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Moisanen, M. 2014. Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. Geo-
logian tutkimuskeskus. Turvetutkimusraportti 458, 133 sivua, 56 kuvaa, 
37 taulukkoa ja 4 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Lopen soita ja turvevaroja 
vuosina 1986–1987, 1998, 2007 ja 2009. Tällöin on myös joidenkin aikai-
sempina vuosina jo tutkittujen soiden tietoja tarkistettu ja saatettu ajan-
mukaisiksi. Kaikkiaan Lopen kunnan soista on katsottu kokonsa ja mah-
dollisen tuotantokelpoisuutensa vuoksi huomionarvoisiksi 62 kappaletta, 
joiden yhteispinta-ala on 5266 ha.

Käsillä olevaan raporttiin on koottu tiedot Lopen itäosan 31 suosta. Näi-
den soiden pinta-ala on yhteensä 2544 ha ja turvemäärä kaikkiaan 59,7 
milj. suo-m³. Soiden keskisyvyys on 2,4 m, josta heikosti maatuneen, rah-
kavaltaisen pintaturpeen osuus on 0,9 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 
4,9. Tutkittujen soiden pinta-alasta yli 1,5 metrin syvyistä suoaluetta on 
1529 ha (noin 60 %), ja siinä on turvetta 51,9 milj. suo-m³.

Rahkavaltaisten turpeiden osuus soiden kokonaisturvemäärästä on 72 % 
ja saravaltaisten 28 %. Suotyypeistä yleisimpiä ovat erilaiset, tavallisimmin 
karut rämeet, joita on kaikkiaan noin 51 % suotyyppihavainnoista. Noin 
82 % suotyypeistä on ojituksen muuttamia, usein turvekankaiksi saakka, 
joita tutkimusalueen suotyypeistä on toiseksi eniten eli 37 %.

Yli 1,5 m syvän suoalan energiaturvetta edustavien näytteiden analyysi-
tulosten perusteella turpeen keskimääräinen vesipitoisuus märkäpainosta 
on 91,5 %, kuiva-aineen määrä 81 kg/m³, sekä tuhkapitoisuus 2,1 % ja rik-
kipitoisuus 0,17 %, molemmat kuivapainosta. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,7 MJ/kg.

Turvetuotanto on mahdollista 30 suolla. Energiaturvetuotantoon soveltuu 
näillä soilla yhteensä enintään 1317 ha:n suoala, jonka käyttökelpoinen 
turvemäärä on 23,4 milj. m³ ja tämän energiasisältö 50 %:n kosteudes-
sa 11,0 milj. MWh. Mainittuun suoalaan sisältyy myös yhteensä 982 ha:n 
alue, jonka pintaosassa on laadultaan vaihtelevaa, mutta käyttökelpoista 
kasvu- ja ympäristöturvetta 15,7 milj. m³. Kasvu- ja ympäristöturvealue 
jakautuu 20 suon osalle.
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Moisanen, M. 2014. Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. The 
peatlands and peat resources of Loppi, Southern Finland. Part 2. Geologi-
an tutkimuskeskus. Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, 
Peat Research, Report of Peat Investigation 458, 133 pages, 56 figures, 37 
tables and 4 appendices.

The peatlands and peat resources of Loppi were investigated by the Geo-
logical Survey of Finland in the years 1986–1987, 1998, 2007 and 2009. 
Within these years, even some old peat studies on the area were checked 
and updated. On account of their size and possible suitability for peat pro-
duction, 62 of the peatlands in the municipality of Loppi have been con-
sidered worthy of attention. The total area of the investigated peatlands 
amounts to 5266 hectares.

The present report contains information gathered from the 31 peatlands 
situated in the eastern part of Loppi. The combined area of these peat-
lands, with a total of 59.7 million m³ of peat in situ, is as much as 2544 
hectares. The mean depth of the peat layers is 2.4 m, including the weakly 
humified Sphagnum-dominated surface layer, which averages about 0.9 m. 
The mean humification degree (H, according to von Post’s scale of ten 
degrees) is 4.9. The peatland area deeper than 1.5 m covers 1529 hectares 
(about 60% of the total area) and contains 51.9 million m³ of peat in situ.

Seventy two per cent of the total amount of the peat in the investigated 
area is Sphagnum dominated and the remaining twenty eight per cent Ca-
rex dominated. Different types of pine bogs, often barren, constitute the 
majority (51%) of the mire site types, the characteristics of which are usu-
ally strongly affected by drainage. Although 18% of the mire site types can 
still be regarded as pristine, the second most common types of mire site 
(37%) are all dried up and forested.

According to the results of the analyses of peat samples obtained from 
the peatland area deeper than 1.5 m, the water content of the peat rated 
as energy peat is 91.5% of wet weight, the dry bulk density is 81 kg per m³ 
in situ and the ash content together with the sulphur content is 2.1% and 
0.17% of dry weight, respectively. The effective calorific value of the dry 
peat is 20.7 MJ/kg on average.

Thirty of the peatlands in the investigated area have been rated as suitable 
for peat production, with a total area of 1317 hectares at most. Energy 
peat that is available in this area amounts to 23.4 million m³ in situ, and 
the estimated energy content is 11.0 million MWh at 50% moisture. A 
smaller area of 982 hectares in total within 20 peatlands is also included 
in this area of 1317 hectares. The surface layer of the smaller area compri-
ses 15.7 million m³ of slightly humified and Sphagnum-dominated peat in 
situ, which is rather variable in quality but nevertheless suitable for use as 
horticultural and/or environmental peat.

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

Loppi sijaitsee eteläisessä Hämeessä, Kanta-Hä-
meessä, II ja III Salpausselän vyöhykkeessä Hä-
meenlinnan (Rengon kunta liitettiin Hämeen-
linnaan vuonna 2009), Janakkalan, Riihimäen, 
Hyvinkään, Vihdin, Karkkilan ja Tammelan ym-
päröimänä, mainitut naapurikunnat lueteltuina 
pohjoisesta lähtien myötäpäivään. Peruskartoilta 
tehdyn alustavan mittauksen mukaan on Lopen 
kunnan yli 20 hehtaarin suuruisten, yhtenäisten 
soiden lukumääräksi saatu 52 ja niiden pinta-alak-
si 3790 ha (Virtanen ym. 2003). Geologian tut-
kimuskeskuksen vuosina 1986–87, 1998, 2007 ja 
2009 suorittamien maaperän ja turvemaiden kar-
toitukseen liittyvien turvetutkimusten tuloksena 
huomionarvoisten soiden lukumääräksi vakiintui 
lopulta 62 ja pinta-alaksi 5266 ha. Näihin lukuihin 
eivät sisälly Karkkilan raportissa (Stén ja Moisanen 
1993) käsitelty laaja, valtaosaltaan suojelualueeksi 
määritelty Keihässuo, joka sijaitsee Karkkilan ja 
Lopen rajalla kunnan eteläosassa sekä Tammelan 
ja Lopen rajalla lännessä sijaitseva osittain suo-
jeltu Purinsuo, joka puolestaan on otettu mukaan 
Tammelan turvetutkimusraportin 1. osaan (Stén 
1998). Tässä raportissa esitetyistä soista n:o 32 
Linjassuo on osin Vihdin kunnan, n:o 35 Isosuo 
III puolestaan Karkkilan kunnan puolella, ja vielä 
n:o 57 Kunaussuo sekä n:o 60 Nurmelansuo kuu-
luvat vähäisin osin Riihimäen kuntaan. Ne kaikki 
on kuitenkin käsitelty kokonaisuuksina ikään kuin 
Lopen kuntaan kuuluvina soina. Vuosina 1986–87 
ja 1998 mm. Lopen turvetutkimuksista vastasi 
geologi Carl-Göran Stén, vuoden 2007 ja 2009 tut-
kimuksia johti geologi Timo Suomi. Tällöin myös 
muutaman jo aikaisempina vuosina tutkitun suon 
tietoja tarkistettiin ja saatettiin ajan tasalle.

Turvetutkimusten ensisijaisena tarkoituksena 
on etsiä energia- sekä kasvu- ja ympäristöturve-
tuotantoon soveltuvia suoalueita ja samalla tuot-
taa tietoa maa- ja metsätalouden, ylipäänsä maan-
käytön suunnittelun tarpeisiin soiden suojelua 
ja virkistyskäyttöä unohtamatta. Tämä julkaisu 
keskittyy Lopen kunnan itäosan soihin. Kunnan 
alue on jaettu kahtia suurin piirtein keskeltä, jol-
loin itäosaan on jäänyt Lopen soista puolet eli 31 
kappaletta, yhteispinta-alaltaan 2544 ha. Niistä 
kahdeksan on tutkittu vuonna 1986 ja loput 23 
vuonna 2007. Vaikka tutkimusajankohtien välillä 

on enimmillään vierähtänyt 21 vuotta, esitetään 
kaikkien soiden tiedot päivittämättöminä eli sel-
laisina, kuin ne kunkin suon kohdalla maastossa 
koottiin. Jokaisesta suosta on laadittu yleiskuvaus, 
jossa otetaan huomioon suon ympäristö, suotyy-
pit ja tähän liittyen jossain määrin myös kasvilli-
suus, edelleen ojitustilanne, vesien laskusuhteet, 
pohjamaalajit sekä ennen kaikkea turpeen määrä 
ja laatu. Kuvauksen päättää arvio suon käyttömah-
dollisuuksista: soveltuuko suo turvetuotantoon, 
metsätalouskäyttöön vai onko sillä edellytyksiä 
luonnonsuojelu- tai virkistysalueeksi. Tämän rat-
kaisee kunkin suon kohdalla viime kädessä sen 
luonnontilaisuusluokka (liite 4), joka määritettiin 
soiden ja turvemaiden kansallista strategiaa val-
mistelleen työryhmän loppuraportissa esitettyjä 
suuntaviivoja noudattaen (Kansallinen suo- ja tur-
vemaastrategiatyöryhmä 2012). Soista on mahdol-
lisuus tilata myös tarkempia selvityksiä, esim. jos-
takin suon osasta tai suuremmistakin alueellisista 
kokonaisuuksista, esim. jonkin vesistöalueen sois-
ta, sekä suokohtaisia karttoja ja turvekerrostumien 
poikkileikkauskuvia. Yksityiskohtaisia tutkimus-
tietoja säilytetään GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 
Espoossa.

Lopen itäosan tutkittujen soiden sijainti käy 
ilmi kartasta (kuva 1), johon on merkitty lisäksi 
vesistö- ja suojelualueet. Kuvassa 2 on esimerkki 
suokartasta ja kuvassa 3 suon turvekerrostuman 
poikkileikkauksesta. Raportin lopussa ovat tutki-
musalueen ja sen soiden ominaispiirteiden yleis-
kuvaus sekä koonnos laboratoriomäärityksistä 
(taulukkoineen), ja vielä koonnos luonnonsuoje-
lualueista sekä soiden soveltuvuudesta turvetuo-
tantoon (taulukkoineen). Taulukoissa on edelleen 
esitetty joitakin tietoja kustakin tutkitusta suosta 
sekä Lopen itäosasta että koko kunnan alueel-
ta. Kuvan 55 indeksikarttaan on merkitty Lopen 
itäosan tutkitut suot sekä korostettuina ne suot, 
jotka soveltuvat turvetuotantoon. Kuvan 56 in-
deksikarttaan on puolestaan koottu kaikki Lopen 
kunnan tutkitut suot sekä korostettuina ne suot, 
jotka soveltuvat turvetuotantoon. Lopussa on vielä 
lyhyt koonnos kaikista Lopen kunnan tutkituista 
soista. Tämä raportti on luettavissa myös GTK:n 
internet-sivuilta (http://www.gtk.fi ja Turvevaro-
jen tilinpitopalvelu: http://www.gtk.fi/turvevarat).

http://www.gtk.fi


Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 458, 2014
Markku Moisanen

8

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimuksissa sovellettiin GTK:n turvetut-
kimusten maasto-oppaassa kuvattuja menetelmiä 
(Lappalainen, Sten & Häikiö 1984). Suurimmat 
suot tutkittiin linjatutkimusmenetelmällä, jolloin 
suon hallitsevan osan poikki asetettiin selkälinja 
ja tätä vastaan kohtisuoraan poikkilinjoja, yleensä 
200–400, joskus 600 metrin etäisyydelle toisistaan. 
Tutkimuspisteet ovat linjastolla 100 metrin välein, 
ja niiden välissä on puolestaan syvyystutkimuspis-
teitä. Syvyyspisteen ja tutkimuspisteen etäisyys on 
tavallisesti 50 m, mutta suon reunoilla ja saarek-
keiden lähellä syvyyspisteitä samoin kuin tutki-
muspisteitä voi olla tiheämmässäkin. Tutkimus- ja 
syvyyspisteiden kattavuutta parannettiin hajapis-
tein, ja pienet sekä saarekkeiset suot tutkittiin yk-
sinomaan näitä käyttäen (kuva 2). Vuoden 2007 
kenttätutkimuksissa tutkimus- ja syvyyspisteet 
paikannettiin gps-satelliittipaikantimen avulla, 
vuonna 1986 jouduttiin vielä turvautumaan maas-
toon raivattuun ja paaluin merkittyyn linjaverkos-
toon. Vuonna 1986 tutkittujen soiden korkeus- ja 
viettosuhteiden selvittämiseksi olivat käytettävissä 
tärkeimpien tutkimuslinjojen vaaitukset, jotka oli 
kiinnitetty valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon 
(N60). Vuoden 2007 tutkimus- ja syvyystutkimus-
pisteiden korkeudet saatiin nyttemmin tutkimus-
alueen jo lähes täysin kattavasta Maanmittauslai-
toksen laserkeilausaineistosta.

