 
on pieni ojittamaton alue. Länsireunasta on oja-
yhteys Porasenjokeen, joka johtaa Perhonjokeen. 
Myös suon itäosasta on ojayhteys Mustapuron 
kautta Porasenjokeen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen numero 48.006, Porasenjoen yläosan valuma-
alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
3,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 72 %, hiekka 15 %, hieta 11 % ja hiesu  
2 %.

Perkkiönnevan suotyypeistä on rämeellä 67 %,  
turvekankaalla 27 % ja pellolla 6 %. Suon keskel-
lä on variksenmarja- ja kanervarahkarämemuut-
tumaa (kuva 41), paikoin tupasvillarahkaräme-
muuttumaa. Reunaosissa on puolukkaturvekangas 
yleinen. Ojittamattomalla alueella on lähinnä varik-
senmarja- ja kanervarahkarämettä. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 39 % ja mättäiden 
korkeus on 2,1 dm. Puusto on yleensä harvahkoa 
tai keskitiheää taimi- tai riukuasteen mäntyä,  
reunaosissa kookkaampaakin.

Perkkiönnevan turpeista on rahkavaltaisia 85 %  
ja saravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 48 %, sararahkaturve (CS) 37 % 
ja rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 45 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 12 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä alle puoli metriä paksu hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on selvästi maatuneempaa rahkaturvet-
ta. Pohjaa kohti turve muuttuu sarapitoiseksi tai 
-valtaiseksi. Tupasvillan jäännökset ovat erittäin 
yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,9. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Perkkiönnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,1 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,0–5,0), vesipi-
toisuus märkäpainosta 90,3 % (88,2–92,4) ja kui-
va-ainemäärä 100,1 kg/suo-m3 (73,2–120,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
20,3  MJ/kg (18,0–22,6) ja 50  %:n kosteudessa 
9,0 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,13 % 
(0,08–0,21) kuivapainosta. 

Perkkiönneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
yhtenäisellä 18  ha:n laajuisella, yli 1,5  m syvällä 
alueella on 0,28 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuoh-
jeen mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.15. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,50 MWh. 
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Kuva 40. Perkkiönnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 41. Kanervarahkarämemuuttumaa Perkkiönnevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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28. Salmenneva (N=  7011,6, E=3549,4) sijaitsee 
noin 24 km Vimpelin keskustasta itään. Se rajoit-
tuu pohjoisessa ja etelässä peltoihin ja muualla kal-
lioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suon län-
si- ja itälaitojen lähettyvillä on useita tervahautoja. 
Suolla on 22 tutkimuspistettä ja 37 syvyyspistettä 
(kuva 42). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 9,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 59 ha, yli  
1 m syvän alueen 32 ha, yli 1,5 m syvän 16 ha ja yli 
2 m syvän 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 134–
140  m, pohjoisosan pinta viettää loivasti luotee-
seen, eteläosan loivasti lounaaseen. Salmenneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Pohjoisosan vedet virtaavat koil-
lispäästä lähtevien ojien kautta Kalpekinpuroon, 
mistä vedet virtaavat läheisten turvetuotantoaluei-
den purkuojien kautta Patananjokeen, joka laskee 
Patanan tekojärven kautta Perhonjokeen, joka las-
kee Pohjanlahteen. Pohjoisosa kuuluu vesistöalu-
eeseen 49.093, Patananjoen yläosan valuma-alue. 
Eteläosasta vedet virtaavat laskuojia myöten Pora-
senjokeen, joka laskee Peckassjönin ja Kortjärvsjö-
nin kautta Kruunupyynjokeen. Kruunupyynjoki 
kulkee Rekjärven kautta Pohjanlahteen. Eteläosa 
kuuluu vesistöalueeseen 48.006, Porasenjoen ylä-
osan valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,5  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (61 %) ja hiekka (39 %). Liejua on 
suon pohjalla pienellä alueella alle puolen metrin 
paksuinen kerros.

Salmennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
46 %, turvekankaalla 39 %, korvessa 8 %, ja pellol-
la 7 %. Keskiosa on pääasiassa kanervarahkaräme- 
ja variksenmarjarahkarämemuuttumaa (kuva 43). 
Pohjoisosassa on ruohoista sararämemuuttumaa. 
Reunoilla on mustikka- ja puolukkaturvekangas-
ta. Pohjois- ja eteläosissa on peltoa, etelässä myös 
kytöheittoa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 24 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. Puusto 
on suon rahkarämealueilla kitukasvuista ja harvaa 
mäntyä, reunoilla on varttunutta keskinkertaisen 
tiheää mäntyvaltaista metsää. 

Salmennevan turpeista on rahkavaltaisia 34 % ja 
saravaltaisia 66 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 16  %, sararahkaturve (CS) 18  %, 
saraturve (C) 13  % ja rahkasaraturve (SC) 53  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
25 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 31 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % kokonaistur-
vemäärästä.

Suon keskiosissa on alle 1  m paksu heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros, joka koostuu 
suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasam-
malien jäännöksistä, tupasvilla on melko yleinen 
lisätekijä. Tämän kerroksen alla on kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa 
tupasvilla on myös melko yleinen lisätekijä. Poh-
jalla on kohtalaisen hyvin tai hyvin maatunutta 
saravaltaista turvetta. Muualla pinnassa on joko 
hyvin ohut kerros heikosti (H4) tai kohtalaisen hy-
vin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Sen alla on 
joko kohtalaisen hyvin maatunutta saraturvetta tai 
saravaltaista turvetta. Pohjalla on hyvin maatunut-
ta saravaltaista turvetta. Pohjalle mentäessä puun 
jäänteet yleistyvät lisätekijänä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 2,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,4. Liekoja on kohtalaisesti. 

Salmennevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,6  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–15,1), 
vesipitoisuus märkäpainosta 89,6  % (84,0–92,1) 
ja kuiva-ainemäärä 106,4 kg/suo-m3 (68,8–163,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 20,5 MJ/kg (18,5–22,6) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,0  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,15 % (0,11–0,26) kuivapainosta. 

Suon 16 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella 
on noin 0,26 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,53  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, 
S0.15. 
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Kuva 42. Salmennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 43. Variksenmarjarahkarämemuuttumaa Salmennevan eteläosissa. Kuva: Reijo Rantapelkonen, 
GTK.
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29. Pelkkisaarenräme (N=7010,7, E=3537,1) 
sijaitsee noin 18 km Vimpelin keskustasta 
itään. Suo rajoittuu lännessä paikoin hiekka-
alueeseen, etelässä hieta-alueeseen ja muualla 
moreenimaastoon. Suon eteläosaan johtaa ja 
länsi- ja pohjoispuolella kulkee metsäautotie. 
Suolla on 28 tutkimuspistettä ja 42 syvyyspistettä 
(kuva 44). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
12,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 58 ha, yli 1 
m syvän alueen 34 ha, yli 1,5 m syvän 23 ha ja yli 
2 m syvän 16 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–
140 m, ja pinta viettää etelään. Pelkkisaarenräme 
on suurimmaksi osaksi ojitettu. Länsiosassa on 
ojien ympäröimä ojittamaton alue. Suo kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1 (2). Puusto on ojitta-
mattomalla alueella paikoin jonkin verran elpynyt 
reunaojituksen seurauksena (kuva 45). Eteläreu-
nasta lähtee laskuojia kohti läheistä Porasenjokea, 
joka johtaa Sääksjärven kautta Perhonjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen numero 48.006, Porasen-
joen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
3,4 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat moreeni 47 %, hieta 31 %, hiekka 17 % ja 
hiesu 4 %. 

Pelkkisaarenrämeen suotyypeistä on rä-
meellä 84 % ja turvekankaalla 16 %. Länsiosan 
ojittamattomalla alueella on tupasvilla-, kanerva- 
ja variksenmarjarahkarämettä ja reunoilla näiden 
muuttumamuotoja. Suon itä- ja eteläosassa ovat 
tupasvillaräme- ja isovarpurämemuuttuma sekä 
puolukkaturvekangas yleisiä. Keskimääräinen 
pinnan mättäisyys on 38 % ja mättäiden korkeus 
on 2,2 dm. Puusto on ojitusalueella harvahkoa tai 
keskitiheää riuku- ja pinotavara-asteen mäntyä.

Pelkkisaarenrämeen turpeista on rahkavaltai-

sia 97 % ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 68 %, sararahkaturve 
(CS) 29 % ja rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 33 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 24 % koko-
naisturvemäärästä.

Länsiosassa on paikoin yli 1,5 m paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on hyvin maatunutta rahkaturvetta. Suon itä-
osassa pintarahkan paksuus on yleensä alle 0,5 m. 
ja alla on hyvin maatunutta rahka- tai sararahka-
turvetta.

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

Pelkkisaarennevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,8 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–4,2), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 91,1  % (89,6–95,7) ja 
kuiva-ainemäärä 89,6  kg/suo-m3 (57,1–110,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,0 MJ/kg (18,0–23,8) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,3  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,13 % (0,10–0,15) kuivapainosta. 

Pelkkisaarenneva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon länsiosan 14 ha:n laajuisella yli 2 m syvällä 
alueella on 0,17  milj. suo-m3 kasvu- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta 
turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan  3 (liite 2). 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla ja muu-
alla yli 1,5 m syvällä 23 ha:n alueella on 0,31   
milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan tur-
ve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotanto-
kosteudessa on keskimäärin 0,45 MWh. 
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Kuva 44. Pelkkisaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 45. Tupasvillarahkarämettä Pelkkisaarennevan länsiosassa. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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30. Einolanräme (N=7010,0, E=3551,2) sijaitsee 
noin 18 km Vimpelin keskustasta itään. Suo rajoit-
tuu idässä ja pohjoisessa hiekkamaastoon ja muu-
alla hietamaastoon. Suon keskellä on kalliosaarek-
keinen moreenialue. Itäosa on pohjavesialueella. 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,5/10 ha.  
Suon kokonaispinta-ala on 31 ha, yli 1 m syvän 
alueen 9 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on  
136–139 m, ja pinta viettää lähinnä länteen. Eino-
lanräme on osittain ojitettu, ja se kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 1 (2). Lounaisosassa on ojitta-
matonta aluetta. Pohjoisreunasta lähtee laskuoja 
luoteeseen johtaen kuitenkin suon eteläpuolella 
virtaavaan Porasenjokeen, joka johtaa Sääksjärven 
kautta Perhonjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
numero 48.006, Porasenjoen yläosan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,6 m.  
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat 
hieta 61 %, hiekka 28 %, moreeni 6 % ja hiesu 5 %. 