Jokaisella tutkimuspisteellä määritettiin suo-
tyyppi ja suon pinnan mättäiden osuus prosent-
teina suon pinnasta sekä mättäiden korkeus. Suon 
kasvukerroksesta arvioitiin hillan, karpalon ja ki-
hokkien määrät (3-asteikko). Lisäksi määritettiin 
puuston puulajisuhteet sekä tiheys- ja kehitys-
luokka. Turvekerrostumien kairauksissa selvitet-
tiin turvelajit lisätekijöineen (6-asteikko), turpeen 
maatuneisuus (10-asteikko), kosteus (5-asteikko) 
ja tupasvillan kuitujen määrä (6-asteikko) pienim-
män kuvattavan yksittäisen turvekerroksen olles-
sa 10 cm paksu, liejukerrostumat yleensä 5 cm:n 
tarkkuudella sekä pohjamaalaji (kuva 3). Vuonna 
2007 soiden heikosti maatunut (H1–4) rahkatur-
ve luokiteltiin vallitsevan rahkasammallajinsa 
mukaan Acutifolia-, Palustria- tai Cuspidata-ryh-
mään. Tutkimuspisteillä selvitettiin myös lieko-
osumia, maatumattoman puuaineksen eli liekojen 
määrää työntämällä kahden metrin tanko kymme-
nen kertaa turvekerrostumaan yli metrin syvyisen 
tutkimuspisteen välittömässä ympäristössä. Me-
netelmällä saadaan kutakuinkin todellisuutta vas-
taava kuva alle metrin syvyisen turvekerrostuman 
liekoisuudesta, mutta yli metrin syvyisen kerros-
tuman liekopuut saattavat osittain jäädä ylemmän 
kerroksen ”katveeseen”. Maastossa kootut tiedot 
tallennettiin maastotietokoneelle jatkokäsittelyä 
varten.

Laboratoriomääritykset

Kenttätutkimustietojen perusteella otettiin vuon-
na 1987 yhdeltä suolta ja yhdeltä näytepisteeltä 
yhteensä 9 tarkkatilavuuksista turvenäytettä ja 
vuonna 2007 viideltä suolta yhteensä kuudelta 
näytepisteeltä 113, samoin tarkkatilavuuksista 
näytettä laboratoriomäärityksiä varten siten, että 
ne edustavat mahdollisimman hyvin kunkin suon 
käyttökelpoista turvekerrostumaa (Korpijaakko 
1981). Näytteistä määritettiin maastossa turve-
lajit ja maatuneisuus sekä vuonna 1987 GTK:n 
silloisessa turvelaboratoriossa Espoossa ja vuon-
na 2007 Labtium Oy:n laboratoriossa Kuopiossa 
turpeen vesipitoisuus prosentteina märkäpainosta  
(kuivaus + 105 ºC:ssa), tuhkapitoisuus prosent-
teina kuivapainosta (hehkutus + 815 ±25 ºC:ssa) 
sekä lämpöarvo Espoossa LECO AC-200 -kalori- 

metrillä (ASTM D 3286) ja Kuopiossa IKA  
(C 5000 DUO) -kalorimetrillä (ASTM D 3286–
77). Tarkkatilavuuksisista näytteistä määritettiin 
lisäksi kuiva-aineen määrä (kg/suo-m3). Samalla 
analysoitiin osasta näytteitä rikkipitoisuus rikki-
analysaattorilla (LECO SC-132), jolloin tulokset 
ilmoitetaan prosentteina kuiva-aineesta. Rikin 
ohella alkuainemäärityksiä tehtiin lisäksi vuoden 
2007 näytteistä, mutta vain hiilen (C) ja typen (N) 
osalta. Tässä raportissa on käytetty hyväksi aino-
astaan niiden turvenäytteiden analyysituloksia, 
jotka edustavat soiden energiaturpeeksi arvioitua 
turvetta. Jokaisesta näytteenottoa vaille jääneestä 
suosta on esitetty Mäkilän (1994) menetelmien 
avulla saadut laskennalliset arviot käyttökelpois-
ten turvemäärien energiasisällöstä.
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AINEISTON KÄSITTELY JA TULOSTEET

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien ja 
turvetekijöiden osuudet on laskettu GTK:n tur-
vetietokantaan tallennetusta tutkimusaineistosta 
ns. vyöhykelaskutapaa käyttäen (Hänninen ym. 
1983). Menetelmässä suokartalle piirrettyjen sy-
vyyskäyrien väliset alueet ovat vyöhykkeitä, joiden 
kunkin sisältämät turvemäärät lasketaan erikseen. 
Syvyysvyöhykkeiden rajat ovat 0,3; 1,0; 1,5; 2,0; 
3,0; 4,0; 5,0 ja 6,0 m, ja vyöhykkeiden turvemääri-
en summa on yhtä kuin suon kokonaisturvemäärä. 
Lisäksi kullekin suolle on laskettu erikseen heikos-
ti maatuneen, rahkavaltaisen pintaturpeen (H1–3 ja 
H4), mm. mahdollisen kasvuturpeen, osuus koko-
naisturvemäärästä. Maatuneisuudet sekä turvelaji-
en ja turvetekijöiden määrät ja suhteet on laskettu 
turvemäärillä painottaen. Lieko-osumat, erikseen 
0-1 ja 1-2 metrin välisissä syvyyskerroksissa, on 
muutettu liekoisuusprosenteiksi vastaavista turve-
määristä: alle prosentin liekoisuus tarkoittaa maa-
tumattoman puuaineksen erittäin vähäistä määrää 
kyseisessä turvekerrostumassa, 1–2 %:n liekoisuus 
vähäistä, 2–3 %:n kohtalaista, 3–4 %:n runsasta ja 
yli 4 %:n liekoisuus lopulta erittäin runsasta lieko-
jen määrää. Käyttökelpoisen polttoturpeen ener-
giasisältö on laskettu sekä täysin kuivalle turpeelle, 
että turpeelle, jonka kosteusprosentti vastaa jyrsin-
turpeen 50 %:n käyttökosteutta. Mikäli tuotantoon 
sopivalta suolta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia 
laboratorionäytteitä, on tuotantokelpoisen turve-
määrän energiasisältöä arvioitaessa käytetty me-
netelmää, jonka kehittäminen perustui maastossa 
määritettyihin turpeiden ominaisuuksiin, lähinnä 
kosteus- ja maatuneisuusarvoihin (Mäkilä 1994).

Tämän raportin jokaisesta suosta, siitä laadi-
tun selostuksen täydentämiseksi on vielä saatavis-

sa suokartta ja poikkileikkauskuvia. Karttaan on 
merkitty tutkimus- ja syvyysmittauspisteet sekä 
pistekohtaiset turvepaksuudet, tutkimuspisteen 
kohdalla tarkemmin: pisteen alapuolella heikosti 
maatuneen (H1–4) pintarahkaturpeen/koko tur-
vekerrostuman paksuus, yläpuolella turvekerros-
tuman keskimääräinen maatuneisuus. Muitakin 
tietoja tutkimus- ja syvyyspisteisiin voidaan suo-
kartassa liittää, esimerkiksi suotyyppejä ja poh-
jamaalajeja, ylipäänsä kunkin pisteen kohdalla 
maastossa koottuja ja maastotietokoneen avulla 
turvetietokantaan tallennettuja tietoja, tosin sa-
maan karttaan vain kaksi tietoa pistettä kohti. Kar-
tassa on lisäksi turvekerrostuman paksuutta osoit-
tavat syvyyskäyrät (kuva 2). Poikkileikkauskuvilla 
havainnollistetaan turvekerrostuman rakennetta, 
ja niistä käyvät ilmi turvelajit, turpeen maatunei-
suus, pohjamaalajit, mahdolliset liejukerrokset ja 
suotyypit (kuva 3). Poikkileikkauskuvissa käytetyt 
lyhenteet ja symbolit on esitetty liitteessä 2.

Edellä mainittujen soiden perustietojen ja -tu-
lostusten lisäksi turvetutkimusaineistosta on 
saatavissa tarkempia laskelmia turvemääristä ja 
energiasisällöistä, esimerkiksi jostakin yksityis-
kohtaisesti rajatusta suon osasta. Suoselostusten 
yhteydessä annetut arviot käyttökelpoisista tur-
vemääristä ja niiden energiasisällöstä kohdistu-
vat kunkin suon kohdalla yli puolentoista metrin 
syvyiseen alueeseen riippumatta siitä, onko alue 
yhtenäinen vai pirstoutunut useaan osaan. Ole-
tuksena on vielä ollut, että mahdollisen tuotan-
non aikana suon pohjalle jätetään 30 cm:n kerros 
turvetta. Yksityiskohtaisia tietoja voi tilata GTK:n 
Etelä-Suomen yksiköstä Espoosta.

ARVIOINTIPERUSTEET

Turvekerrostuman koko ja paksuus, turvelajit, 
turpeen maatuneisuus sekä turpeen muut fysi-
kaaliset ja jotkut kemialliset ominaisuudet ja tur-
vekerrostuman kuivatettavuus ovat tärkeimpiä 
tekijöitä arvioitaessa suon soveltuvuutta turve-
tuotantoon. Lisäksi on otettava huomioon suon 
merkitys luonnonsuojelun kannalta: turvetuo-
tantoa kuten muutakaan luonnontilaa muuttavaa 
toimintaa ei esimerkiksi ohjata alueille, jotka ovat 

säilyneet ojittamattomina. Turvetuotanto voidaan 
ympäristönsuojelulain perusteella sijoittaa ainoas-
taan suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi 
merkittävästi muuttunut. Tällöin ympäristönsuo-
jelulaki ohittaa valtioneuvoston periaatepäätök-
sen. (Valtioneuvosto 2012, Ympäristönsuojelulaki 
527/2014, erityisesti lain 13 §). Vesistöjen rantojen 
kesämökkiasutus ja muukin suon lähistön asutus 
on tämän raportin yhteydessä ainakin mainittu 
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soveltuvuutta arvioitaessa. Osittain suojeltuja soita 
Lopen itäosassa ovat n:o 35 Isosuo III (noin kak-
si kolmasosaa suoalasta, eli suurin piirtein 138 ha 
suojelussa, kuvat 1 ja 10–13), n:o 36 Tyräjänsuo 
(vain 6 ha 183 ha:sta on suojeltu, kuvat 4, 5 ja 15) 
ja n:o 38 Mustinsuo I (44 ha 244 ha:n suoalasta, eli 
18 % on suojeltu, kuvat 1 ja 18–24).

Turvetuotantoa suunniteltaessa on toimintaan 
haettava ympäristölupa aluehallintovirastolta, joka 
määrää mm. sallituista ympäristövaikutuksista sekä 
niiden hallinnasta ja tarkkailusta ja myös mahdol-
lisista korvausvelvollisuuksista (Ympäristöminis-
teriö 2013,). Suurista, yli 150 ha:n tuotantoaloista 
vaaditaan YVA-lain edellyttämät luontoselvitykset 
ennen tuotannon aloittamista. Kohteina ovat suon 
kasvillisuus ja eläimistö sekä tuotannosta aiheutu-
vat vesistökuormitukset sekä vaikutus ympäristöön 
mm. välittömine pöly- ja meluhaittoineen sekä mai-
semanmuutoksineen (Turveteollisuusliitto 2002).  
Luvan myöntämisen ehtona on usein mahdollisuus 
laatia vaatimukset täyttävä pintavalutuskenttä tuo-
tantoalueen yhteyteen.

Turvelajikoostumus, turpeen maatuneisuus, 
laboratoriossa turvenäytteistä määritetyt rikkipi-
toisuus ja tuhkapitoisuus sekä luonnollisesti myös 
turpeen määrä ovat pääasialliset tekijät, joiden 
perusteella ratkaistaan yksittäisen suon soveltu-
vuus energiaturvetuotantoon. Mikäli suossa on 
vähintään viiden hehtaarin yhtenäinen, yli puoli-
toista metriä syvä alue, jossa on ominaisuuksiltaan 
energiaturpeeksi katsottavaa turvetta, on suota 
tässä raportissa pidetty tuotantoon sopivana. Rah-
katurve soveltuu energiaturpeeksi, jos sen maatu-
misaste on korkeampi kuin H4, saraturve samoin 
kuin ruskosammalturve puolestaan soveltuu ener-
giakäyttöön heikomminkin maatuneena. Ohut, 
heikosti maatunut pintarahkakerros on sekin luo-
kiteltu energiaturpeeksi, koska se suota tuotanto-
kuntoon valmisteltaessa on helposti sekoitettavissa 
alla olevaan maatuneempaan rahkaturpeeseen tai 
saraturpeeseen, ja voidaan siten hyödyntää varsi-
naisen energiaturpeen ohella, tosin tämän laatua 
kokonaisuudessaan jonkin verran heikentäen. Sa-
maten on kohdeltu joskus jopa yli 0,6 m paksua-
kin, mutta vain epäyhtenäisesti ja vain suppealla 
alueella esiintyvää heikosti maatunutta pintarah-
kakerrosta. Käyttökelpoisen energiaturpeen mää-
rää laskettaessa on Lopen itäosan soiden pohjal-
le ajateltu tuotannon yhteydessä jätettäväksi 30 
senttimetrin kerros, joskus jo epätasaisen pohjan 
vuoksi vaikeasti hyödynnettävää ja yleensä run-

sastuhkaista sekä rikkipitoisinta turvetta. Muuta 
osaa energiaturpeesta on arvioitu turvautumal-
la energiaturpeen laatuohjeisiin (Energiaturpeen 
laatuohje 2006 ja liitteet 1/1–1/2). Niistä Lopen 
soista, jotka soveltuvat energiaturvetuotantoon ja 
joista on otettu tarkkatilavuuksiset laboratorio-
näytteet, on energiaturpeen laatuluokka ilmoitettu 
jyrsinturpeen laatuluokitusliitteen 1/2 mukaisesti 
olettaen, että turpeen kosteus vastaa jyrsinturpeen 
50 %:n käyttökosteutta. Palaturpeen laatuluokitus 
on liitteessä 1/1.

Heikosti maatuneen, rahkavaltaisen turpeen 
laatuluokituksen mukaisesti (liite 3 ja Toivonen 
1997) on yli 0,6 m:n paksuinen pintaturvekerros 
useimmiten arvioitu imeytys- ja ympäristötur-
peeksi, etenkin jos sitä on löytynyt vuonna 1986 
tutkituista soista, jolloin turpeen erittely eri rah-
kasammalsektioihin on puuttunut. Imeytys- ja 
ympäristöturpeella tarkoitetaan tässä raportissa 
heikosti maatunutta (H1-4) rahkavaltaista turvetta, 
jonka koostumuksessa Cuspidata-rahkasammalet 
ovat yleensä vahvasti läsnä, monin paikoin enem-
mistönä. Liitteen 3 mukaan määriteltynä 1-luokan 
vaaleaa rahkaturvetta Lopen itäosan soissa on niu-
kalti, sitä vastoin 2- ja 3-luokka ovat hyvin edustet-
tuina. Niidenkin turpeita voidaan käyttää kasvu-
alustoina, jopa ns. tummiin turpeisiin sekoitettuina 
(Kauppapuutarhaliitto ry., Turveteollisuusliitto ry. 
ja Viherympäristöliitto ry. 2009), mutta parhai-
ten ne soveltuvat juuri ympäristöturpeeksi, toisin 
sanoen viherrakentamiseen, maatalouskäyttöön 
maanparannusaineeksi sekä erilaisiin imeytys- ja 
kompostointitarkoituksiin mm. eläinsuojissa ja jä-
tehuollossa, myös öljyntorjunnassa. Ravinteiden, 
nesteiden ja raskasmetallien sitojana vaalealla rah-
katurpeella hyvän pidätyskykynsä vuoksi on var-
sin laaja käyttö. Näihin sovelluksiin Lopen itäosan 
vaalea rahkaturve soveltuu hyvin, sitä paremmin, 
mitä runsaammin sen koostumuksessa on Acuti-
folia-rahkasammalia, joskaan tukena ei ole käytet-
tävissä laboratoriomäärityksiä (mm. vaihtokapasi-
teettia) nimenomaan kasvuturvenäytteistä. Tässä 
raportissa on suo ilmoitettu vaalean rahkaturpeen 
nostoon soveltuvaksi, jos sen alueelta löytyy vä-
hintään 5 ha:n yhtenäinen suoala ja tämän pin-
taosassa vähintään 0,6 m:n paksuudelta heikosti 
maatunutta (H1–4) Acutifolia-, Palustria- tai Cuspi-
data- valtaista rahkaturvetta tai kuten useimmiten 
on asianlaita, näiden yhdistelmiä.

Jokaisen tuotantoon soveltuvan suon turveker-
rostuman kokonaisuudessaan on katsottu kelpaa-
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Kuva 5. Tyräjänsuon (n:o 36) itäreunamaa. Salmen päässä avautuu Tyräjä-lammen lounaisosa. Lammen 
keskellä häämöttää muutama laulujoutsen. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

Kuva 4. Tyräjänsuon (n:o 36) itäistä reunaa. Näkymä kaksiosaisen Tyräjä-lammen koillispuoleen osia 
yhdistävän salmen rannalta. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

van vielä turvemullan raaka-aineeksi, energiatur-
peeksi tuottamisen sekä kasvualusta-, imeytys- ja 
ympäristöturpeeksi tuottamisen vaihtoehdoksi, 
varsinkin, jos heikosti maatuneen, rahkavaltaisen 
pintaturpeen osuus turvepatjasta on suhteellisen 
vähäinen ja/tai varsinaisen energiaturpeen keski-

maatuneisuus jokseenkin alhainen. Turvemullan 
tuotantoon voidaan käyttää vielä turvepeltojakin 
maatalouskäytön vuoksi runsastuhkaisine turve-
kerrostumineen. Joissakin tapauksissa tuotannon 
varteen otettavaksi vaihtoehdoksi on esitetty met-
sänkasvatusta.
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LOPEN ITÄOSAN TUTKITUT SUOT

32. Linjassuo

Linjassuo (atk-n:o 31 387, kl. 2042 07, x=6719,0, 
y=3362,3) sijaitsee noin 18 km etelään Lopen kes-
kustasta Lopen ja Vihdin rajalla. Vaikka Linjas-
suon eteläosasta kuuluukin 13 hehtaaria Vihdin 
kuntaan, on suota seuraavassa esityksessä käsi-
telty kokonaisuutena, ikään kuin Lopen kuntaan 
kuuluvana (kuva 1). I ja II Salpausselän välisessä 
maastossa sijaitseva suo rajoittuu etelä- ja lou-
naisreunaltaan soramuodostumaan, muualta mo-
reeniin ja suon sekä itä- että länsipuolella osaksi 

kumpumoreeniin. Tosin kaakossa, missä suo on 
hieman keinotekoisesti rajattu kaakkoispuolisesta 
suokuviosta, reunalla on jonkin verran hietamaata 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990b). Kulkuyhteydet 
ovat kohtalaisen hyvät: suon etelä-, länsi- ja itäreu-
naa sivuaa metsäautotie (kuva 6)

Tutkitun alueen pinta-ala on 44 ha (taulukko 
1). Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 16 syvyyspis-
tettä, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
7,3/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2007.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
132–139 m, ja pinta viettää pääasiassa etelään. Ti-
heän ojituksen keräämät vedet purkautuvat suon 
eteläpuolisen Mäntysuon ojaverkoston kautta 
reilun kilometrin päässä suon eteläpuolella sijait-
sevaan Ylimmäiseen (97,7 m mpy), mutta jonkin 
verran suon vesiä laskee myös suon itä- ja pohjois-
reunalta lähteviä ojia pitkin pohjoiseen ja lopulta 
Keihäsjokeen. Suo sijaitsee vedenjakajalla siten, 
että etelä- ja keskiosa suosta, miltei koko suoalue, 
kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen (23.096) 
ja pohjois- sekä itä- ja koillisreuna Keihäsjoen 
yläosan valuma-alueeseen (21.063). Niemenjär-
ven valuma-alue sisältyy Vihtijoen valuma-aluee-
seen (23.09), ja nämä molemmat puolestaan ovat 
Karjaanjoen vesistöalueen (23) osia. Keihäsjoen 
yläosan valuma-alue on eräs Keihäsjoen valuma-
alueen (21.06) alajako, ja Vantaan vesistöalue (21) 
lopulta sulkee sisäänsä nämä molemmat (Ekholm 
1993). Suon kuivatusmahdollisuudet ovat selkeit-
ten viettosuhteitten vuoksi hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (5,8 m) 
suon keskustan syvänteessä. Suon moreenipohja 
on etelä- ja pohjoisreunamaa lukuun ottamatta 
jokseenkin tasainen ja keskustaa kohden tasaises-

ti viettävä. Liejukerrostumia on suon keskustan 
syvällä alueella sekä pohjois- ja eteläreunamalla, 
mutta melko hajallaan ja vain 10–50 cm:n pak-
suudelta pohjamaan päällä. Kaikkiaan seitsemästä 
pisteestä on löydetty liejua.

Linjassuon suotyyppihavainnoista on rämeitä 
85 %, korpia 9 % ja turvekankaita 6 %. Yleisintä 
suotyyppiä, tupasvillarämettä (35 % suotyyppi-
havainnoista) esiintyy lähes koko suoaltaassa, 
erilaisia rahkarämeitä (yhteensä 28 %) lähinnä 
keskiosassa, samoin kuin keidasrämettäkin (9 %). 
Laidoilla ja laitamilla tavataan isovarpurämettä  
(13 %) sekä korpia (9 %) ja turvekankaita (6 %), 
mm. ravinteista ruoho- ja heinäkorpea eteläreu-
nalla. Turvekankaiden lisäksi kaikki muutkin suo-
tyypit ovat ojituksen muuttamia. Linjassuo kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 0 (Kansallinen suo- ja 
turvemaastrategiatyöryhmä 2012). Noin 20–30 
cm:n korkuiset mättäät peittävät suon pinnasta 
suurin piirtein neljäsosan. Puusto on pääasias-
sa mäntyvaltaista, vain laitamien metsiköissä on 
sekapuina koivua ja kuusta. Keskitiheä tai harva, 
joskus reunoilla tiheäkin puusto on enimmäk-
seen harvennusvaiheessa, järeämpää puustoa on 
vähemmän. Taimikko- ja riukuvaihetta löytyy 

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

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 44 0,9 0,7 1,4 3,0 0,39 0,31 0,59 1,29
Yli 1,0 m 38 1,0 0,8 1,5 3,3 0,38 0,31 0,58 1,27
Yli 1,5 m 34 1,1 0,9 1,5 3,5 0,38 0,31 0,52 1,21
Yli 2,0 m 29 1,3 1,0 1,5 3,8 0,38 0,30 0,45 1,13
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jonkin verran, samoin keskiosassa vielä vajaatuot-
toisuutta. Suon eteläosassa on hakkuiden vuoksi  
aukeaa suoalaa vähäisin määrin.