Einolanrämeen suotyypeistä on rämeellä 58 %, 
turvekankaalla 39 % ja avosuolla 3 %. Suon itä-
osassa on lähinnä kanervarahkarämemuuttumaa, 
keskiosassa ruohoista sararämemuuttumaa ja luo-
teisosassa mustikkaturvekangasta. Lounaisosan 
ojittamattomalla alueella on ruohoista sararämet-

tä ja kanervarahkarämettä. Keskimääräinen pin-
nan mättäisyys on 25 % ja mättäiden korkeus on  
1,7 dm. Puusto on mäntyvaltaista, kehitys- ja ti-
heysluokaltaan vaihtelevaa. Luoteisosan mustikka-
turvekankaalla puusto on melko kookasta ja usein 
koivuvaltaista.

Einolanrämeen turpeista on rahkavaltaisia 44 %  
ja saravaltaisia 56 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 17 %, sararahkaturve (CS) 27 %,  
saraturve (C) 20 % ja rahkasaraturve (SC) 36 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
4 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 30 % 
kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros on hyvin ohut, ja se puuttuu suuressa osas-
sa suota kokonaan. Suon keskellä ja luoteisosassa 
turve koostuu suureksi osaksi kohtalaisen hyvin 
maatuneesta rahkasara- ja sararahkaturpeesta, 
mutta paikoin on myös puhdasta saraturvetta. Itä- 
ja lounaisnurkassa turve on rahkaisempaa.

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

Ohuen turvekerroksen takia Einolanräme ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 46. Einolanrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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31. Isonkivenneva (N=  7009,6, E=3540,5) sijait-
see noin 22  km Vimpelin keskustasta itään. Se 
rajoittuu pohjoisessa peltoihin, lännessä suohon 
ja muualla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Suon lähialueilla on muutamia vanhoja kalk-
kikiviuuneja. Suolla on 15 tutkimuspistettä ja 16 
syvyyspistettä (kuva 47). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 12,4/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 25 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha ja yli 1,5 m 
syvän 2 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 133–
138 m, ja pinta viettää loivasti pohjoiseen. Isonki-
vennevalla on ojittamatonta aluetta noin neljäsosa 
pinta-alasta, sekä ojittamatonta reunaa eteläosissa, 
ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suon 
koillispäästä on laskuoja Porasenjokeen, mikä las-
kee Peckassjönin ja Kortjärvsjönin kautta Kruu-
nupyynjokeen. Kruunupyynjoki kulkee Rekjärven 
kautta Pohjanlahteen. Suon eteläosa kuuluu vesis-
töalueeseen 48.006, Porasenjoen yläosan valuma-
alue. 

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,9 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka (58  %), moreeni (32  %) ja hieta 
(10 %). 

Isonkivennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
83 %, turvekankaalla 14 % ja pellolla 3 %. Keski-
osa on pääasiassa kanervarahkarämemuuttumaa 
(kuva 48), paikoin on variksenmarjarahkarämettä. 
Keskustan rahkarämealueen ympärillä on tupas-
villaräme- ja isovarpurämemuuttumaa. Reunoilla 
on varsinaista sararämemuuttumaa ja puolukka-
turvekangasta. Suon pohjoisosassa on peltoa. Kes-

kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 26  % ja 
mättäiden korkeus 2,7 dm. Puusto on pääosin kes-
kinkertaisen tiheää mäntytaimikkoa. Reunoilla on 
keksinkertaisen tiheää harvennuskelpoista mänty-
valtaista metsää.

Isonkivennevan turpeista on rahkavaltaisia 
49  % ja saravaltaisia 51  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 23  %, sararahkaturve 
(CS) 26  %, saraturve (C) 3  % ja rahkasaraturve 
(SC) 48 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 11  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
11 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suon keskiosissa on keskimäärin vajaan puolen 
metrin paksuinen heikosti (H1–3) maatunut pin-
tarahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi 
Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksis-
tä. Kerroksen alla on ohuehko kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Pohjalla 
on kohtalaisen hyvin tai hyvin maatunutta saraval-
taista turvetta. Siellä missä pintarahkakerros puut-
tuu, turve on pinnassa kohtalaisen hyvin maatu-
nutta saravaltaista turvetta. Tämän kerroksen alla 
on hyvin maatunutta saravaltaista turvetta. Sara-
valtaisessa turpeessa puun jäänteet ovat melko 
yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,8 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,4. Liekoja on runsaasti. 
Isonkivennevalta ei ole otettu näytteitä. 

Isonkivenneva on melko matala suo, joten se ei 
sovellu turvetuotantoon. 
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Kuva 47. Isonkivennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 48. Sateen jäljiltä kosteaa mäntytaimikkoa Isonkivennevan kanervarahkarämemuuttuma-alueella. 
Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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32. Pälvinneva (N=7009,2, E=3530,9) sijaitsee 
noin 17 km Vimpelin keskustasta itään. Suo rajoit-
tuu luoteessa ja pohjoisessa osin hietamaastoon 
ja muualla moreenimaastoon. Alueen keskellä on 
noin 42 ha:n laajuinen turvetuotantoalue, joka ei 
ole mukana tutkitussa suoalassa. Suon etelä-, län-
si- ja pohjoisreunaan johtaa metsäauto- tai tilustie. 
Suolla on 24 tutkimuspistettä ja 61 syvyyspistettä 
(kuva 49). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
6,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 131 ha, yli  
1 m syvän alueen 35 ha ja yli 1,5 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
134 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 4 m/km. 
Pälvinneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Vedet laskevat usei-
ta laskuojia pitkin pohjoispuolella virtaavaan Po-
rasenjokeen, joka johtaa Sääksjärven kautta Per-
honjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 
48.006, Porasenjoen yläosan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
2,0 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohja-
maalajit ovat moreeni 46 %, hieta 40 %, hiekka 8 % 
ja hiesu 6 %. 

Pälvinnevan suotyypeistä on rämeellä 74 %, 
turvekankaalla 24 %, korvessa 1 %. Turvetuo-
tantoalueen ympärillä on kanerva- ja variksen-
marjarahkarämemuuttumaa, pohjoisosassa myös 
tupasvillaräme ja isovarpurämemuuttumaa. Län-

siosassa on puolukkaturvekangasta ja laajahko 
kytöheittoalue. Tuotantoalueen luoteispuolella on 
pintavalutuskenttä. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 50 % ja mättäiden korkeus 2,4 dm. 
Puusto on etenkin suon länsiosassa keskitiheää  
harvennusvaiheen mäntyä tai sekapuustoa.

Pälvinnevan turpeista on rahkavaltaisia 96 % ja 
saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 66 %, sararahkaturve (CS) 30 % ja 
rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 36 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 14 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Tuotantoalueen ympärillä on paikoin metri 
heikosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta, 
jonka alla on hieman maatuneempaa rahka- tai 
sararahkaturvetta. Suon länsiosan ohutturpeisella 
alueella turve on sarapitoista tai -valtaista paikoin 
pinnasta asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,4. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Turvetuotantoalue ja pintavalutuskenttä kat-
tavat käytännössä Pälvinnevan paksuturpeisen  
alueen. Yli 1,5 m syvä alue sijoittuu laikkuina 
tuotantoalueen ympärille, eikä laajentaminen ole 
ehkä taloudellisesti kannattavaa.
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Kuva 49. Pälvinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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33. Saunasaarenneva (N=  7009,1, E=3515,2) si-
jaitsee noin 16 km Vimpelin keskustasta itään. Se 
rajoittuu pohjoisessa Porasenjokeen, länsilaidalla 
turvetuotantoalueeseen, idässä peltoihin ja muu-
alla mäkiseen moreenimaastoon. Suon kaakkois-
laita kuuluu Huosianmaankallion lehtojensuojelu-
alueeseen ja samalla Naturaan. Suon länsireunassa 
on viereisen tuotantoalueen pintavalutuskenttää. 
Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 79 syvyyspistettä 
(kuva 50). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
8,0/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 152 ha, yli  
1 m syvän alueen 46 ha ja yli 1,5 m syvän 15 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 123–
132 m, ja pinta viettää loivasti luoteeseen. Sauna-
saarenneva on ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 0. Suon pohjoispäästä on laskuoja 
Porasenjokeen, mikä laskee Peckassjönin ja Kort-
järvsjönin kautta Kruunupyynjokeen. Kruunu-
pyynjoki kulkee Rekjärven kautta Pohjanlahteen. 
Suon eteläosa kuuluu vesistöalueeseen 48.006, Po-
rasenjoen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,0  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (88 %), hiekka (8 %) 
ja savi (3 %). Liejua on suon pohjalla siellä täällä 
hyvin ohut kerros.

Saunasaarennevan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 42 %, turvekankaalla 41 %, pellolla 9 %, korvessa 
6 % ja turvetuotantoalueella 2 %. Pohjois- ja kes-
kiosissa on kanervarahkaräme- ja variksenmarja-
rahkarämemuuttumaa. Näiden alueiden ympärillä 
on tupasvillaräme- ja isovarpurämemuuttumaa. 
Itälaidassa on peltoa ja kytöheittoa. Eteläosassa ja 
reunoilla on puolukka- ja mustikkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 20 % 

ja mättäiden korkeus 2 dm. Puusto on pääasiassa 
keskinkertaisen tiheää harvennuskelpoista mänty-
valtaista metsää. 

Saunasaarennevan turpeista on rahkavaltai-
sia 32  % ja saravaltaisia 68  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 9  %, sararahkaturve 
(CS) 23  %, saraturve (C) 1  % ja rahkasaraturve 
(SC) 67 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 19  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
34 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 7 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suon heikosti (H1–3) maatunut pintarahka-
kerros on pienialainen ja vajaan puolen metrin 
paksuinen, ja koostuu suurimmaksi osaksi Cus-
pidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Sy- 
vemmälle mentäessä turve on paikoitellen rahka-
valtaista kohtalaisen hyvin maatunutta turvetta, 
pääosin turve on kohtalaisen hyvin tai hyvin maa-
tunutta saravaltaista turvetta. Muualla turve on 
pinnasta pohjaan kohtalaisen hyvin tai hyvin maa-
tunutta saravaltaista turvetta, jossa puun jäänteet 
ovat melko yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,9. Liekoja on runsaasti. 
Suolta ei ole otettu näytteitä. 