Linjassuon turpeista on rahkavaltaista 84 % ja 
saravaltaista 16 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 62 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja 
rahkasaraturve (SC) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 27 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä. Muista 
lisätekijöistä on mukana vain suoleväkköä (SH) ja 
järviruokoa (PR), joiden kummankin osuus tur-
vemäärästä jää hiukan alle prosentin. Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9. Hei-
kosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen 
maatumisaste on 3,4 ja energiaturpeen 6,7. Aivan 
laitamia lukuun ottamatta suon turvekerrostuman 
päällimmäisenä kerroksena on heikosti maatunut 
(H≤4), rahkavaltainen turve, joka paksuimmillaan 
ulottuu 3,5 m:n syvyyteen. Turpeessa on joitakin 
ohuita, paremmin maatuneita rahkaturvelinssejä, 
mutta kerroksen kokonaismaatuneisuus jää silti 
alle 4:n. Lisätekijänä rahkaturpeessa on lähinnä 
tupasvillaa; varpuainesta ja suoleväkköä on kum-
paakin vain vähän. Rahkapatja koostuu suurim-
maksi osaksi Cuspidata-sektion rahkasammalista, 
mutta siinä on mukana melko usein Acutifolia-
rahkaa, joskus puhtainakin kerroksina. Heti hei-
kosti maatuneen rahkakerroksen alla on kohtalai-
sesti ja hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta, 
jonka lisätekijöihin kuuluvat puu- ja varpuaines 
sekä paikoin tupasvilla ja suoleväkkö sekä usein 
sara. Turve saattaa, kuten pohjois- ja eteläreunalla, 
säilyä rahkavaltaisena pohjamaahan saakka, mutta 
useimmiten pohjimmaisena on ohut, korkeintaan 
metrin paksuinen saraturvekerros. Tähän turpee-
seen kuuluvat lisätekijöinä puu ja rahka, harvinai-
sempana vielä järviruoko ja jopa ruskosammal. 
Liekoja eli maatumatonta puuta on yli puolentoista 
metrin syvyisellä suon osalla 0–2 m:n syvyydessä 
vähän eli 1,5 % kyseisen syvyysvyöhykkeen turve-

määrästä. Eniten niitä näyttäisi olevan syvyysvyö-
hykkeessä 1–1,5 m ja tällöinkin vain kohtalaisesti 
eli 2 % syvyysvyöhykkeen turpeesta.

Linjassuossa on turvetta yli puolentoista metrin 
syvyisellä, etelä- ja pohjoisosan pieniä alle met-
rin syvyisiä matalikkoja sekä itäreunaman pientä 
saareketta lukuun ottamatta yhtenäisellä, 34 ha:n 
alueella kaikkiaan 1,21 milj. m³. Suon yli kahden 
metrin syvyinen 29 ha:n alue, joka on sekin tuota 
pohjoisosan matalikkoa ja itäreunan pikkusaare-
ketta lukuun ottamatta yhtenäinen, sisältää hei-
kosti maatunutta rahkaturvetta keskimäärin 2,1 
metrin paksuudelta noin 0,61 milj. m³. Heikosti 
maatunut rahkaturve soveltuu koostumuksensa 
puolesta ainakin välttävästi kasvuturpeeksi ja hy-
vin imeytys- sekä ympäristöturpeeksi. Muu osa 
yli puolentoista metrin syvyisen suoalan turpeesta 
voidaan luokitella energiaturpeeksi (keskimaatu-
neisuus arviolta 6:n paikkeilla), josta noin puolet 
on rahka- puolet saravaltaista. Turvemullan raaka-
aineeksikin energiaturve soveltuu hyvin. Suosta ei 
ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyyseja varten, mutta suon yli puolentoista 
metrin syvyisen alueen energiaturpeeksi luokitel-
lun turpeen sisältämän energian määrälle on saatu 
laskennallinen arvo nojautumalla Mäkilän kaavoi-
hin (Mäkilä 1994). Jos heikosti maatunut turve-
kerros tuotetaan erikseen omiin käyttötarkoituk-
siinsa, on jäljellä käyttökelpoista energiaturvetta 
noin 0,50 milj. m³ (tällöin myös suon pohjalle jä-
tettäväksi ajateltu 30 cm:n kerros on vähennetty). 
Kuivan turpeen laskennallinen energiasisältö on 
1,06 milj. GJ eli 0,29 milj. MWh. 50 %:n käyttö-
kosteudessa olevan turpeen energiamäärä puoles-
taan on 0,94 milj. GJ eli 0,26 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,52 MWh.

Linjassuo soveltuu hyvin turvetuotantoon, mi-
hin sitä on jossain määrässä jo käytettykin: suon 
keskustassa on vielä merkkejä aikoinaan harraste-
tusta kuiviketurpeen nostosta (pari ladonpohjaa).
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Kuva 6. Tutkimuspisteiden (punaiset pisteet) ja syvyyspisteiden (vihreät tähdet) sijainti Linjassuolla.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 458, 2014
Markku Moisanen

18

33. Heratuksensuo

Heratuksensuo (atk-n:o 31  388, kl. 2042 08, 
x=6723,4, y=3360,8) sijaitsee noin 13–13,5 km 
Lopen keskustasta etelään I ja II Salpausselän vä-
lisessä maastossa, näitä molempia yhdistävään, 
itäkaakosta länsiluoteeseen suuntautuvaan suu- 
reen jäätikköjokimuodostumaan kuuluvan Läy-
liäistennummen–Halkivahannummen eteläreu-
nan tuntumassa (kuva 1). Niinpä suo rajoittuu 
pohjois- ja koillisreunaltaan hiedan ohella myös 
hiekkakerrostumiin. Etelä- ja lounaisreunalla 
on hiedan ohella muutamia moreenisaarekkeita. 
Koillisosassa suon tutkittua osaa rajoittaa Heratus-
lampi (130,4 m mpy), pohjoisreunalla on pieni te-
kolampi ja lounaisreunalla puolestaan pari pientä 
tekolampea. Kaakossa ja lounaassa suoaltaaseen 

kuuluu turvepohjaisia peltoja. Suon keskiosaa 
pohjoisreunalla hallitsee noin kuuden hehtaarin 
turvetuotantoalue, joka on seuraavassa käsittelys-
sä rajattu suon ulkopuolelle (Haavisto-Hyvärinen 
ym. 1990c). Kulkuyhteydet ovat hyvät: suota ym-
päröivät maantiet, kylätiet ja metsäautotiet, ja itse 
suoaltaaseenkin, pohjoisreunaman turvetuotanto-
alueelle ja Heratuksen rannan kesämökeille johtaa 
teitä. Suon itä- ja kaakkoisosassa altaan ylittävät 
sähkölinjat (kuva 7).

Tutkitun alueen pinta-ala on 63 ha (taulukko 
2). Suolla on 11 tutkimuspistettä ja 14 syvyyspis-
tettä, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä  
4/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 63 0,1 0,1 1,0 1,2 0,07 0,06 0,66 0,79
Yli 1,0 m 29 0,2 0,0 1,9 2,1 0,05 0,01 0,55 0,61
Yli 1,5 m 19 0,1 0,1 2,5 2,7 0,02 0,01 0,46 0,49
Yli 2,0 m 11 0,1 0,1 3,0 3,2 0,01 0,01 0,34 0,36

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
127–132 m, ja pinta viettää vedenjakajalla sijait-
sevan suon itäosassa lounaaseen, kaakkoon ja 
etelään muualla lähinnä lounaaseen. Itäosasta 
purkautuu vesiä mm. Heratuksesta lähtevää ojaa 
pitkin kaakkoon ja lopulta Keihäsjokeen. Tämä 
osa suosta kuuluu Lastuksenojangon valuma-
alueeseen (21.065), joka sisältyy Vantaan vesistö-
alueen (21) Keihäsjoen valuma-alueeseen (21.06). 
Puolet suosta, länsiosa on Vaskijoen valuma-
aluetta (23.056) ja purkaa vetensä lounaisreunalta 
lähtevään ojaan ja edelleen länteen, Saavajokeen. 
Vaskijoen valuma-alue on Puneliajärven alueella 
(23.05), ja nämä molemmat sulkee sisäänsä Kar-
jaanjoen vesistöalue (23). Suon kuivatusmahdolli-
suudet ovat hyvät.

Turvekerros on paksuimmillaan (5,0 m) suon 
koillisosassa, turvetuotantoalueen ja Heratus-lam-
men välisessä syvänteessä, minne yleensä melko 
tasainen suon pohja viettää jo jokseenkin jyrkäs-
ti. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreenin (58 % 
havainnoista) ohella hieta (25 %) ja hiekka (13 %).

Heratuksensuon suotyypeistä on turvekankaita 

76 %, rämeitä 20 % ja korpia 4 %. Yleisimpiä suo-
tyyppejä, varputurvekangasta (48 % havainnoista), 
mustikkaturvekangasta (16 %) ja puolukkaturve-
kangasta (12 %) tavataan lähestulkoon kaikkialla 
suoaltaassa, mm. varputurvekangasta suon syvim-
mällä alueella, sitä vastoin rämeitä, tupasvillarä-
mettä ja isovarpurämettä (yhteensä 20 % havain-
noista) sekä harvalukuista kangaskorpea, niitäkin 
ojituksen voimakkaasti muuttamina, lähinnä vain 
laitamilla. Paikoin jokseenkin tiheä ojitus ja tur-
vetuotantoalue aiheuttavat sen, että Heratuksen-
suo voidaan katsoa kuuluvaksi korkeintaan luon-
nontilaisuusluokkaan 0. Mättäitä suon pinnalla 
on tuskin nimeksi. Mäntyvaltainen, keskitiheä tai 
tiheä puusto on pääasiassa harvennusvaiheessa. 
Varttuneita kasvatusmetsiköitä sekä taimikko- ja 
riukuvaiheen metsiköitä on vain paikoin laitamilla, 
missä sekapuina on jonkin verran koivua ja kuusta. 
Eteläreunalta löytyy puhtaita kuusikoitakin.

Heratuksensuon turpeista on rahkavaltaista 85 %  
ja saravaltaista 15 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 75 %, sararahkaturve (CS) 10 %  
ja rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa (ER) 
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lisätekijänä sisältäviä turpeita on 35 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 16 % kokonaisturve-
määrästä. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintakerroksen maatumisaste on 3,3 ja energia-
turpeen 6,1. Heikosti maatunutta rahkavaltaista 
pintaturvetta, lähinnä Cuspidata-sektion, mutta 
myös Acutifolia-sektion rahkasammalista koostu-
vaa turvetta on eniten suoaltaan pohjois- ja koil-
lisosassa, turvetuotantoalueen ja Heratus-lammen 
välillä. Tämä kokonaisuutena ottaen väliturve, jos-
sa saattaa olla myös ohuita, paremmin maatuneita 
linssejä, ulottuu paksuimmillaan vähän yli kolmen 
metrin syvyyteen. Muualla heikosti maatuneen ja 
lähes täysin Cuspidata-rahkasammalista koostu-
van pintaturpeen paksuus on vain muutamia kym-
meniä senttejä. Lisätekijänä heikosti maatuneessa 
turpeessa on vain tupasvillaa ja sitäkin melko vä-
hän. Heikosti maatuneen pintakerroksen alla ja 
joskus jo heti pinnasta lähtien turve on kohtalai-
sesti ja hyvin maatunutta ja aluksi rahkavaltaista 
lisätekijänään puuainesta, tupasvillaa ja hiukan 
saraakin. Silloin tällöin turvekerrostuma säilyy 
rahkavaltaisena pohjamaahan saakka, mutta koh-
talaisesti ja hyvin maatunutta saravaltaista turvetta 
on pohjamaan päällä varsin yleisesti, enimmillään 
metrin paksuudelta. Saraturpeessa on lisätekijänä 
aina rahkaa ja paikallisesti myös puuainesta. Lie-
koja, maatumatonta puuta, on suon yli puolentois-
ta metrin syvyisellä alueella 0–2 m:n syvyydessä 
vähän eli 1,7 % syvyysvyöhykkeen turvemäärästä. 
Eniten liekoja näyttäisi olevan syvyydessä 0,5–1 m,  
missä niitä on jopa runsaasti eli 3,2 % tämän sy-
vyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Heratuksensuon yli puolentoista metrin sy-
vyisellä 19 ha:n alalla on turvetta kaikkiaan 0,49 
milj. m³. Koska heikosti maatunutta pintaturvetta, 
lähinnä väliturvetta, on paksulti vain alle kolmen 

hehtaarin alueella turvekentän ja Heratuksen välis-
sä, mutta muualla syvyysvyöhykkeellä ainoastaan 
ohuelti suon pintaosassa, on koko turvekerrostu-
maa syytä pitää energiaturpeena. Jos yli puolen-
toista metrin syvyisestä suoalasta vähennetään 
Heratuslammin noin neljän hehtaarin, osin huvi-
lateiden rajaama rantavyöhyke, jolla sijaitsee pari-
kymmentä kesämökkiä, ja jolle turvetuotantoa ei 
voida ulottaa, on energiaturvetta jäljelle jääneellä 
syvyysvyöhykkeellä noin 0,39 milj. m³. Kokonais-
keskimaatuneisuus on tällöin 5,8 ja turve enim-
mäkseen rahkavaltaista. Turve on varsin kelvollis-
ta turvemullan raaka-ainetta. Suosta ei ole otettu 
tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyysejä 
varten, joten puolentoista metrin syvyisen, ”typis-
tetyn” alueen polttoturpeeksi luokitellun turpeen 
energiasisällön arvioimiseksi on turvauduttu Mä-
kilän kaavoihin (Mäkilä 1994). Jos turvemäärästä 
vielä vähennetään pohjimmainen 30 cm:n turve-
kerros, jää jäljelle energiaturvetta noin 0,34 milj. 
m³. Kuivan turpeen laskennallinen energiasisältö 
on 0,74 milj. GJ eli 0,21 milj. MWh. 50 %:n käyttö-
kosteudessa olevan turpeen energiamäärä on 0,65 
milj. GJ eli 0,18 milj. MWh ja yhden suokuution 
energiasisältö tässä tapauksessa keskimäärin 0,53 
MWh.

Turvetuotannon ulottaminen Heratuksensuon 
jo olemassa olevan turvetuotantoalueen ulko-
puolelle on ongelmallista kahdessakin suhteessa: 
turvekentän ja Heratus-lammen välisellä suon sy-
vimmällä alueella ollaan jo varsin lähellä lammen 
rannan kesämökkitontteja, ja toisaalta turveken-
tästä länteen ja lounaaseen sekä kaakkoon ja itään 
ulottuvat yli puolentoista metrin syvyiset suon 
osat ovat tuotantoon nähden hankalan muotoisia, 
ahtaita. Varteen otettava käyttömuoto jo tehok-
kaasti kuivatetulle suolle on metsänkasvatus.
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Kuva 7. Heratuksensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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34. Lenninsuo

Lenninsuo (atk-n:o 624, kl. 2042 08, x=6723,8, 
y=3359,1) sijaitsee noin 13 km Lopen keskustas-
ta etelään I ja II Salpausselän välisessä maastossa, 
suuren itäkaakosta länsiluoteeseen suuntautu-
van jäätikköjokimuodostuman ja tähän kuuluvan 
Läyliäistennummen eteläpuolella (kuva 1). Suo 
rajoittuu kauttaaltaan hietakerrostumiin, joista 
pistää esiin moreenikumpuja lähellä suon lounais- 
ja kaakkoisreunaa. Moreeni tulee esiin myös itse 
suoaltaassakin, sen luoteisosassa kahtena piene-
nä saarekkeena. Luoteessa suota rajoittavat pel-
lot, joista turvepohjaiset osat on sisällytetty suon 
pinta-alaan, mm. luoteiskolkassa itäkoilliseen pis-
tävä ja nyttemmin kytöheitoksi jätetty pellon osa 

kokonaan (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990c). Suon 
etelä- ja kaakkoisreunan entisellä, muutaman 
hehtaarin turpeennostoalueella, sen länsiosassa, 
on nykyisin pienehkö tekolampi. Kulkuyhteydet 
ovat hyvät: suon itäpuoliskoa ympäröi maantie, ja 
tästä tiestä erkanee ajouria, jotka monin paikoin 
ulottuvat suon reunoille mm. etelässä. Yksi ajoura 
halkaisee suoaltaan keskikohdan suurin piirtein 
lounaasta pohjoisreunan keskelle (ei kuvassa 8!), 
ja toinen ylittää suon luoteisosan (kuva 8).

Tutkitun alueen pinta-ala on 97 ha (taulukko 
3). Suolla on 39 tutkimuspistettä ja 42 syvyyspis-
tettä, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
8,4/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 1986.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
121–132 m, ja pinta viettää lähes koko suoaltaassa 
lounaaseen tai länsilounaaseen, vain eteläreunalla 
länteen ja lounaisreunalla luoteeseen. Tiheän oja-
verkoston keräämät vedet purkautuvat suon etelä- 
ja länsireunalta lähteviä ojia myöten suon länsi- ja 
lounaispuolella etelälounaaseen virtaavaan Viina-
kokkoonoja-Saavajokeen ja edelleen Vaskijärveen 
(104,3 m mpy). Lenninsuo sijaitsee Vaskijoen valu-
ma-alueella (23.056), joka puolestaan on osa Kar-
jaanjoen vesistöalueen (23) Puneliajärven aluetta 
(23.05). Suon kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (5,3 m) 
suon itäosan keskustan syvänteessä. Suon poh-
ja on luoteisosan moreenisaaria sekä keskustas-
sa ja eteläreunan tuntumassa sijaitsevia hieman 
matalampia kohtia lukuun ottamatta jokseenkin 
tasainen ja syvänteitä kohden tasaisesti viettävä. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta (68 % havain-
noista), hiekka (24 %) ja hiesu (6 %); moreenia on 
niukasti, samoin liejuja: vain viidestä pisteestä on 
löydetty liejuja, lähinnä mineraalipitoisia liejuja 
ja niitäkin vain hajanaisina, 10 sentin kerroksina 

pohjamaan päältä suon keskustasta. Näistä vii-
destä pisteestä vain yhdestä, suon länsipuoliskol-
la sijaitsevasta, löytyi 40 sentin kerros tavallista 
karkeadetritusliejua.

Lenninsuon kirjatuista suotyypeistä on rämeitä 
69 %, korpia 21 %, turvekankaita 7 % ja aikoinaan 
turvetuotantoon otettuja alueita 3 %. Yleisimpiä 
rämeitä, tupasvillarämettä (24 % havainnoista), 
korpirämettä (19 %) ja isovarpurämettä (11 %) on 
suoaltaan keskustassa ja laitamilla, rahkarämettä 
(7 %) vain itäpuoliskon keskustassa. Varsinaisen 
korven (12 %) ja mustikkaturvekankaan (6 %) 
esiintyminen puolestaan painottuu suon länsi- ja 
luoteisosiin. Kangaskorpea (6 %) tavataan suon 
laidoilla, kangasrämettä ja ravinteikkaimpia suo-
tyyppejä: ruoho- ja heinäkorpea, ruohoista sara-
rämettä, varsinaista sararämettä sekä ruohoturve-
kangasta samaten, mutta satunnaisemmin. Etelä- ja 
kaakkoisreunan turvetuotantoaluetta edustaa pari 
tutkimuspistettä. Lenninsuon räme- ja korpi-
tyypit ovat kaikki ojituksen vahvasti muuttamia. 
Suo kuuluu siten luonnontilaisuusluokkaan 0.  
Vajaa neljäsosa, noin 22 % suon pinnasta on keski-

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 97 0,5 0,2 2,0 2,7 0,45 0,22 1,91 2,58
Yli 1,0 m 80 0,6 0,3 2,3 3,2 0,45 0,21 1,84 2,50
Yli 1,5 m 70 0,6 0,3 2,5 3,4 0,45 0,20 1,75 2,40
Yli 2,0 m 63 0,7 0,3 2,6 3,6 0,44 0,20 1,63 2,27
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määrin 20–30 cm korkuisten mättäiden peitossa. 
Puusto on keskitiheää ja harvaa sekä enimmäk-
seen mäntyvaltaista: itäpuoliskolla metsiköt ovat 
paikoin puhtaita männiköitä. Koivua on sekapuu-
na yleisesti ja valtapuuna metsiköissä suoaltaan 
keskustassa sekä etelä- ja pohjoisreunalla. Kuus-
ta löytyy samoin etelä- ja pohjoisreunalta, mut-
ta erityisesti suon länsi- ja luoteisosassa ja aivan 
kaakkoisreunalla se saattaa muodostaa valtaosan 
puustosta. Länsi- ja luoteisreunalla harmaaleppä 
ja haapa tuovat oman lisänsä suon puulajistoon. 
Harvennusmetsiköitä suolla on eniten, mutta lai-
tamilla puusto voi olla järeämpääkin. Taimikko- 
ja riukuvaiheen metsiköitä on sekä laitamilla että 
myös keskemmällä suoallasta melko usein.

Lenninsuon turpeista on rahkavaltaista 39 % 
ja saravaltaista 61 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 30 %, sararahkaturve (CS) 9 %, 
saraturve (C) 17 % ja rahkasaraturve (SC) 44 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
15 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 37 
% ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 7 % koko-
naisturvemäärästä. Muista lisätekijöistä on mainit-
tava paikoin melko runsaana esiintyvä järviruoko 
(PR), jonka jäännökset muodostavat noin 7 % 
kokonaisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,4. Heikosti maatuneen, 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,3 ja energiaturpeen 6,2. Heikosti maatunutta 
(H≤4), rahkavaltaista pintaturvetta on eniten suon 
itäisellä puoliskolla, jonka keskiosassa se saavut-
taa enimmillään 4,3 m paksuuden. Muualla suo-
altaassa heikosti maatunut pintarahkaturve ulot-
tuu yleensä korkeintaan metrin syvyyteen, mutta 
vain paikoin laitamilla sitä ei ole lainkaan. Tutki-
musajankohtana ei rahkaturpeita vielä maastossa 
tarkemmin määritetty eri sektioihin kuuluviksi, 
mutta suotyyppien ja turpeen lisätekijöiden (vain 
tupasvillaa ja hiukan varpuainesta) perusteella 
on silti annettu varovainen arvio heikosti maatu-
neen rahkaturpeen käyttökelpoisuudesta. Heikosti 
maatuneen ja rahkavaltaisen pintakerroksen alla, 
joskus jo pinnalta lähtien turve on kokonaisuutena 
ottaen kohtalaisesti ja hyvin maatunutta ja aluksi 
rahkavaltaista lisätekijöinään tupasvillaa sekä var-
pu- ja puuainesta, myös saraa. Kohtalaisesti ja hy-
vin maatunutta rahkavaltaista turvetta saattaa olla 
ohuina linsseinä jo pintarahkakerrostumassakin. 
Turve vaihettuu paikoin hyvinkin pian saravaltai-
seksi, laitamilla turve voi olla saravaltaista jo pin-
nasta lähtien, ja silloin tällöin heikosti maatuneen 

pintarahkan alla on välittömästi saravaltaista tur-
vetta. Saravaltainen turve on sekin kokonaisuudes-
saan kohtalaisesti ja hyvin maatunutta ja sisältää 
lisätekijöinään varpu- ja puuaineksen sekä rahkan 
ohella erityisesti suoaltaan keskiosassa ja länsi-
puoliskolla melko usein ja vielä varsin runsaasti 
järviruokoa. Myös tupasvillaa on saraturpeessa, 
samoin nimeksi kortetta itäpuoliskon syvänteessä. 
Itäpuoliskon keskustan puhtaassa saraturpeessa 
esiintyy turvekerrostuman erikoisuutena kahden-
kymmenen sentin rahka-ruskosammalturvelinssi. 
Liekoja eli maatumatonta puuta on suon yli puo-
lentoista metrin syvyisellä alueella 0–2 m:n syvyy-
dessä vähän, noin 1,2 % tämän syvyysvyöhykkeen 
kokonaisturvemäärästä.