Saunasaarennevan yli 1,5 m syvyinen alue on 
pienialainen ja rikkonainen, mutta tuotantoaluetta 
sivuavat pienet alueet olisi mahdollista hyödyntää 
olemassa olevan tuotantoalueen mukana. Toisaal-
ta kaakkoisosa kuuluu Huosianmaankallion lehto-
jensuojelualueeseen sekä Naturaan. Näiden seik-
kojen perusteella Saunasaarenneva sellaisenaan ei 
sovellu turvetuotantoon. 
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Kuva 50. Saunasaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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34. Jukosalmenrämäkkö (N=7007,2, E=3514,5) 
sijaitsee noin 14 km Vimpelin keskustasta itään. 
Suo rajoittuu luoteessa turvetuotantoalueeseen, 
idässä kalkkikivilouhokseen, lounaassa Varkka-
salonnevaan ja muualla moreenimaastoon. Etelä-
reunaa sivuaa maantie. Suolla on 45 tutkimuspis-
tettä ja 82 syvyyspistettä (kuva 51). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 10,2/10 ha. Suon ko-
konaispinta-ala on 124 ha, yli 1 m syvän alueen  
85 ha, yli 1,5 m syvän 60 ha ja yli 2 m syvän 29 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
130 m, ja pinta viettää pohjoisosassa kaakkoon ja 
muualla lounaaseen. Jukosalmenrämäkkö on lä-
hes kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 1. Kaakkois- ja itäosassa on pienia-
lainen ojittamaton laikku. Vedet laskevat läheiseen 
Poikkijokeen, joka johtaa Savonjokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen nume-
ro 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
3,2 m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 43 %, hiekka 32 %, 
hieta 13 % ja hiesu 11 %. 

Jukosalmenrämäkön suotyypeistä on rämeel-
lä 82 % ja turvekankaalla 18 %. Suon itälahdeke 
kalkkikivilouhoksen vieressä kuuluu lehtojensuo-
jelualueeseen. Alueella on rehevä kasvillisuus ja 
lettoisuutta. Suon keskiosissa on tupasvillaräme-
muuttuma selvästi yleisin suotyyppi (kuva 52). 
Paikoin esiintyy kanervarahkaräme- ja varsinaista 
sararämemuuttumaa ja reunaosissa mm. pallo-
sararämemuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 34 %  
ja mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto on suurim-
massa osassa suota harvahkoa tai keskitiheää vart-
tunutta taimikkoa, riukua tai ainespuuta. Reuna-
osissa on paikoin kookkaampaa mäntyvaltaista 
puustoa.

Jukosalmenrämäkön turpeista on rahkavaltai-
sia 76 % ja saravaltaisia 24 %. Pääturvelajeittain 

jakauma on: rahkaturve (S) 47 %, sararahkaturve 
(CS) 29 %, saraturve (C) 4 % ja rahkasaraturve 
(SC) 20 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 38 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 17 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä alle puoli metriä paksu hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
joka sisältää lisätekijänä tupasvillan jäännöksiä. 
Tämän kerroksen alla on yleensä maatuneempaa 
rahka-, ja sararahkaturvetta. Paikoin ja varsinkin 
suon länsiosassa turve voi olla saravaltaista lähes 
pinnasta asti. Turpeessa voi esiintyä paikoin lieju-
maisia kerroksia, joiden tuhkapitoisuus on korkea.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on kohtalaisesti. 

Jukosalmenrämäköltä on otettu näytteet kah-
delta pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhka-
pitoisuus on 6,9  % kuivapainosta (vaihteluväli 
0,9–23,1), vesipitoisuus märkäpainosta 88,9  % 
(85,4–93,2) ja kuiva-ainemäärä 114,6  kg/suo-m3 
(88,6–153,0). Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 20,9  MJ/kg (17,1–23,4) ja 
50  %:n kosteudessa 9,2  MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,35  % (0,10–1,27) kuivapai-
nosta. Keskimääräinen hiilipitoisuus on 52,6 % 
(49,6−54,4) ja typpipitoisuus 1,50 % (0,91−2,8). 

Jukosalmenrämäkkö soveltuu turvetuotantoon. 
Suon yhtenäisellä 57 ha:n laajuisella yli 1,5 m sy-
vällä alueella on 1,03  milj. suo-m3 energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen 
laatuohjeen mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A6.0, Q8.0, S0.35. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,58 MWh. Turvetuotantoon vaikuttavia teki-
jöitä ovat turpeessa mahdollisesti olevat liejuker-
rokset ja korkea tuhka- ja rikkipitoisuus yli 2 m:n 
syvyydessä.
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Kuva 51. Jukosalmenrämäkön tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 52. Tupasvillarämemuuttumaa Jukosalmenrämäköllä. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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35. Jokineva (N=7005,9, E=3529,2) sijaitsee noin 
16 km Vimpelin keskustasta itään. Suo rajoit-
tuu osin kallioiseen moreenimaastoon. Itäreunaa 
sivuaa metsäautotie. Suolla on 39 tutkimuspistet-
tä ja 60 syvyyspistettä (kuva 53). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 9,2/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 107 ha, yli 1 m syvän alueen 52 ha, yli 
1,5 m syvän 19 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 133–
140 m, ja pinta viettää luoteeseen. Jokineva on 
osittain ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 2 (3). Etelä- ja keskiosassa on ojittamat-
tomia alueita. Vedet laskevat suon itäosassa virtaa-
vaan Sairaanpuroon, joka johtaa Poikkijokeen ja 
siitä edelleen Savonjoen kautta Lappajärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen numero 47.084, Poikki-
joen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
2,4 m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 83 %, hiekka 13 % ja 
hiesu 3 %. 

Jokinevan suotyypeistä on rämeellä 88 %, tur-
vekankaalla 6 % ja avosuolla 6 %. Suon keski-
osassa on osittain ojien ympäröimä alue, jossa on 
ruohoista sararämettä, rimpinevaa ja lyhytkorsi-
nevarämettä. Eteläosan ojittamattomalla alueel-
la on varsinaista ja ruohoista sararämettä (kuva 
54), tupasvilla- ja variksenmarjarahkarämettä ja 
varsinaista saranevaa. Ojitusalueilla etenkin suon 
länsi-, pohjois- ja eteläosassa on varsinaista ja ruo-
hoista sararämemuuttumaa. Ojitusalueilla esiintyy 
lisäksi mm. pallosara-, kangasrämemuuttumaa ja 
puolukkaturvekangasta.

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on  
29 % ja mättäiden korkeus 2,4 dm. Puusto on 
yleensä harvaa ja kitukasvuista mäntyä. Pohjois-, 
länsi- ja kaakkoisosan ojitusalueilla on kookkaam-
paa ja tiheämpää mäntyvaltaista puustoa.

Jokinevan turpeista on rahkavaltaisia 41 % ja 
saravaltaisia 59 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 21 %, sararahkaturve (CS) 20 %, 
saraturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 51 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
17 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 6 % 
kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintakerros 
on ohut, tai se puuttuu paikoin kokonaan. Suurin 
osa suon turvekerrostumasta koostuu kohtalaisen 
hyvin maatuneesta rahkasaraturpeesta. Myös puh-
dasta saraturvetta esiintyy paikoin. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,8. Liekoja on kohtalaisesti. 

Jokinevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,8 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 2,4–5,4), vesipitoi-
suus märkäpainosta 88,5  % (84,7–91,3) ja kuiva-
ainemäärä 113,5 kg/suo-m3 (75,5–143,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
22,1  MJ/kg (20,9–23,5) ja 50  %:n kosteudessa 
9,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,44 % 
(0,19–0,86) kuivapainosta. 

Jokineva soveltuu varauksella turvetuotantoon. 
Tuotantokelpoisen alueen muoto ei ole paras 
mahdollinen. Lisäksi suo on suureksi osaksi ojitta-
matta, ja suotyypit ovat paikoin melko vaateliaita. 
Rikkipitoisuus on näytepisteellä suon keskiosassa 
yli 1,5 m:n syvyydessä korkea. Suon yhtenäisel-
lä 18 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella on 
0,27 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltu-
vaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, 
S0.45. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,62 MWh. 
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Kuva 53. Jokinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 54. Ruohoista sararämettä Jokinevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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36. Jokisaarenneva (N=7006,2, E=3514,5) sijait-
see noin 13 km Vimpelin keskustasta itään. Suo 
rajoittuu pohjoisessa Poikkijoen hiesumaastoon ja 
muualla osin kallioiseen moreenimaastoon. Suon 
pohjoispuolella kulkee maantie ja eteläpuolelle 
johtaa metsäautotie. Suolla on 31 tutkimuspistet-
tä ja 84 syvyyspistettä (kuva 55). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 9,7/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 119 ha, yli 1 m syvän alueen 63 ha, yli 
1,5 m syvän 44 ha ja yli 2 m syvän 20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
137 m, ja pinta viettää pohjoiseen etelälahdek-
keessa yli 5 m/km. Jokisaarenneva on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. 
Vedet laskevat läheiseen Poikkijokeen ja siitä edel-
leen Savonjoen kautta Lappajärveen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen numero 47.084, Poikkijoen valu-
ma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
2,6 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni 70 %, hiekka 
16 %, hiesu 10 % ja hieta 3 %. Varsinkin Poikkijoen 
lähellä on turvekerroksen välissä paikoin hiesuisia 
tulvakerroksia. 

Jokisaarennevan suotyypeistä on rämeellä 53 %, 
turvekankaalla 46 % ja avosuolla 1 %. Pohjoisen 
alueen keskellä on tupasvillaräme- ja isovarpurä-
memuuttumaa (kuva 56). Poikkijoen lähellä on 
ruohoturvekangas tyypillinen. Koillisosassa on 
kytöheittoa. Muualla reunaosissa on puolukka- 
ja ruohoturvekangasta. Etelälahdekkeen alueella 
on mm tupasvilla- ja isovarpurämemuuttumaa ja 
eteläosassa puolukka- ja varputurvekangasta. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 17 % ja 
mättäiden korkeus on 2,3 dm. Puusto on yleen-
sä keskitiheää pinotavara-asteen männikköä tai 
mäntyvaltaista sekapuustoa.

Jokisaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 74 %  
ja saravaltaisia 26 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 32 %, sararahkaturve (CS) 43 % 
ja rahkasaraturve (SC) 26 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 19 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 18 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä alle puolen metrin paksuinen 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, jonka alla on maatuneempaa rahka- tai sara-
rahkaturvetta. Pohjaa kohti turve muuttuu yleensä 
saravaltaiseksi.  Reunaosissa saravaltainen turve 
voi ulottua lähelle pintaa.

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

Jokisaarennevalta on otettu näytteet kahdelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,9 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–3,7), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 90,3  % (84,6–93,3) ja 
kuiva-ainemäärä 94,3  kg/suo-m3 (64,4–168,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 19,8 MJ/kg (17,3–23,2) ja 50 %:n kosteu-
dessa 8,7  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,16 % (0,07–0,35) kuivapainosta. 

Jokisaarenneva soveltuu varauksella turvetuo-
tantoon. Poikkijoen lähellä ja paikoin muuallakin 
turpeessa voi olla tulvan tuomia hiesukerroksia. 
Suon kahdella yhteensä 39 ha:n laajuisella yli 1,5 m 
syvällä alueella on 0,63 milj. suo-m3 energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen 
laatuohjeen mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A2.0, Q8.0, S0.20. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,45 MWh. 
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Kuva 55. Jokisaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 56. Tupasvillarämemuuttumaa Jokisaarennevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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37. Eskonneva (N=7005,2, E=3500,2) sijaitsee 
noin 12 km Vimpelin keskustasta itään. Suo ra-
joittuu pohjoisessa Poikkijokeen ja muualla osin 
kallioiseen moreenimaastoon. Pohjoisreunaa si-
vuaa maantie ja eteläreunaa metsäautotie. Itäosan 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 47 tutki-
muspistettä ja 101 syvyyspistettä (kuva 57). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,9/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 165 ha, yli 1 m syvän alueen 
98 ha, yli 1,5 m syvän 49 ha ja yli 2 m syvän 26 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
129 m, ja pinta viettää lähinnä luoteeseen. Es-
konneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Vedet laskevat useita 
lasku-uomia pitkin läheiseen Poikkijokeen ja siitä 
edelleen Savonjoen kautta Lappajärveen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen numero 47.084, Poikkijoen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
2,8 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni 82 % ja hiekka 
17 %. 

Eskonnevan suotyypeistä on rämeellä 66 % ja 
turvekankaalla 34 %. Suon keskellä on tupasvilla-
rämemuuttumaa (kuva 58) ja paikoin varsinaista 
sararämemuuttumaa. Luoteisosassa on isovarpu-
rämemuuttuma tyypillinen. Eteläosassa on mm. 
puolukkaturvekangasta. Myös muualla reunaosis-
sa turvekankaat ovat tyypillisiä (myös mustikka- 
ja ruohoturvekangasta). Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 26 % ja mättäiden korkeus  
2,3 dm. Puusto on yleensä keskitiheää mäntyval-
taista harvennusmetsää, joskin paikoin on myös 
varttunutta kasvatusmetsää.

Eskonnevan turpeista on rahkavaltaisia 50 % ja 
saravaltaisia 50 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 19 %, sararahkaturve (CS) 31 %,  

saraturve (C) 4 % ja rahkasaraturve (SC) 46 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
33 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 14 %  
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % koko-
naisturvemäärästä.

Suolla on hyvin ohut tai paikoin kokonaan 
puuttuva heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros, jonka alla on selvästi maatuneempaa 
sararahkaturvetta. Pohjaa kohti turve muuttuu sa-
ravaltaiseksi. Paikoin saravaltainen turve ulottuu 
lähelle pintaa.  Tupasvillan jäännökset ovat lähellä 
pintaa yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,4. Liekoja on erittäin run-
saasti. 

Eskonnevalta on otettu näytteet kahdelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 4,6 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,6–9,1), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 89,0  % (85,1–91,9) ja 
kuiva-ainemäärä 100,1  kg/suo-m3 (78,0–131,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,3 MJ/kg (19,6–22,8) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,4  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,37 % (0,12–0,66) kuivapainosta. 

Eskonneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
yhtenäisellä 44  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä 
alueella on 0,73  milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laa-
tuohjeen mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A6.0, Q8.0, S0.40. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,52 MWh. Huomioitavia seikkoja ovat korkea 
liekoisuus sekä rikkipitoisuus on yli metrin syvyy-
dessä (yli 0,40 %).
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Kuva 57. Eskonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 58. Tupasvillarämemuuttumaa Eskonnevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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38. Jokihaudanneva (N=7006,4, E=3501,4) si-
jaitsee noin 12 km Vimpelin keskustasta itään. 
Suo rajoittuu lounaassa Poikkijokeen, koillisessa 
Varkkasalonnevaan, kaakossa osin hiekka- ja hie-
ta-alueeseen ja muualla moreenimaastoon. Kaak-
koisosan poikki kulkee maantie ja pohjoisreunaa 
sivuaa metsäautotie. Suolla on 11 tutkimuspistettä 
ja 16 syvyyspistettä (kuva 59). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 10,4/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 26 ha ja yli 1 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 127–
129 m, ja pinta viettää etelään. Jokihaudanneva on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 0. Vedet virtaavat läheiseen Poikkijo-
keen ja siitä edelleen Savonjoen kautta Lappajär-
veen. Suo kuuluu vesistöalueeseen numero 47.084, 
Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on  
1,3 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka 52 %, moreeni 37 %, hieta 7 % ja 
hiesu 4 %. 

Jokihaudannevan suotyypeistä on rämeellä 89 % 
ja turvekankaalla 11 %. Suon keskellä on tupasvil-

larämemuuttumaa ja itäosassa paikoin varsinaista 
sararämemuuttumaa. Reunaosissa on kangasrä-
me- pallosararäme- ja korpirämemuuttumaa ja 
puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 30 % ja mättäiden korkeus on 
2,3 dm. Puusto on yleensä keskitiheää harvennus- 
tai riukuvaiheen mäntyä.

Jokihaudannevan turpeista on rahkavaltaisia  
84 % ja saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 65 %, sararahkaturve 
(CS) 20 % ja rahkasaraturve (SC) 16 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 22 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 25 %.

Suo on ohutturpeinen. Suurimmassa osassa 
suota turvekerros on selvästi alle metrin paksui-
nen ja koostuu kohtalaisen hyvin maatuneesta 
rahka- ja sararahkaturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,9. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Jokihaudanneva ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 59. Jokihaudannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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39. Tiensuusaarenneva (N= 7006,9, E=3485,9) si-
jaitsee noin 15 km Vimpelin keskustasta itään. Se 
rajoittuu lounaassa turvetuotantoalueeseen, idässä 
ja etelässä kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon, muualla suoalueisiin. Suon kaakkoiskulman 
lähellä sijaitsee kalkkikivikaivos. Lounaisosan lä-
hellä on tervahauta. Suolla on 46 tutkimuspistettä 
ja 88 syvyyspistettä (kuva 60). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 7,5/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 179 ha, yli 1 m syvän alueen 112 ha, 
yli 1,5 m syvän 71 ha ja yli 2 m syvän 33 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
130 m, ja pinta viettää loivasti lounaaseen. Tien-
suusaarennevasta on vajaa kolmasosa ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 3. Suon lintu-
havaintoihin kuuluu mm. teeri, riekko, pyy, isole-
pinkäinen, pikkukuovi ja kapustarinta. Kaakkois-
osassa on myös havaittu soikkokaksikkoa (Listera 
ovata). Lounaispäästä on laskuoja viereisen tuo-
tantoalueen purkuojaan, josta vesi virtaa ojia pit-
kin Poikkijokeen, mikä yhtyy Savonjokeen, mikä 
laskee Lappajärveen. Suurin osa suosta kuuluu 
vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 
Luoteisosa kuuluu vesistöalueeseen 48.006, Pora-
senjoen yläosan valuma-alue. Luoteisosan vedet 
virtaavat viereisten tuotantoalueiden purkuoji-
en kautta Porasenjokeen, mikä laskee Peckassjö-
nin ja Kortjärvsjönin kautta Kruunupyynjokeen. 
Kruunupyynjoki kulkee Rekjärven kautta Pohjan- 
lahteen.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,0  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (70 %), hiekka (19 %) 
ja hieta (5 %). Liejua on tavattu pohjalla harvaksel-
taan hyvin ohut kerros.

Tiensuusaarennevan tutkimuspisteistä on rä-
meellä 71  %, avosuolla 19  % ja turvekankaalla 
10  %. Keskiosa on pääasiassa variksenmarjarah-
karämettä (kuva 61) ja tupasvillarahkarämettä. 
Paikoin on variksenmarjarahkanevaa ja tupasvil-
larahkanevaa. Reunoilla on tupasvillarämemuut-
tumaa ja varputurvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 66 % ja mättäiden kor-
keus 2,3 dm. Puusto on pääasiassa kitukasvuista ja 
harvaa mäntyä. 

Tiensuusaarennevan turpeista on rahkaval-
taisia 91 % ja saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 71 %, sararahkaturve 
(CS) 20 % ja rahkasaraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 79 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 8 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 12 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on vajaan metrin 
paksuinen heikosti (H1–3) maatunut pintarahka-
kerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Cuspida-
ta-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Pinnas-
sa on varpujen jäänteitä melko yleisesti lisätekijänä. 
Pintarahkakerroksen alla hyvin maatunutta rahka-
valtaista turvetta, paikoin tämän kerroksen alla on 
vielä ohut kerros hyvin maatunutta saravaltaista 
turvetta. Kohtalaisen hyvin maatunutta rahkaval-
taista turvetta esiintyy linsseinä hyvin maatuneen 
turpeen seassa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 2,1 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,3. Liekoja on vähän. 

Tiensuusaarennevalta on otettu näytteet kolmel-
ta pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoi-
suus on 2,9 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,3–8,0), 
vesipitoisuus märkäpainosta 90,2 % (82,7–95,6) ja 
kuiva-ainemäärä 113,9  kg/suo-m3 (86,3–174,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,0 MJ/kg (17,5–24,1) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,3  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,18 % (0,08–0,53) kuivapainosta. 

Suon kahdessa osassa olevassa 65 ha:n laajuisel-
la yli 1,5 m syvällä alueella on 0,20 milj. suo-m3 
kuiviketurvetuotantoon soveltuvaa H1–3-maa-
tunutta turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan  3a 
(liite 2). Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on noin 0,90 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,59  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, 
S0.20. 
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Kuva 60. Tiensuusaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 61. Tiensuunsaarennevan keskiosan ojittamatonta variksenmarjarahkanevaa. Kuva: Teuvo Herra-
nen, GTK.
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40. Kuivaskankaanräme (N=  7005,6, E=3485,8) 
sijaitsee noin 14  km Vimpelin keskustasta itään. 
Se rajoittuu pohjoisessa suoalueeseen, luoteessa 
turvetuotantoalueeseen ja muualla kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon. Suolla on 12 tutki-
muspistettä ja 22 syvyyspistettä (kuva 62). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,7/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 35 ha, yli 1 m syvän alueen  
8 ha, yli 1,5 m syvän 5 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 121–
125 m, ja pinta viettää loivasti kaakkoon. Kuivas-
kankaanrämeestä on yli puolet ojitettu, luoteis-
pohjoisosa on ojittamatonta aluetta. Suo kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Kaakkoispäästä on 
laskuoja Poikkijokeen, mikä yhtyy Savonjokeen, 
mikä laskee Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö- 
alueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,0 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat hiekka (62 %) ja moreeni (38 %). 