Lenninsuon yli puolentoista metrin syvyisellä 
ja lukuun ottamatta luoteisosan paria moreeni-
saareketta yhtenäisellä 70 ha:n alueella on turvetta 
kaikkiaan 2,40 milj. m³. Tästä määrästä suon yli 
kahden metrin syvyinen, 63 ha:n laajuinen suon 
osa sisältää heikosti maatunutta, ilmeisesti viljely-
turpeeksikin ja joka tapauksessa hyvin ympäristö- 
ja imeytysturpeeksi kelpaavaa turvetta keskimää-
rin noin metrin paksuudelta kaikkiaan 0,63 milj. 
m³. Jos se poistetaan omiin käyttötarkoituksiinsa, 
jää jäljelle kohtalaisen hyvää energiaturvetta, jon-
ka maatuneisuus on kuuden paikkeilla, ja josta vä-
hintään puolet on saravaltaista. Tämä turve sopii 
hyvin myös turvemullan raaka-aineeksi. Suosta ei 
ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorio-
analyysejä varten, mutta suon yli puolentoista met-
rin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun tur-
peen energiasisällölle on saatu laskennallinen arvo 
Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 1994). Käyttö-
kelpoista energiaturvetta (pohjimmainen, 30 cm:n 
turvekerros vähennettynä) on noin 1,56 milj. m³  
ja kuivan turpeen laskennallinen energiasisäl-
tö 3,31 milj. GJ eli 0,92 milj. MWh. 50 %:n käyt-
tökosteudessa olevan turpeen energiamäärä on  
2,94 milj. GJ eli 0,82 milj. MWh ja yhden suokuu-
tion energiasisältö tässä tapauksessa keskimäärin 
0,53 MWh.

Lenninsuo soveltuu hyvin turvetuotantoon. En-
nen energiaturvetuotannon aloittamista olisi ehkä 
syytä ottaa suon keski- ja länsiosan energiatur-
peeksi luokitellusta turpeesta näytteet laboratorio-
analyyseja varten lähinnä turpeen rikkipitoisuuden 
selvittämiseksi. Näillä suon osilla turpeessa on 
usein melkoisesti järviruokoa, joka yleensä lisää 
turpeen rikkipitoisuutta. Hiukan asutusta on suon 
kaakkois-, etelä- ja länsireunankin tuntumassa.
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Kuva 8. Lenninsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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35. Isosuo III

Isosuo III (atk-n:o 31  372, kl. 2042 05–08, 
x=6725,6, y=3355,8) sijaitsee noin 12 km Lopen 
keskustasta etelälounaaseen II Salpausselän koh-
dalla, kahden suuren kaakko–luode-suuntaisen 
jäätikköjokimuodostuman välissä (kuva 1). Niin-
pä suo rajoittuu pohjois- sekä etelä- ja lounaisreu-
naltaan, osaksi myös kaakkois- ja länsireunaltaan 
hiekkakerrostumiin. Luoteessa ja kaakossa suo 
rajoittuu hietamaahan, idässä tämän ohella vielä 
hiesuun ja moreenikumpuun. Samoin kaakossa 
sivuaa suon reunaa pieni pitkänomainen moree-
nikumpu, joskaan tässäkään ei ole kysymyksessä 
Salpausselille ominainen reunamoreeni. Suon lou-
nais- ja eteläreunalla on kaikkiaan kolme lampea 
yhteydessä suohon: Säynäislammi (133,8 m mpy), 
Levoilammi (132,6 m mpy) sekä Pikkulammi 
(132,1 m mpy). Lisäksi suon reunalla koillisessa 
ja pohjoisessa on pieni tekolampi ja luoteessa suu-
rehko tekolampi. Kaakkoon pistävän suolahden 
keskustaa hallitsee 29 ha:n laajuinen turvetuotan-
toalue, jota ei ole otettu mukaan suosta tehtyihin 
laskelmiin (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990a ja 

1990c). Suon kaakkoisosasta ja eteläreunalta (ete-
läreunan pieni Pikkulammi lähes kokonaan välit-
tömine ympäristöineen) kuuluu yhteensä 11 ha  
Karkkilan kuntaan, mutta suota on seuraavassa 
käsitelty ikään kuin se kuuluisi kokonaan Lopen 
alueelle. Kulkuyhteydet ovat hyvät: tiet ympäröi-
vät suota kauttaaltaan, kaakkois- ja pohjoisosaa 
sivutenkin, ja näistä teistä erkanee monin paikoin 
suon reunojen tuntumaan ulottuvia pikkuteitä ja 
ajouria, mm. etelä- ja lounaisreunan lampien ke-
sämökeille. Itse suoaltaan ylittävä ja kaakkoisosan 
turvetuotantoalueen eteläreunaa sivuava tie on ol-
lut aikoinaan Karkkilan Högforsia ja Hyvinkäätä 
yhdistänyt rautatie, joka nyt kiskojen poistamisen 
jälkeen palvelee tien pohjana. Aivan suon kaak-
koisreunaman ylittää itäkoillinen–länsilounas-
suuntainen sähkölinja. (kuva 9).

Tutkitun alueen pinta-ala on 217 ha (taulukko 
4). Suolla on 90 tutkimuspistettä ja 33 syvyyspis-
tettä, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
5,7/10 ha. Suo tutkittiin vuonna 2007.

Taulukko 4. Isosuo III:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 217 1,3 1,1 1,3 3,7 2,89 2,46 2,93 8,28
Yli 1,0 m 198 1,5 1,2 1,4 4,1 2,89 2,45 2,84 8,18
Yli 1,5 m 181 1,6 1,3 1,5 4,4 2,87 2,42 2,69 7,98
Yli 2,0 m 167 1,7 1,4 1,5 4,6 2,83 2,41 2,50 7,74

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 129–
136 m, ja suon melko tasainen pinta viettää loivasti 
itään ja itäkoilliseen, aivan itäisellä reunalla poh-
joiseen sekä läntisellä reunalla luoteeseen. Vedet 
purkautuvat suon itäreunalta lähteviä ojia pitkin 
itään virtaavaan ja lopulta Kytäjärveen (79,7 m 
mpy) päätyvään Koirajokeen. Kaakkoiselta reu-
nalta lähtevä oja puolestaan vie vesiä etelään ja 
lounaaseen virtaavaan sekä Vaskijärveen (104,3 
m mpy) laskevaan Viinakokkoonoja–Saavajokeen. 
Luoteiskolkan laskuojan ja lähellä suon reunaa 
sijaitsevien tekolampien kautta suon vesiä joutuu 
Lahnaojaan, sitä pitkin noin viiden kilometrin 
päässä länsiluoteessa sijaitsevaan Teväntö-järveen 
(106,5 m mpy) ja edelleen, muutaman pikkujärven 

kautta Hunsalanjokeen, joka virtaa etelään. Isosuo 
III sijaitsee vedenjakajalla siten, että suon itäpuo-
lisko sekä melkein koko kaakkoinen lahti kuuluu 
Koirajoen valuma-alueeseen (21.034), joka Kytä-
järven alueen (21.03) osana sisältyy Vantaan ve-
sistöalueeseen (21). Kaakkoiskolkka on Vaskijoen 
valuma-alueella (23.056), länsireuna ja luoteisosa 
Hunsalanjoen alueella (23.052). Nämä molemmat 
vesialueet ovat Puneliajärven alueen (23.05) alaja-
koja, ja Karjaanjoen vesistöalue (23) sulkee sisään-
sä kaikki kolme. Suon kuivatusmahdollisuudet 
ovat hyvät.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus, 7,5 m, 
löytyy suon keskiosan syvänteestä, reilut kaksisa-
taa metriä Säynäislammista koilliseen. Suon poh-
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Kuva 9. Isosuo III:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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ja viettää reunoilta kohden suoaltaan keskiosaa 
paikoin jyrkästikin, mutta on täällä varsin tasai-
nen koostuen pääasiassa lajittuneista maalajeista, 
hiedasta (48 % havainnoista), hiesusta (35 %) ja 
hiekasta (9 %). Soraa samoin kuin moreeniakin 
on vain nimeksi reunoilla. Liejuja on lähinnä suon 
syvimmällä alueella keskustassa kerrostumina, joi-
den paksuus vaihtelee muutamasta sentistä lähes 
puoleentoista metriin. Paksuimpia liejukerroksia 
esiintyy vain paikoin, yleisimmin liejuja on muu-
taman kymmenen sentin paksuudelta. Kaikkiaan 
49 pisteestä on tavattu liejuja.

Isosuo III:n kirjatuista suotyypeistä on rämeitä 
67 %, avosoita 19 %, turvekankaita 8 %, korpia 4 %  
ja kytöheittoa noin 2 %. Yleisin suotyyppi on poh-
joispuoliskon luonnontilaisessa keskustassa esiin-
tyvä keidasräme allikkoineen (Kakarilammit), jota 
on 27 % suotyyppihavainnoista (kuva 10). Kei-

dasrämeeseen kuuluvia avosoita, luonnontilaista 
lyhytkorsinevaa sekä silmäkenevaa on yhteensä 
10 % havainnoista, lähempänä laitamia mm. tur-
vetuotantoalueen pohjoispuolella on niin ikään 
luonnontilaisena rahkanevaa (9 %). Enimmäkseen 
laitamille kuuluu rahkaräme muunnoksineen, 
yleensä luonnontilaisena, vain paikoin ojituksen 
muuttamana (yhteensä 23 %, kuva 11), samoin 
isovarpuräme, sekin vain paikoin ojituksen muut-
tamana (13 %). Myös reunojen kangasräme ja kan-
gaskorpi (yhteensä 9 % havaituista suotyypeistä) 
ovat usein säilyneet luonnontilaisina. Joskus ojite-
tuilla reunoilla tavataan turvekankaitakin, varpu- 
ja puolukkaturvekangasta, sekä koillisreunalla vie-
lä kytöheittoa (yhteensä 8 % havainnoista). Suon 
kaakkoisosan 29 ha:n turvetuotantoalueelle ei tut-
kimuspisteitä ole sijoitettu, ei myöskään alueelle 
turvetuotantoalueesta luoteeseen, joka on vanhaa 
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turpeennostoaluetta ja näkyy kartalla tiheänä oji-
tuksena (kuvat 12 ja 13). Vaikka nyttemmin noin 
kaksi kolmasosaa Isosuo III:sta eli pohjoispuolis-
ko kokonaisuudessaan, aikaisemmin jo suojeluun 

otettujen kapeitten reuna-alueitten lisäksi, yhteen-
sä 138 ha, onkin liitetty soidensuojeluohjelmaan 
(Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, 
viitattu 6.11.2014: Lopen Isosuo), on koko suo  

Kuva 10. Isosuo III:n keskustan keidasrämettä varsinaisen allikkoalueen (Kakarilammit) eteläpuolella. 
Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

Kuva 11. Näkymä itään Isosuo III:n länsireunasta, Säynäislammin pohjoispuolelta. Kuva on otettu hirvi-
tornista. Kuvasta ei erotu länsireunaman ainoa, lähes umpeenkasvanut oja, joka ei juuri ole vaikuttanut 
kanervarahkarämeen yleisilmeeseen. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.
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Kuva 12. Isosuo III:n kaakkoisosan viimeksi käytössä ollutta turvetuotantoaluetta. Näkymä kohden 
turvekentän luoteiskulmaa. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

Kuva 13. Isosuo III:n vanhaa turpeennostoaluetta uusimman turvekentän luoteispuolella. Kuva: Markku 
Moisanen, GTK 2014.
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reunaojien sekä kaakkoisosan turvetuotantoalu-
een vuoksi arvioitavissa korkeintaan luonnontilai-
suusluokkaan 3. Mättäitä on vähän, vain noin 15 
% suon pinnasta on lähes 40 cm korkeiden mät-
täiden peitossa. Suon luonnontilaista pohjoispuo-
liskoa luonnehtivat aukeat, puuttomat alat sekä 
vajaatuottoiset, harvat männiköt. Vain reunoilla ja 
laitamilla, missä sekapuina on nimeksi koivua ja 
kuusta, löytyy keskitiheitä taimikko- ja riukuvai-
heen metsiköitä sekä harvennusmetsiköitä ja vart-
tunutta kasvatusmetsää, viimeksi mainittua mm. 
kaakkoisosassa.

Isosuo III:n turpeista on rahkavaltaista 87 % ja 
saravaltaista 13 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 74 %, sararahkaturve (CS) 13 % ja 
rahkasaraturve (SC) 13 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 28 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 17 % kokonaisturve-
määrästä. Muita mainittavia lisätekijöitä ovat vain 
suoleväkkö (SH), jonka jäännökset muodostavat 
noin 4 % turvemäärästä sekä järviruoko (PR) alle 
puolen prosentin osuudellaan. Koko turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on niinkin alhainen 
kuin 4,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,3 ja energiatur-
peen 6,4. Heikosti maatunutta pintarahkaturvetta 
(H≤4) on runsaasti koko suoaltaassa, ja se ulottuu 
paksuimmillaan suon syvimmässä kohdassa noin 
seitsemän metrin syvyyteen. Rahkapatja koostuu 
Acutifolia- ja Cuspidata-sektion rahkasammalista 
sekä näiden yhdistelmistä, sisältäen usein myös 
puhtaita rahkakerroksia, lisätekijöitä eli tupasvil-
laa ja suoleväkköä jopa joskus hiukan saraakin si-
sältävien rahkakerrosten ohella. Rahkapatjassa on 
myös ohuita maatuneempia rahkaturvekerroksia, 
yleensä ohuina linsseinä, ja väliin näissä linsseis-
sä on lisätekijänä tupasvillan ja suoleväkön ohella 
tai niiden sijasta saraa. Arviolta noin kolmasosa 
rahkapatjan turpeesta on muodostunut Acutifolia-
sektion rahkasammalista. Heikosti maatuneen 
rahkaturvekerrostuman alla on kohtalaisesti ja 
hyvin maatunutta turvetta, aluksi rahkavaltaisena 
lisätekijöinään puuainesta, tupasvillaa, suoleväk-
köä ja saraa. Turve säilyy monesti rahkavaltaise-
na pohjamaahan saakka, mutta varsin tavallisesti 
pohjimmaisena on saravaltaista turvetta, tosin 
yleensä melko ohuelti, mutta paikallisesti koillis-
reunalla jopa kahden ja puolen metrin paksuu-
delta. Lisätekijöinä on puuainesta ja rahkaa sekä 
tavallisimmin suon syvänteissä, liejun päällä ole-

vassa saraturpeessa järviruokoa. Ainoastaan reu-
noilla ja silloinkin harvoin turve on pinnasta läh-
tien saravaltaista. Liekoja eli maatumatonta puuta 
Isosuo III:n turvekerrostumassa on erittäin vähän.

Isosuo III:n yli puolentoista metrin syvyisellä ja 
yhtenäisellä 181 hehtaarin alueella (suon kaakkois-
osan turvetuotantoalue on näissä laskelmissa jätet-
ty pois suoalueesta) on turvetta yhteensä 7.98 milj. 
m³. Yli kolmen metrin syvyisellä samoin yhtenäi-
sellä 146 ha:n alalla on heikosti maatunutta rah-
kavaltaista turvetta arviolta keskimäärin kolmen 
metrin paksuudelta kaikkiaan 4,38 milj. m³. Turve 
kelpaisi koostumuksensa puolesta vähintään koh-
talaisesti viljelyturpeeksi ja hyvin imeytys- ynnä 
ympäristöturpeeksi. Jos heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintakerros poistettaisiin omiin käyt-
tötarkoituksiinsa, jäisi jäljelle energiaturpeeksi 
luokiteltavaa turvetta, jonka keskimaatuneisuus 
olisi hyvin lähellä kuutta, ja josta noin neljäsosa 
olisi saravaltaista. Turvemullan raaka-aineeksi 
tämä turve soveltuisi hyvin.

Isosuo III:n lounais-, länsi-, luoteis- sekä osit-
tain pohjois- ja koillisreunankin kapeitten luon-
nonsuojelualueiden lisäksi on nyttemmin koko 
suo otettu mukaan valtakunnalliseen soidensuo-
jeluohjelmaan (Natura 2000) lukuun ottamatta 
kaakkoista lahdeketta turvetuotantoalueineen 
(kuvat 12 ja 13). Niinpä turvetuotantoon sovel-
tuu, ja suojelun vuoksi vain suurin varauksin, 
korkeintaan noin 24 hehtaarin ja yli puolentoista 
metrin syvyinen alue turvetuotantoalueen ete-
lä-, kaakkois- ja itäpuolelta. Täällä on kohtalaista 
viljely- sekä hyvää imeytys- ja ympäristöturvetta 
keskimäärin 1,3 metrin paksuudelta 0,31 milj. m³ 
ja energiaturpeeksi luokiteltavaa turvetta 0,55 milj. 
m³. Energiaturpeen määrää arvioitaessa ei alueen 
pohjimmaista, 0,3 metrin turvekerrosta ole otettu 
mukaan laskelmiin. Alueelta ei ole otettu tarkkati-
lavuuksisia näytteitä laboratorioanalyysejä varten, 
mutta kyseisestä suon osasta mahdollisesti saata-
van polttoturpeen laskennallinen energiasisältö 
kuivan turpeen ollessa kyseessä on Mäkilän kaa-
vojen mukaisesti (Mäkilä 1994) 1,12 milj. GJ eli 
0,31 milj. MWh. 50 %:n kosteudessa olevan tur-
peen energiamäärä on 0,99 milj. GJ eli 0,28 milj. 
MWh ja yhden suokuution energiasisältö tässä 
tapauksessa noin 0,50 MWh. Turvetuotantoon so-
veltuvan suon osan ympäristössä on jonkin verran 
asutusta.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 458, 2014
Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

29

36. Tyräjänsuo

Tyräjänsuo (atk-n:o 31 373, kl. 2042 08, x=6728,0, 
y=3358,5) sijaitsee noin 9 km Lopen keskustasta 
etelälounaaseen II Salpausselän kohdalla, Lop-
pijärven ja suuren kaakko–luode-suuntaisen 
jäätikköjokimuodostuman välissä (kuva 1), ete-
lä- ja lounaisreunaltaan sekä osaksi kaakkois- ja 
länsireunaltaan tämän muodostuman hiekka- ja 
hietakerrostumiin rajoittuenkin. Muuten suo-
ta rajoittaa pääasiassa moreeni, vain paikoin itä- 
ja koillisreunalla pienialaiset hiesukerrostumat 
ulottuvat suon reunalle. Toiselle Salpausselälle 
ominaisia, lounaasta koilliseen suuntautuvia pit-
känomaisia reunamuodostumia on suon lounais-, 
luoteis- ja pohjoisreunalla, hiukan koillisessakin. 

Ne ovat enimmäkseen moreenia, mutta suon poh-
joisosassa ja koillisreunalla myös hiekkaa. Kaak-
kois-, itä- ja koillisreunan lähellä moreenissa on 
kalliopaljastumia. Suon etelä-, länsi- ja koillisreu-
nalla suoaltaaseen kuuluu turvepohjaisia peltoja 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990c). Kulkuyhteydet 
ovat hyvät, sillä tiet ympäröivät suota miltei joka 
puolelta, ja maantie ylittää suon pohjoisen lah-
dekkeen. Ajourat ulottuvat vielä suon reunalle esi-
merkiksi idässä, etelässä ja lounaassa. Suon poh-
joisosan ylittää kaksikin, maantien vieressä suon 
koillisreunalla sijaitsevalta muuntajalta länteen ja 
pohjoiseen suuntautuvaa sähkölinjaa, joista länti-
nen näkyy myös kuvassa 14.

Tutkitun alueen pinta-ala on 183 ha (taulukko 
5). Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 48 syvyyspis 
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Kuva 14. Tyräjänsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Tutkitun alueen pinta-ala on 183 ha (taulukko 5). 
Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 48 syvyyspistettä 
eli tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 5/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 2007.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
122–129 m. Pinta viettää suon eteläpuoliskolla 
osaksi itäkoilliseen kohden itä- ja kaakkoisreunalla 
sijaitsevaa Tyräjä-lampea (123,4 m mpy, kuvat 4 ja 
5) ja koilliseen pistävällä lahdekkeella lähinnä ete-
lään, pääviettosuunnan koko suon alueella ollessa 
kuitenkin luode ja suon pohjoisreunalla lounas ja 
länsi. Jokseenkin tiheän ojaverkoston keräämät 
vedet purkautuvat länsi- ja luoteisreunalla virtaa-
vaan Ruohostenjokeen, joka suon pohjoisreunalta 
kääntyy aluksi länsiluoteeseen ja sittemmin koil-
liseen ja laskee lopulta Uksenjoki-nimisenä Lop-
pijärveen (106,0 m mpy) muutaman kilometrin 
päässä suosta koilliseen. Suo sijaitsee Loppijärven 
valuma-alueella (35.874), joka puolestaan on osa 
Vanajan reitin (35.8) valuma-alueen Tervajoen va-
luma-aluetta (35.87). Nämä kaikki sulkee sisäänsä 
suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Kuivatus-
mahdollisuudet ovat Tyräjä-lammesta ja allikoista 
sekä luoteisreunan pienestä tekolammesta huoli-
matta hyvät.

Paksuimmillaan (7,0 m) turvekerrostuma on 
suon pohjoispuoliskon ojittamattomalla alueella. 
Kaiken kaikkiaan suon pohja on melko tasainen 
ja syvänteitä kohti tasaisesti viettävä. Vain paikoin 
reunoilla pohja laskeutuu jopa jyrkästi suoaltaa-
seen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka (37 % 
havainnoista), moreeni (22 %) sekä hieta ja hiesu 
(yhteensä 30 %) mutta hienojakoisimman maalajin 
eli saven osuus on vain 8 %. Liejuja on suoaltaassa 
yleisesti 0,1–2,3 m:n kerrostumina, paksuimpien 
liejukerrostumien keskittyessä suoaltaan pohjois-
puoliskolle, lampien ja allikoitten ympäristöön 
Kaikkiaan 59 pisteessä on havaittu liejuja.

Tyräjänsuon muistiin merkityistä suotyypeis-
tä on rämeitä 74 %, turvekankaita 13 %, turve-
pohjaisia peltoja 9 % ja korpia 4 %. Yleisimpiä 
suotyyppejä ovat erilaiset rahkarämeet (36 % 
havainnoista), joita tavataan lähinnä suoaltaan 
keskiosassa kuten toiseksi yleisintä suotyyppiä, 
isovarpurämettäkin (21 %). Noin kolmasosa rah-
karämeistä on luonnontilassa, samoin kuin lähes 
kaikki suon keskustaan kuuluvat keidasrämeet-
kin; yhteensä keidasrämeitä on 12 % havainnoista 
(kuva 15). Turvekankaita, yleisimmin karuja, mut-
ta myös ravinteikkaita (yhteensä 13 % havaituista 
suotyypeistä) sekä turvepohjaisia peltoja (9 %) on 
paikoin reunamilla, mistä löytyvät harvalukuiset 
kangaskorpi, korpiräme ja vielä tupasvillaräme 
niin ikään. Aivan suon koilliskolkasta kuuluu noin 
kuusi hehtaaria pienehköön luonnonsuojelualuee-
seen (kokonaispinta-ala noin 19 ha), joka sisältää 
myös osan suon pohjois- ja luoteisreunaa seurai-
levasta reunamoreenista. Suon pohjoispuoliskolla, 
Kakaralammit-nimisen allikkokeskittymän ympä-
ristössä on kaikkiaan noin 20 hehtaarin yhtenäi-
nen ojittamaton alue, joten suo voidaan arvioida 
kuuluvaksi vähintään luonnontilaisuusluokkaan 
1. Noin kolmasosa suon pinnasta on 20–30 cm 
korkeiden mättäiden peitossa. Puusto on pääasi-
assa mäntyvaltaista, yleensä puhdasta männikköä, 
vain laitamilla sekapuina on koivua ja kuusta, jotka 
täällä voivat olla metsiköiden valtapuitakin. Laita-
milla puusto on enimmäkseen keskitiheää, ainoas-
taan paikoin tiheää, suoaltaan keskiosassa lähinnä 
harvaa. Harvennusvaiheen metsiköitä, varttuneita 
kasvatusmetsiköitä ja jopa uudistuskypsyydenkin 
saavuttaneita metsiköitä on laitamilla, keskustan 
metsiköissä löytyy harvennusvaiheen ohella tai-
mikko- ja riukuvaihetta ja luonnontilaisilla alueilla 
tyypillisesti vajaatuottoisuutta.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 183 0,7 0,7 2,0 3,4 1,24 1,29 3,75 6,28
Yli 1,0 m 164 0,8 0,8 2,2 3,8 1,24 1,29 3,65 6,18
Yli 1,5 m 149 0,8 0,8 2,4 4,0 1,24 1,26 3,51 6,01
Yli 2,0 m 133 0,8 0,9 2,5 4,2 1,12 1,25 3,36 5,73
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Tyräjänsuon turpeista on rahkavaltaista 86 % ja 
saravaltaista 14 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 71 %, sararahkaturve (CS) 15 %  
ja rahkasaraturve (SC) 14 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 30 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 14 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 12 % kokonaisturvemää-
rästä. Muista turvetekijöistä järviruokoa (PR) on 
noin kolme prosenttia, suoleväkköä (SH) vähän yli 
puoli prosenttia ja kortetta (EQ) reilusti alle puoli 
prosenttia turpeen määrästä. Ruskosammalta (B) 
ja raatettakin (MN) löytyy, mutta tuskin nimeksi. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on al-
hainen eli 4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen 
pintakerroksen maatumisaste on 3,7 ja energiatur-
peen 5,7. Suon pintaosassa on heikosti maatunutta 
(maatuneisuus useimmiten H ≤4 ja joka tapauk-
sessa vähemmän kuin 5), rahkavaltaista turvetta 
miltei koko suoaltaassa vaihtelevan paksuisina 
kerrostumina. Suon pohjoispuoliskon ojittamat-
tomalla alueella heikosti maatunut rahkaturve 
ulottuu jopa 6,5 m:n syvyyteen. Turve koostuu 
sekä Acutifolia- että Cuspidata-rahkasammalista, 
useimmiten näiden yhdistelmistä, ja sisältää li-
sätekijänä pääasiassa tupasvillaa sekä joskus var-
puainesta. Luonteenomaisia heikosti maatuneelle 