Kuivaskankaanrämeen tutkimuspisteistä on 
rämeellä 85 %, turvekankaalla 9 %, korvessa 6 %. 
Keskiosa on pääasiassa kangasrämemuuttumaa. 
Paikoin on variksenmarjarahkaräme- ja kanerva-
rahkarämemuuttumaa. Reunoilla on kangaskorpi- 
ja metsäkortekorpimuuttumaa ja mustikkaturve-
kangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 44 % ja mättäiden korkeus 1,9 dm. Puusto on 
eteläosassa keskinkertaisen tiheää mäntyvaltaista 
harvennusmetsikköä, pohjoisosassa keskinkertai-
sen tiheää mäntytaimikkoa.  

Kuivaskankaanrämeen turpeista on rahkavaltai-
sia 100 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkatur-
ve (S) 68 %, sararahkaturve (CS) 32 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 53 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 41 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suon pohjoisosissa on keskimäärin 1  m paksu 
heikosti (H1–3) maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvilla on ylei-
nen lisätekijä. Pohjalla on hyvin maatunutta rah-
kavaltaista turvetta, jossa puun jäännökset ovat 
melko yleinen lisätekijä. Kerroksessa esiintyy koh-
talaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta 
linsseinä. Muualla turve on pinnasta pohjaan koh-
talaisen hyvin tai hyvin maatunutta rahkavaltaista 
turvetta, jossa puun jäänteet ovat melko yleinen 
lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  7,0. Liekoja on runsaasti. 
Suolta ei ole otettu näytteitä. 

Kuivaskankaanrämeen yli 1,5 m syvä alue on 
noin 5 hehtaaria, mutta se sijaitsee tuotantoalu-
een välittömässä läheisyydessä, joten teoriassa se 
soveltuu turvetuotantoon. Suon 5 ha:n laajuisella, 
yli 1,5 m syvällä alueella on noin 0,10 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yh-
den suokuutiometrin laskennallinen energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,48 MWh.

Kuva 62. Kuivaskankaanrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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41. Lahdenneva (N=  7005,1, E=3475,3) sijaitsee 
noin 13  km Vimpelin keskustasta itään. Se ra-
joittuu luoteessa turvetuotantoalueeseen ja muu-
alla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. 
Suolla on 30 tutkimuspistettä ja 43 syvyyspistettä 
(kuva 63). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 7,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 94 ha, yli  
1 m syvän alueen 65 ha, yli 1,5 m syvän 39 ha ja yli 
2 m syvän 18 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 117–
124  m, ja pinta viettää loivasti lounaaseen. Lah-
dennevasta yli puolet on ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Luoteisosan ojit-
tamaton alue on otettu viereisen turvetuotanto-
alueen pintavalutuskentäksi (kuva 64), ja alueen 
läpi on rakennettu paineviemäri. Eteläpäästä on 
laskuoja Poikkijokeen, mikä yhtyy Savonjokeen, 
mikä laskee Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö- 
alueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,1  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (61 %), hiekka (19 %) 
ja savi (8 %). Liejua on suon pohjalla pienillä alueil- 
la hyvin ohuena kerroksena.

Lahdennevan tutkimuspisteistä on rämeel-
lä 60  %, turvekankaalla 39  % ja avosuolla 1  %. 
Keskiosissa on kanervarahkaräme- ja variksen-
marjarahkarämemuuttumaa. Paikoin on lyhyt-
korsinevarämemuuttumaa ja tupasvillarahka-
rämemuuttumaa. Rahkarämealueiden liepeillä 
esiintyy isovarpurämemuuttumaa. Reunoilla on 
varpu- ja puolukkaturvekangasta. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 42 % ja mättäiden 
korkeus 2,4 dm. Puusto on luoteis- ja pohjoisosissa 
kitukasvuista ja harvaa mäntyä. Paikoin puusto on 
keskinkertaisen tiheää harvennuskelpoista mänty-
metsää. 

Lahdennevan turpeista on rahkavaltaisia 90  % 
ja saravaltaisia 10  %. Pääturvelajeittain jakauma 

on: rahkaturve (S) 40 %, sararahkaturve (CS) 50 % 
ja rahkasaraturve (SC) 10 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 52 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 26 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on vajaan puolen 
metrin paksuinen heikosti (H1–3) maatunut pin-
tarahkakerros, joka koostuu suurimmaksi osaksi 
Cuspidata-ryhmän rahkasammalien jäännöksis-
tä.  Tupasvillan ja varpujen jäännökset ovat mel-
ko yleinen lisätekijä. Syvemmällä on hyvin maa-
tunutta rahkavaltaista turvetta, jossa tupasvillan 
jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä. Pohjalla on 
kohtalaisen hyvin maatunutta saravaltaista tur-
vetta. Paikoin pintarahkakerros puuttuu, tällöin 
turve on pinnassa rahkavaltaista kohtalaisen hyvin 
maatunutta turvetta. Syvemmälle mentäessä turve 
on hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jossa 
puun jäännökset ovat melko yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatuneisuus on 2,9 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,8. Liekoja on vähän. 

Lahdennevalta on otettu näytteet kahdelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,0 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–8,1), vesipi-
toisuus märkäpainosta 89,7 % (85,2–95,8) ja kui-
va-ainemäärä 106,5 kg/suo-m3 (65,9–159,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,3  MJ/kg (17,9–22,7) ja 50  %:n kosteudessa 
9,4 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,23 % 
kuivapainosta (0,14–0,45). 

Suon 39 ha:n laajuisella, neljässä eri osassa ole-
valla yli 1,5 m syvällä alueella on 0,67 milj. suo-m3  
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö tuotanto-
kosteudessa on keskimäärin 0,56  MWh. Ener-
giaturpeen laatuohjeen mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. 
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Kuva 63. Lahdennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 64. Uusi oja pintavalutuskenttäalueella Lahdennevan luoteisosassa. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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42. Vanhankydönneva (N= 7003,5, E=3480,3) si-
jaitsee noin 13 km Vimpelin keskustasta kaakkoon. 
Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Suon luoteisreunan lähellä sijaitsee suojeltu 
Kotakankaan kallioalue. Suolla on 9 tutkimuspis-
tettä ja 25 syvyyspistettä (kuva 65). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 11,0/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 31 ha ja yli 1 m syvän alueen 2 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
118–122 m, ja pinta viettää pohjoisosassa loivas-
ti luoteeseen ja eteläosassa loivasti lounaaseen. 
Vanhankydönneva on ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Suon pohjoispäästä on 
laskuoja pelto-ojien kautta Poikkijokeen, mikä yh-
tyy Savonjokeen, mikä laskee Lappajärveen. Suon 
pohjoisosa kuuluu vesistöalueeseen 47.084, Poik-
kijoen valuma-alue. Eteläosasta on laskuoja Sa-
vonjokeen, mikä laskee Lappajärveen (69.5).  Suon 
eteläosa kuuluu vesistöalueeseen 47.082, Savon-
joen keskiosan alue.

 Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,5 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (79 %), hiekka (18 %) ja kallio (3 %). 

Vanhankydönnevan tutkimuspisteistä on rä-
meellä 53 % ja turvekankaalla 47 %. Keskiosa on 
kanervarahkarämemuuttumaa ja kytöheittoa. Pai- 
koin on kangasrämemuuttumaa. Reunoilla on 

puolukkaturvekangasta ja isovarpurämemuuttu-
maa (kuva 66). Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 36 % ja mättäiden korkeus 1,9 dm. 
Puusto on pääosin harvennuskypsää ja varttunutta 
keskinkertaisen tiheää mäntyvaltaista metsää. 

Vanhankydönnevan turpeista on rahkavaltaisia 
100  %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkatur-
ve (S) 54 %, sararahkaturve (CS) 46 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 17  % 
ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 24 % kokonais- 
turvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on alle puoli metriä 
paksu heikosti (H1–3) maatunut pintarahkaker-
ros, joka koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-
ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. Heikosti 
maatuneen pintarahkakerroksen alla on hyvin 
maatunutta rahkavaltaista turvetta. Sieltä mistä 
pintarahkakerros puuttuu, turve on pinnasta poh-
jaan hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jos-
sa puun jäänteet ovat melko yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 7,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatuneisuus on 2,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,7. Liekoja on kohtalaisesti. 
Suolta ei ole otettu näytteitä. 

Vanhankydönneva on kauttaaltaan matala suo, 
eikä se siten sovellu turvetuotantoon. 

Kuva 65. Vanhankydönnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 66. Isovarpurämemuuttumaa Vanhankydönnevalla. Kuva: Toni Varila, GTK.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 455, 2014
Tuija Vähäkuopus ja Tapio Toivonen 

90

TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja turvekerrostumat

Vimpelin maapinta-ala on 287 km2. Peruskartoil-
ta tehdyn pinta-alamittauksen mukaan 20 ha ja 
sitä suurempia yhtenäisiä suoalueita on Vimpelin  
alueella 58 kappaletta yhteispinta-alaltaan 8 234 ha  
eli 29  % pinta-alasta (Virtanen ym. 2003). Kun-
nittaisten metsävaratietojen perusteella Vimpelis-
sä on suota tai soistunutta metsämaata 10 950 ha 
(Tomppo ym. 1998). Vimpelissä on tutkittu kaik-
kiaan 84 suota tai suon osaa, joiden pinta-ala on 
yhteensä 8 013 ha. Kunnan alueella on ollut vuon-
na 2013 turvetuotannossa noin 1 090 ha suota. 

 Vimpelin suot kuuluvat suuralueellisesti Sisä-
Suomen keidassoiden eli viettokeitaiden ja Poh-
janmaan aapasoiden vaihtumisvyöhykkeeseen. 
Monilla soilla on sekä keidassoiden että aapa-
soiden piirteitä, kuitenkin jälkimmäisten ollessa 
usein vallitsevina. Suurin suoalue on yli 600 ha:n 
laajuinen Korpisalonneva, joka on suurimmaksi 
osaksi turvetuotannossa. 

Vimpelissä tutkittujen 84 suon tiedot julkais-
taan kahtena osaraporttina. Tässä ensimmäises-
sä raportissa on tiedot 42 suosta, jotka sijoittuvat 
kunnan keski- ja koillisosaan. Kaikki jäljempänä 
esitettävät tiedot koskevat näitä soita. Kuntakoh-
tainen yhteenveto tulee osaraporttiin 2. Tutkituista 
soista suurin on 604 ha:n laajuinen Ruissaarenne-
va (numero 3). Tutkittujen soiden keskikoko on 
113 ha, mutta soiden koko vaihtelee paljon. 

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 3  727 suo-
tyyppihavaintoa. Yleisimpiä varsinaisia suotyyp-
pejä ovat erilaiset rämeet, joita on 68 % tutkitusta 
suopinta-alasta (suokohtaisesti pinta-aloihin pai-
notettu keskiarvo). Rämetyypeistä yleisimpiä ovat 
rahkaräme, isovarpuräme ja tupasvillaräme. Rä-
meet ovat suurimmaksi osaksi muuttuma-asteella. 
Turvekankaita on 15 %. Turvekankaista yleisimpiä 
ovat puolukka- ja mustikkaturvekangas. Avosoita 
eli nevoja on 11 % ja korpia 1 % tutkitusta pinta-
alasta. Rahkaneva ja lyhytkorsineva ja ovat useim-
min esiintyviä nevatyyppejä. Turvepelloilla on 3 % 
tutkimus- ja syvyyspisteistä ja turvetuotantoalueil-
la pari prosenttia.

Ojikkoja on 8  % ja muuttumia 48  % tutkitus-
ta suopinta-alasta. Ojittamattoman suon osuus 
on 24  %. Monet ojittamattomat alueet sijoittuvat 
turvetuotantoalueiden viereen. Ojituksen vaiku-
tuksen alaista suota on kaikkiaan 76 % tutkitusta 

suopinta-alasta. Kaikki tutkitut suot ovatkin joko 
kokonaan tai ainakin osittain ojitettuja. Useimmat 
suot ovat kasvillisuudeltaan melko karuja.

Useimmat tutkitut suot kuuluvat luonnontilai-
suusluokkaan 0 tai 1, eli suot ovat kokonaan tai lä-
hes kokonaan ojitettuja ja näin ollen niiden vesita-
lous on kokonaan muuttunut (liite 4). Luokkaan 2 
kuuluvia soita on 7 kpl. Luokkaan 3 kuuluvia soita 
on vain 2 kpl (Ruokkaanneva nro 7 ja Tiensuun-
saarenneva nro 39). Luokkiin 4 ja 5 kuuluneita 
soita ei ollut ainuttakaan kappaletta. Tutkimusta 
ja luonnontilaluokitusta varten suot voidaan usein 
rajata kokonaisuuksiksi monella eri tavalla. Siksi 
mm. taulukossa 3 on usein varsinaisen luonnonti-
laluokan lisäksi suluissa toinen luku, joka ilmoittaa 
luonnontilaluokan erilaisella suorajauksella.

 Suot sijoittuvat 90–165 metrin korkeudelle me-
renpinnasta siten, että kunnan länsiosassa olevat 
suot ovat matalammalla kuin keski- ja itäosassa 
sijaitsevat suot. Soistuminen on voinut Vimpe-
lissä alkaa jääkauden jälkeisen maankohoamisen 
seurauksena 7000–9000 vuotta sitten.

Vimpelin länsi- ja eteläosan suot kuuluvat Äh-
tävänjoen (nro 47) vesistöalueeseen. Itä- ja poh-
joisosan suot kuuluvat Kruunupyynjoen (nro 48) 
vesistöalueeseen. Lisäksi koillisosa kuuluu Perhon-
joen vesistöalueeseen (nro 49). Ähtävänjoen vesis-
töalueeseen kuuluvien soiden vedet laskevat ensin 
Lappajärveen. Useimpien soiden kuivatusmahdol-
lisuudet turvetuotannon kannalta ovat hyvät. Soilla 
on melko vähän lampia tai avovesiallikoita, ja pin-
nan vietto on ainakin kohtuullisen hyvä.

Taulukossa 1 esitetään tutkittujen soiden turve-
määrät pääturvelajin ja maatuneisuuden mukaan. 
Heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltaisen (S) 
pintaturpeen osuus on 27 % koko turvemäärästä. 
Yli 1,5 m syvällä alueella sen osuus on 26 %. Koko 
turvemäärästä 63 % on yli 1,5 m syvällä alueella. 

Tässä raportissa esitettyjen soiden keskisyvyys 
on 1,2  m, josta heikosti (H1–4) maatuneen rah-
kavaltaisen pintaturvekerroksen osuus on 0,3  m 
(taulukko 3). Yli 1,5  m syvän alueen osuus tut-
kitusta suoalasta on 35  %. Tutkittujen soiden yli 
metrin syvyisten alueiden turvekerrostuman kes-
kipaksuus on 1,9 m, yli 1,5 m syvien 2,2 m ja yli 
2 m syvien alueiden 2,7 m. Suurin havaittu turve-
paksuus, 4,9 m, on Ruokkaannevalla (suo nro 7). 
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Taulukko 1. Vimpelissä (osaraportti 1) 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 4729 9,69 6,19 42,48 58,36
Yli 1 m syvä alue 2537 7,82 5,01 34,32 47,15
Yli 1,5 m syvä alue 1638 5,76 3,84 26,91 36,51
Yli 2 m syvä alue 926 3,80 2,81 17,93 24,54

Tutkituissa soissa rahkavaltaisen turpeen osuus 
on 83  %, kun se Etelä-Pohjanmaan tutkituissa 
soissa on keskimäärin 67 % (Virtanen ym. 2003). 
Saravaltaisten turpeiden osuus on 17 %. Tutkituil-
le soille on tyypillistä vaihtelevan paksu heikosti 
(H1–4) maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros. Paksuturpeisilla soilla tämä kerros voi olla 
selvästi yli metrin paksuinen, kun taas ohutturpei-
silla soilla se voi puuttua lähes kokonaan. Joillakin 
ohutturpeisilla soilla turvekerros voi olla pinnasta 
asti sarapitoista tai -valtaista. Turpeen lisätekijöistä 
tupasvillan jäännökset ovat yleisimpiä. Tupasvillan 
jäännöksiä sisältäviä turpeita on 37  % kokonais-
turvemäärästä. Puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 
on 8 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 % koko-
naisturvemäärästä. 

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keskimaatuneisuus on 5,4. Heikosti (H1–4) maa-
tuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen kes-
kimaatuneisuus on 3,0 ja maatuneemman pohja-
osan 6,3. 

 Turvekerroksessa olevan lahoamattoman puuai-

neksen eli liekojen määrä on suurimmilla tutkituil-
la soilla yleensä alhainen, mutta monilla pienillä ja 
usein metsäisillä soilla liekoisuus on paikoin kor-
kea. Korkea liekoisuus (yli 3 %) aiheuttaa lisäkus-
tannuksia turvetuotannossa, varsinkin jos kyseessä 
on pientuotanto tai tilakohtainen palaturvetuotan-
to. Nykyisillä tuotantomenetelmillä liekoisuus ei 
kuitenkaan ole este tuotannon aloittamiselle.

Tutkittujen soiden yleisin pohjamaalaji on mo-
reeni, jota esiintyy 48 %:ssa suoalasta (suokohtai-
sesti pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Hiek-
ka on pohjamaalajina 38  %:ssa suoalasta, hieta 
8 %:ssa ja hiesu 5 %:ssa.

Liejua on havaittu 22 suolla turvekerroksen ja 
suon pohjan mineraalimaan välissä. Liejukerrok-
set ovat yleensä alle metrin paksuisia, eivätkä ne 
ole kovin laaja-alaisia. Tutkittujen soiden tutki-
muspisteistä laskettu ja pinta-aloihin painotettu 
liejun esiintymisprosentti on 3,2. Liejuja on soiden 
pohjalla kaikkiaan noin 150  ha:n alueella. Lieju 
osoittaa suon syntyneen vesistön, yleensä järven 
tai merenlahden umpeenkasvun seurauksena.

Laboratoriomääritysten tulokset

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin 22 suolta ja 
43 näytepisteeltä yhteensä 460 turvenäytettä. Tur-
venäytteiden keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,7  % kuivapainosta. Turpeen vesipitoisuus riip-
puu mm. turvelajista, maatuneisuudesta sekä suon 
ojituksesta. Keskimääräinen turpeen vesipitoisuus 
on 89,7 % märkäpainosta. 

Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen määrällä 
tarkoitetaan sitä, minkä verran kuiva-ainetta tur-
peessa on tilavuusyksikköä kohti. Suhde ilmais-
taan tavallisesti kilogrammoina suokuutiometriä 
kohti. Tutkituissa soissa on kuiva-ainetta keski-
määrin 99,5 kg/suo-m3. Suossa olevan turpeen kui-
va-ainepitoisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea vesi-

pitoisuus sekä maatuneisuus ja turvelaji. Turpeen 
kuiva-ainemäärä on tärkein vaikuttaja suokuution 
energiasisältöä laskettaessa. Ojitetun suon pinta-
osan turpeen energiasisältö tilavuusyksikköä koh-
den on usein selvästi korkeampi ojittamattomaan 
suohon verrattuna. 

Energiaturpeen yksi tärkeä soveltuvuuden mitta 
on sen lämpöarvo, joka riippuu turvelajista, maa-
tuneisuudesta, tuhkapitoisuudesta ja vesipitoisuu-
desta. Tutkittujen soiden turvemääriin painotettu 
keskimääräinen tehollinen lämpöarvo kuivalla 
turpeella on 20,8 MJ/kg. Vastaava arvo 50 %:n kos-
teudessa on 9,2 MJ/kg. 
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Turpeen keskimääräinen rikkipitoisuus on 
0,17  % kuivapainosta. Energiaturpeen laatuoh-
jeen (liite 3) mukaan turpeen eräänä velvoittavana 
luokitteluarvona on rikkipitoisuus, jonka todelli-

nen arvo tulee ilmoittaa, mikäli se ylittää 0,50 %:n  
pitoisuuden. Turpeen rikkipitoisuus nousee yleen-
sä jonkin verran suon pohjaturpeessa, ja varsinkin 
järviruoko turpeen lisätekijänä kohottaa arvoja. 

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Tutkituista soista 22 soveltuu turvelajin, maatu-
neisuuden ja turvemäärän perusteella turvetuo-
tantoon (kuva  67, taulukko 2). Seitsemän suon 
pintakerroksesta on ensin nostettavissa vaaleaa 
rahkaturvetta kasvu- tai ympäristöturpeeksi, ja 
tämän alla oleva turve soveltuu energiaturvetuo-
tantoon. Taulukossa 2 lueteltujen soiden lisäksi 
on joillakin soilla pieniä, lähinnä tilakohtaiseen 
turvetuotantoon soveltuvia alueita, joista ei ole 
erikseen laskettu tuotantokelpoista turvemäärää. 
Turvetuotantoon (sekä kasvu- että energiaturve) 
soveltuvien alueiden yhteispinta-ala on 871 ha. 

Kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuu 7 
suota, joiden tuotantokelpoinen pinta-ala on yh-
teensä 277 ha. Tuotantokelpoista, heikosti maatu-
nutta rahkavaltaista pintaturvetta on lähinnä ener-
giaturvekerroksen päällä 2,04 milj. suo-m3. Turve 
soveltuu vaalean kasvuturpeen tai kuivike- ja imey-
tysturpeen (ympäristöturve) raaka-aineeksi. 

Energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta on 
22 suolla yhteensä 871 ha. 15 suolla on yhteensä 
516  ha pelkästään energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa aluetta. Muilla soilla on hyödynnettävä 
ensin heikosti maatunut rahkavaltainen pintaker-
ros kasvu- tai ympäristöturpeena tai tarvittaessa 
energiaturpeena. Tuotantokelpoisen energiatur-
peen kokonaismäärä on 12,9 milj. suo-m3, ja kui-
van turpeen energiasisältö on 5,35  milj.  MWh. 
Jyrsinturpeelle lasketussa tuotantokosteudessa 
(50  %) energiasisältö on 6,92  milj.  MWh, jolloin 

yhden suokuution keskimääräinen energiasisältö 
on 0,54  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.

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 ol-
lut, että turpeen kosteus on 50 % (M50). Useim-
mat suot sijoittuvat tuhkapitoisuuden perusteella 
luokkiin A2.0 ja A4.0, tehollisen lämpöarvon pe-
rusteella luokkaan Q8 ja rikkipitoisuuden perus-
teella luokkiin S0.15 ja S0.20. Muutamilla soilla on 
havaittu melko korkeita rikkipitoisuuksia. 

Mikäli heikosti maatunutta rahkavaltaista pin-
taturvetta käytetään energiaturpeena, on sen läm-
pöarvoluokka usein Q6. Ilmoitetut laatuluokat 
ovat lähinnä suuntaa-antavia, ja ne ovat riippuvai-
sia mm. toimitetun turpeen kosteudesta ja mine-
raalimaan sekoittumisesta turpeeseen tuotanto-
prosessissa.
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Kuva 67. Vimpelin turvetutkimusraportin osan 1 turvetuotantoon soveltuvat suot on merkitty punaisilla 
pisteillä. 
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Taulukko 2. Vimpelin turvetutkimusraportin osan 1 turvetuotantoon soveltuvat suot.

Nro Suon nimi Energiaturve Kasvu- ja ympäristö-
turve

Tuotanto-
kelp. 

pinta-ala 
ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 

suo-m³

Energia-
sis. 50 %:n 

kosteudessa 
milj. MWh

Tuotanto-
kelp. 

pinta-ala 
ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 

suo-m³
1 Varkkasalonneva 45 0,72 0,43 0
2 Kalpekinneva 50 0,35 0,16 50 0,41
3 Ruissaarenneva 90 0,90 0,42 90 0,55
4 Vitipakanneva 55 0,80 0,31 55 0,44
6 Kaulanninneva 39 0,46 0,19 6 0,09
8 Vieheitinneva 54 0,97 0,55 0
9 Peuraneva 18 0,31 0,18 0

10 Pitkärämäkkö 8 0,12 0,06 0
11 Lyhesneva 38 0,76 0,44 0
12 Heinäneva 17 0,29 0,16 0
18 Kaukaloisenneva 33 0,38 0,19 33 0,18
22 Rahkaneva 100 1,63 1,00 0
27 Perkkiönneva 18 0,28 0,14 0
28 Salmenneva 16 0,26 0,16 0
29 Pelkkisaarenräme 23 0,31 0,14 14 0,17
34 Jukosalmenrämäkkö 57 1,03 0,60 0
35 Jokineva 18 0,27 0,17 0
36 Jokisaarenneva 39 0,63 0,29 0
37 Eskonneva 44 0,73 0,38 0
39 Tiensuunsaarenneva 65 0,90 0,53 29 0,20
40 Kuivaskankaanräme 5 0,10 0,05 0
41 Lahdenneva 39 0,67 0,37 0

  Yhteensä 871 12,87 6,92 277 2,04
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Taulukko 3. Tutkittujen soiden atk-numero, luonnontilaisuusluokka, pinta-ala, heikosti maatuneen  
pintakerroksen paksuus, keskisyvyys, keskimaatuneisuus, kokonaisturvemäärä ja vesistöalueen numero. 

Nro Suon nimi Atk- 
numero

Luonnon-
tilaisuus-

luokka

Pinta-
ala  
ha

Pinta-
kerros 

H1-4 S m

Keski-
syvyys 

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä 
milj.  

suo-m³

Vesistö-alueen 
numero

1 Varkkasalonneva 13065 0 89 0,4 1,3 5,0 1,18 47.084
2 Kalpekinneva 3495 2 176 0,6 1,1 4,6 1,95 49.093
3 Ruissaarenneva 3492 1 604 0,6 1,8 5,3 10,91 48.006,40.93
4 Vitipakanneva 3547 2 (1) 101 0,7 1,8 4,8 1,85 48.006
5 Vinninneva 3960 1 83 0,1 0,6 5,8 0,48 48.006
6 Kaulanninneva 3962 2 153 0,3 1,1 5,5 1,64 47.032. 47.075
7 Ruokkaanneva 3493 3 453 0,5 2,1 5,4 9,42 48.006. 49.092
8 Vieheitinneva 3605 2 157 0,4 1,3 5,1 2,01 48.005
9 Peuraneva 3963 0 48 0,4 1,2 5,1 0,55 48.005

10 Pitkärämäkkö 3965 0 86 0,2 0,6 4,9 0,53 48.005
11 Lyhesneva 3606 0 88 0,4 1,5 5,4 1,34 47.073
12 Heinäneva 3964 1 80 0,2 0,9 4,8 0,70 48.005
13 Pitkänrämäkönräme 33363 0 44 0,1 0,7 6,6 0,30 48.005
14 Paskakorpi 33364 0 32 0,1 0,5 6,0 0,17 47.073.048.005
15 Kakaroisten-

kankaanneva
33291 0 39 0,0 0,3 5,5 0,14 48.006

16 Mustapuronneva 33292 0 32 0,1 0,6 6,1 0,20 48.006
17 Porasenjoenneva 33293 0 44 0,1 0,7 7,3 0,29 48.006
18 Kaukaloisenneva 33294 2 187 0,3 1,0 4,8 1,81 48.006,47.084
19 Porasenharjunräme 33295 1 28 0,4 1,1 6,1 0,32 48.006
20 Tuomiluomanräme 33296 2 (3) 27 0,1 0,8 6,2 0,22 48.006
21 Hallaneva 33297 2 297 0,2 1,1 5,6 3,19 47.084,48.006
22 Rahkaneva 33298 1 288 0,4 1,2 5,4 3,33 47.084
23 Pirttineva 33299 1 70 0,1 0,4 5,3 0,29 48.006
24 Koivusaarenneva 33300 0 58 0,1 0,5 6,0 0,29 48.006
25 Kotaneva 33301 0 40 0,1 0,6 6,0 0,23 48.006
26 Kotakallionräme 33302 1 30 0,2 0,8 6,0 0,24 48.006
27 Perkkiönneva 33303 1 61 0,2 1,2 6,2 0,70 48.006
28 Salmenneva 33304 0 59 0,1 1,1 5,0 0,63 48.006
29 Pelkkisaarenräme 33305 1 (2) 58 0,4 1,4 6,2 0,83 48.006
30 Einolanräme 33306 1 (2) 31 0,1 0,8 5,5 0,26 48.006
31 Isonkivenneva 33307 1 25 0,2 0,7 5,7 0,19 48.006
32 Pälvinneva 33308 0 131 0,3 0,8 5,9 1,04 48.006
33 Saunasaarenneva 33309 0 152 0,1 0,7 5,4 1,10 48.006
34 Jukosalmenrämäkkö 33310 1 124 0,3 1,4 5,8 1,72 47.084
35 Jokineva 33311 2 (3) 107 0,1 0,9 6,2 1,01 47.084
36 Jokisaarenneva 33312 0 119 0,1 1,1 6,0 1,37 47.084
37 Eskonneva 33313 0 164 0,1 1,1 6,0 1,89 47.084
38 Jokihaudanneva 33314 0 26 0,1 0,4 6,5 0,12 47.084
39 Tiensuusaarenneva 33315 3 179 0,6 1,3 5,0 2,27 47.084, 48.006
40 Kuivaskankaanräme 33316 1 35 0,2 0,7 5,6 0,23 47.084
41 Lahdenneva 33317 1 94 0,4 1,4 5,7 1,28 47.084
42 Vanhakydönneva 33318 0 31 0,1 0,4 7,0 0,13 47.084, 47.082
  Yhteensä/keskimäärin   4729 0,3 1,2 5,4 58,36  
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Soidensuojelu

Tutkituista soista Ruokkaanneva (7) kuuluu mel-
kein kokonaan Soidensuojeluohjelmaan sekä 
Natura-alueisiin. Se sijoittuu luonnontilaisuus-
luokkaan 3 yhdessä Tiensuunnevan (39) kanssa. 
Vimpelin alueella on kallioperä paikoin kalk-
kipitoista. Tämä näyttää heijastuvan vain hyvin 
pienialaisesti harvinaisina ja vaateliaina kasvi- 
lajeina.  Kalkkikivilouhoksen vieressä sijaitsevan  

Jukosalmenrämäkön (34) itälahdeke kuuluu leh-
tojensuojelualueeseen. Hallanevalla (21) on har-
jualueen kupeessa tavattu Jukosalmenrämäkön 
ohella ehkä tutkittujen soiden vaatelian kasvilli-
suus. Kaukaloisennevan (18) pohjoisosassa on to-
dettu äärimmäisen uhanalaisten luontotyyppien 
esiintymä (Autio ym. 2013). 

KIITOKSET

Vimpelin turvetutkimusten maastotöihin osallis-
tuivat vuosina 2010–2012 yhtenä tai useampana 
kesänä geologit Samu Valpola, Tuija Vähäkuopus, 
Tapio Toivonen, Teuvo Herranen, tutkija Onerva 
Valo, tutkimusavustaja Reijo Rantapelkonen, kau-
siapulainen Toni Varila sekä tutkimustyönteki-
jät Lauri Harju, Jouko Korpi, Jouko Pöytälaakso, 
Reino Lampinen, Erik Söder-Kultalahti ja Pauli 

Latvala. Laboratorionäytteet analysoitiin Labtium 
Oy:ssa Kuopiossa. Suokarttojen digitoinnista on 
vastannut tutkimusavustaja Heikki Kujala, piste-
kartat on laatinut tutkija Onerva Valo ja indek-
sikartat geologi Tuija Vähäkuopus. Raportin on 
tarkastanut geologi Timo Suomi ja taittanut Elvi 
Turtiainen. Tekijät esittävät parhaat kiitoksensa 
kaikille raportin eri vaiheisiin osallistuneille.
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LIITE 2

HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS, 
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Tapio Toivonen   

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:

Vähintään 5 ha:n laajuinen yhtenäinen alue. jossa 
on yli 0.6 m paksu pintakerros heikosti maatunut-
ta rahkaturvetta. jonka keskimaatuneisuus on kor-
keintaan 3,0. 

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

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

Mikäli turve koostuu lähes puhtaasta H1–3 
maatuneesta Acutifolia-turvetekijästä, eikä siinä 
ole juuri lainkaan havaittavissa varpujen jäännök-
siä, ja turvekerros on vähintään 1  m paksu. voi-
daan puhua EKSTRA-laatuluokan viljelyturpees-
ta. Tällaiset turvealueet ovat harvinaisia.

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

2-laatuluokka

Heikosti maatunutta (H1–4) turvetta, jossa on vä-
hintään 80 % rahkasammalien jäännöksiä. Keski-
maatuneisuus on korkeintaan H4. Maatuneempia 
10-50  cm paksuja rahkavaltaisia linssejä saa olla. 
Turvetekijöiden kokonaismäärästä tulee yli 50  % 

kuulua Acutifolia- tai Palustria-ryhmään. Lisäteki-
jöiden kokonaismäärä ei saa ylittää 20 %. Tyypilli-
siä suotyyppejä, joiden alueella on 2-laatuluokan 
turvetta, ovat 1-laatuluokan kohdalla mainittujen 
suotyyppien lisäksi isovarpuräme, lyhytkorsineva-
räme ja silmäkeneva sekä näiden ojikko- ja muut-
tumamuodot. Mättäisyys on yleensä runsasta. 
Tämä laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen 
perusteella kahteen alaluokkaan:

2a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

2b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

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

3-laatuluokka

Tähän ryhmään kuuluu kaikki muu heikosti maa-
tunut (H1–4) rahkavaltainen pintaturve, jossa on 
vähintään 80  % rahkasammalien jäännöksiä. Eli 
ryhmään kuuluu mm. lähes kaikki heikosti maa-
tunut (H1–4), selvästi Cuspidata-valtainen rahka-
turve. Tyypillisiä suotyyppejä, joiden alueella on 
3-laatuluokan turvetta, ovat lyhytkorsineva, kal-
vakkaneva, lyhytkorsinevaräme ja tupasvillaräme 
sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot. Mättäi-
syys on ojittamattomalla alueella vähäistä. Tämä 
laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen perus-
teella 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-luo-
kan välistä rajaa ei ole missään määritelty, mutta 
käytännössä paksun heikosti maatuneen, selvästi 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 455, 2014
Vimpelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1.

101

Cuspidata-valtaisen pintaturpeen omaavat suot 
ovat jääneet yleensä hyödyntämättä. Edellä kuva-
tun luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi 
kunta- tai kuntainliittokohtaisessa tarkastelussa 
asettaa heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-

kerroksen sisältämien turvetekijöiden osuuksien 
perusteella paremmuusjärjestykseen, jolloin on 
entistä helpompi valita kiinnostavimmat suot lä-
hemmän tarkastelun kohteeksi.
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Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää 
ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan peri-
aatepäätöksen (30.8.2012) taustaraportissa esitetty 
soiden luonnontilaisuusasteikko (Ehdotus soiden 

ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön 
ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmä-
muistio, MMM 2011:1).

LIITE 4

Taulukossa aapasoista sanottu koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja keidas- 
soiden sekayhdistymiä.
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 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.
 300. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1996). Nurmeksessa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 35 s.
 301. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1996). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XV. 29 s.
 302. Riitta Korhonen (1996). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 34 s.
 303. Hannu Pajunen (1997). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 33 s.
 304. Tapio Toivonen (1997). Laihialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 37 s.
 305. Tapio Muurinen (1997). Yli-Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 2. 58 s.
 306. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1997). Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen tutkitut suot sekä  
  turpeen käyttökelpoisuus. 61 s.
 307. Martti Korpijaakko (1997). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 308. Tapio Toivonen (1997). Heikosti maatuneen rahkaturpeen laatuluokitus. 38 s.
 309. Carl-Göran Stén (1997). Huittisten tutkitut suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 41 s.
 310. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1997). Sotkamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden    
  käyttökelpoisuus. Osa II. 48 s.
 311. Hannu Pajunen (1998). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 43 s.
 312. Martti Korpijaakko (1998). Kyyjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
 313. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1998). Turvetutkimusten ja johtavuusluotausten käyttömahdollisuudet  
  suoalueen  ympäristötutkimuksissa: esimerkkinä Lapuan Löyhinkinevan jätevesialue. 25 s.
 314. Carl-Göran Stén (1998). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 1. 46 s.
 315. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1998). Kangasniemellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 62 s.
 316. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1998). Sonkajärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 3. 85 s.
 317. Heikki Sutinen (1999). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVI. 30 s.
 318. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1999). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 66 s
 319. Tapio Toivonen (1999). Maalahdessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 42 s.
 320. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1999). Forssan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 40 s.
 321. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1999). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 2. 73 s.
 322. Martti Korpijaakko (2000). Vetelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 57 s.
 323. Tapio Muurinen (2000). Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 324. Martti Korpijaakko (2000). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 28 s.
 325. Martti Korpijaakko ja Pertti Silén (2000). Kaustisen kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s.
 326. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (2000). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 3. 62 s
 327. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2000). Espoon ja Kauniaisten suot. 59 s.
 328. Hannu Pajunen (2001). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 29 s.
 329. Martti Korpijaakko (2001). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 330. Martti Korpijaakko (2001). Kortesjärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 331. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2001). Sallassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 47 s.
 332. Heikki Sutinen (2001). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVII. 31 s
 333. Ari Luukkanen (2001). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 51 s.
 334. Tapio Toivonen (2001). Porvoossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 29 s.
 335. Martti Korpijaakko ja Pertti Silén (2002). Halsualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 336. Jukka Leino (2002). Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 106 s.
 337. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Hämeenlinnan suot. 34 s.
 338. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Rengon suot ja niiden turvevarat. 53 s.
 339. Tapio Toivonen (2002). Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 39 s.
 340. Hannu Pajunen (2002). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 8. 46 s.
 341. Ari Luukkanen (2002). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 68 s.
 342. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2002). Tutkimus Haukiputaan soista ja turvevarojen käyttökelpoisuudesta. 58 s.
 343. Riitta Korhonen ja Timo Suomi (2003). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 36 s.
 344. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (2003). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 78 s.
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 345. Kimmo Virtanen, Riitta-Liisa Kallinen ja Teuvo Herranen (2003). Alavieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 47 s.
 346. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 69 s.
 347. Tapio Toivonen (2003). Honkajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 40 s.
 348. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 6. 62 s.
 349. Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2004). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 45 s.
 350. Riitta-Liisa Kallinen (2004). Kaavilla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 28 s.
 351. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2004). Kiimingin suot, turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 39 s.
 352. Tapio Toivonen (2004). Multialla tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 65 s.
 353. Tapio Toivonen (2004). Pernajassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s.
 354. Ari Luukkanen (2004). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 50 s
 355. Jukka Leino (2004). Tohmajärven kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 58 s.
 356. Hannu Pajunen (2004). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 9. 51 s.
 357. Timo Suomi ja Riitta Korhonen (2004). Karviassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 42 s. 
 358. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2004). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 108 s.
 359. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (2005). Kokemäen suot ja niiden turvevarat. 44 s.
 360. Jukka Turunen ja Teuvo Herranen (2005). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 67 s.
 361.  Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2005). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 31 s.
 362. Ari Luukkanen (2005). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 44 s.
 363. Tapio Toivonen (2005). Siikaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 64 s.
 364. Tapio Toivonen ja Timo Suomi (2006). Merikarvialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 365. Riitta Liisa Kallinen (2006). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 34 s.
 366.  Hannu Pajunen (2006). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niden turvevarat. Osa 10. 39 s.
 367. Jukka Turunen (2006). Kalajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 67 s.
 368. Ari Luukkanen (2006). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 46 s.
 369. Tapio Toivonen (2006). Noormarkussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 370. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2006). Hämeenkyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 52 s.
 371. Carl-Göran Stén (2006). Ahvenanmaan tutkitut suot. 65 s.
 372. Timo Suomi ja Kari Lehmuskoski (2006). Kalvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 59 s.
 373. Hannu Pajunen (2007). Oulun turvevarat. Osa 1. 42 s.
 374. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2007). Kolarissa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 100 s.
 375.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2007). Kauhavalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 98 s.
 376.  Ari Luukkanen (2007). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 54 s.
 377 . Jukka Turunen ja Matti Laatikainen (2007). Pyhäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 78 s.
 378.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2007). Alahärmässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 80 s.
 379.  Kimmo Virtanen ja Timo Hirvasniemi (2007). Turvetuotantoalueiden hankintaopas PK-turvetuottajille. 44 s.
 380.  Tapio Toivonen ja Samu Valpola (2007). Pomarkussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 82 s.
 381. Tapio Toivonen ja Teuvo Herranen (2008). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 102 s.
 382. Riitta-Liisa Kallinen (2008). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 58 s.
 383. Jukka Häikiö (2008). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 108 s.
 384. Ari Luukkanen (2008). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 63 s.
 385. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2008). Ikaalisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 106 s.
 386. Matti Maunu, Jukka Räisänen ja Timo Hirvasniemi (2008). Kemijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. 
  47 s.
 387. Jukka Turunen (2008). Pyhäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 108 s.
 388. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2008). Kankaanpäässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 80 s.
 389. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski, Markku Moisanen ja Riitta Korhonen (2008). Keuruun tutkitut suot ja niiden turvevarat. 
  Osa 2. 132 s.
 390. Hannu Pajunen (2008). Limingassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 48 s.
 391. Teuvo Herranen (2009). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 115 s.
 392. Hannu Pajunen (2009). Tyrnävällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 64 s.
 393. Hannu Pajunen ja Heikki Meriluoto (2009). Siikalatvan turvevarat. Osa 1. 78 s.
 394. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2009). Oravaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 60 s.
 395. Ari Luukkanen (2009). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 82 s.
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