rahkapatjalle ovat siinä tuon tuostakin esiintyvät, 
kohtalaisesti taikka hyvin maatuneet, tavallisesti 
ohuet rahkaturvekerrokset, ns. linssit, jotka hiukan 
nostavat keskimaatuneisuutta. Aivan suon pintaan 
kuuluvat vielä ohuet ruskosammalkerrokset, joita 
on satunnaisesti mm. lounaisreunamalla. Heikosti 
maatuneen turvekerrostuman alla on useimmiten 
rahkavaltaista, kohtalaisesti ja hyvin maatunutta, 
heikosti maatuneita linssejäkin sisältävää turvetta, 
joka monesti jatkuu rahkavaltaisena turvepatjan 
pohjalle saakka lisätekijöinään varpu- sekä puuai-
nes, sara ja joskus suoleväkkö. Silloin tällöin reu-
namilla suon pinnan rahkavaltainen turve voi olla 
kohtalaisesti, jopa hyvin maatunutta. Pohjamaan 
tai liejun päällä esiintyvä, paikka paikoin heikos-
ti maatunut saravaltainen turvekerrostuma on 
epäyhtenäinen, ja sen paksuus vaihtelee puolesta 
metristä lähes kolmeen metriin. Paksuimmillaan 
saraturve on esimerkiksi etelä-, lounais- ja länsi-
reunamalla mutta vain paikallisesti. Saraturpeen 
lisätekijöitä ovat rahka, varpu- ja puuaines ja var-
sinkin liejun päällä järviruoko sekä silloin tällöin 
korte, jopa suoleväkkö, tupasvilla ja raate. Liekoja 
on suon yli puolentoista metrin syvyisellä alueella 
0–2 metrin syvyydessä erittäin vähän, noin 0,6 % 
syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Kuva 15. Näkymä Tyräjä-lammen koillis- ja lounaisosia yhdistävän salmen länsipuoliselle, luonnontilai-
selle keidasrämeelle. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.
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Tyräjänsuon yli puolentoista metrin syvyisellä 
ja yhtenäisellä 149 ha:n alueella on turvetta kaik-
kiaan 6,01 milj. m³. Turvemäärästä on tällä yli 
puolentoista metrin syvyisellä suon osalla heikosti 
maatunutta rahkaturvetta arviolta noin 1,7 metrin 
paksuudelta kaikkiaan 2,5 milj. m³. Turve koostuu 
suurin piirtein puolittain Acutifolia- ja puolittain 
Cuspidata-rahkasammalista, eli se on kelvollista 
viljelyturvetta ja soveltuu hyvin imeytys- ja ym-
päristöturpeeksi. Jos se poistetaan omiin käyttö-
tarkoituksiinsa, jää jäljelle kokonaisuutena ottaen 
vain kohtalaisesti maatunutta (H = 5,6), energia-
turpeeksi luokiteltavaa turvetta noin 2,94 milj. m³. 
Tällöin on myös poistettu se 0,3 m:n pohjimmai-
nen turvekerrostuma, joka oletetaan jätettäväksi 
suon pohjalle mahdollisen tuotannon aikana (0,45 
milj. m³), ja lisäksi suon koillisosan luonnonsuo-
jelualueelle jäävän osan sisältämä turve, jota ko-
konaisuudessaan voidaan pitää energiaturpeena 
(arviolta 0,12 milj. m³). Turpeesta on noin nel-
jäsosa tai jopa vähemmänkin saravaltaista, ja se 
soveltuu hyvin myös turvemullan raaka-aineeksi. 
Suosta on otettu tarkkatilavuuksiset näytteet la-
boratorioanalyysejä varten sen eteläosan tupas-
villarahkarämeen turvekerrostumasta noin 250 m 
Tyräjä-lammen lounaisrannasta länsilounaaseen. 
Näytesarjan energiaturvetta edustavien näytteit-
ten (18 kpl) analyysien perusteella on suon ener-
giaturpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 1 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 0,6–1,9), vesipitoisuus 

märkäpainosta 92,8 % (vaihteluväli 90,5–94,2) ja 
kuiva-ainemäärä 72 kg/m³ (57,6–96,5). Turpeen 
rikkipitoisuus on keskimäärin 0,06 % kuivapai-
nosta (0,05–0,09), typpeä on 0,69 % (0,53–0,97) 
ja hiiltä 48 % (46,7–50,2), molemmat arvot kui-
vapainosta. Kuivan turpeen tehollinen lämpöar-
vo on keskimäärin 18,7 MJ/kg (17,8–20,3) ja tur-
peen, jonka kosteus on 50 %, 8,1 MJ/kg (7,7–8,9). 
Energiaturpeessa on kuiva-ainetta noin 211 700 tn 
ja kuivan turpeen energiasisältö 3,96 milj. GJ eli  
1,10 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa ole-
van turpeen energiamäärä on 3,43 milj. GJ eli 0,95 
milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
tässä tapauksessa keskimäärin 0,32 MWh, eli mel-
ko alhainen. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan Tyräjänsuon turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A2,0, Q8,0, S0,15, N1,0 (liite 1/2).

Tyräjänsuo soveltuu ulkoisilta ominaisuuk-
siltaan varauksin turvetuotantoon. Haittaavia 
tekijöitä ovat Tyräjä-lampi, jonka välittömäs-
sä läheisyydessä suuri osa turvekerrostumasta 
on vedenpinnan tason alapuolella, pohjoisosan 
luonnontilaisen suon osan allikot, koilliskolkan 
luonnonsuojelualue sekä vielä asutus suon etelä-, 
luoteis-, pohjois-, koillis- ja vielä kaakkoisreunan 
tuntumassa. Heikosti maatunut rahkaturve on 
laadultaan varsin kelvollista, mutta sitä vastoin 
energiaturve jättää jonkin verran toivomisen va-
raa. Reuna-alueiltaan suo soveltuu hyvin metsän- 
kasvatukseen.
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37. Kalevansuo

Kalevansuo (atk-n:o 31  374, kl. 2042 05–08, 
x=6729,3, y=3356,1) sijaitsee 8–9 km Lopen kes-
kustasta lounaaseen suurin piirtein II Salpausselän 
kohdalla ja Salpausselkiä yhdistävän, kaakko–luo-
de-suuntaisen suuren jäätikköjokimuodostuman 
liepeillä lounais- ja osaksi eteläreunaltaan tämän 
hiekkakerrostumiin rajoittuen (kuva 1). Muualta 
suota rajoittavat muodostumaan kuuluvat hieta-
kerrostumat. Suoaltaan lounais- ja eteläosassa on 
Kalevanlammi (122,1 m mpy) ja koillisosassa Mus-
talammi (120,8 m mpy). Näiden melko suurten 
lampien lisäksi suon pohjois- ja eteläreunalla sekä 
Mustalammin itäpuolella turvepohjaisen pellon 
reunalla on pieni tekolampi. Suon koillisreunalla 
on pelto (Saarelankulma), jonka turvepohjainen 
osa on sisällytetty suoaltaaseen ja siten erotettu 

pellon hietapohjaisesta osasta. Hieta tulee näky-
viin myös kolmena pienenä saarena suoaltaan luo-
teeseen pistävällä lahdekkeella. Suon lounaisreu-
nan erottaa viereisestä Kalaton-lammesta (123,6 
m mpy) jäätikköjokimuodostuma, joka tällä koh-
dalla on kutistunut hyvin kapeaksi hiekkaharjuksi 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990a ja 1990c). Kulku-
yhteydet ovat hyvät, sillä suon itä- ja koillisreunan 
lähellä kulkee maantie ja suon reunoilla sijaitsevil-
le kesämökeille johtavat tiet ympäröivät suota mil-
tei kauttaaltaan (kuva 16).

Tutkitun alueen pinta-ala on 102 ha (taulukko 
6). Suolla on 36 tutkimuspistettä ja 31 syvyyspis-
tettä, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
6,6/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 102 0,2 0,1 1,0 1,3 0,17 0,06 0,97 1,20
Yli 1,0 m 55 0,2 0,0 1,5 1,7 0,10 0,03 0,81 0,94
Yli 1,5 m 38 0,2 0,1 1,6 1,9 0,09 0,02 0,62 0,73
Yli 2,0 m 16 0,4 0,1 1,8 2,3 0,06 0,02 0,29 0,37

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on suun-
nilleen 121–125 m, ja pinta viettää kokonaisuu-
dessaan lähinnä itään, paikallisesti tosin myös ete-
läkaakkoon ja pohjoiseenkin. Jokseenkin tiheän 
ojaverkoston keräämät vedet laskevat itäreunalta 
lähtevää ojaa myöten Uksenjokeen ja edelleen 
Loppijärveen (106,0 m mpy) noin yhdeksän ki-
lometriä suon itäreunalta koilliseen. Kalevansuo 
kuuluu Loppijärven valuma-alueeseen (35.874) ja 
tämä puolestaan Vanajan reitin valuma-alueeseen 
(35.8) sisältyvään Tervajoen valuma-alueeseen 
(35.87). Nämä kaikki valuma-alueet sulkee sisään-
sä suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Suon kui-
vatusmahdollisuuksia kaventavat lammet, joiden 
veden pinnan tason alapuolella suuri osa suon sy-
vimmän alueen turvekerrostumasta sijaitsee.

Paksuimmillaan (2,6 m) turvekerrostuma on 
suon länsiosassa, Kalevanlammin luoteispuolel-
la. Suon jokseenkin tasainen pohja on pääasias-
sa hienoa hiekkaa tai hietaa, jota on 89 % pohja-
maalajihavainnoista. Moreenia ja hiesua on vain 
satunnaisesti. Liejuja on suoaltaan keskiosassa, 

lampien ympäristössä sekä luoteeseen pistäväl-
lä lahdekkeella, mutta yleensä vain ohuina 5–30 
cm:n kerrostumina pohjamaan päällä. Ainoastaan 
Kalevanlammin länsirannalla liejuja on satunnai-
sesti lähes kahden metrin paksuudelta. Kaikkiaan 
29 pisteellä on havaittu liejuja.

Kalevansuon kirjatuista suotyypeistä on turve-
kankaita 43 %, rämeitä 43 %, korpia 12 % ja avo-
soita noin kaksi prosenttia. Yleisin suotyyppi on 
puolukkaturvekangas (24 % suotyyppihavainnois-
ta), jota karujen rämeiden, isovarpurämeen (22 %) 
ja tupasvillarämeen (15 %) sekä varputurvekan-
kaan (7 %) ohella tavataan lähes kaikkialla suoal-
taassa. Laitamille ja reunoille kuuluvat jokseenkin 
ravinteiset korvet, kangaskorpi, saniaiskorpi sekä 
mustikkakorpi (yhteensä 11 % havainnoista) ynnä 
näistä muodostuneet turvekankaat, mustikkatur-
vekangas ja ruohoturvekangas (näitäkin yhteensä 
11 % havaituista suotyypeistä). Reunoilla esiinty-
vät vielä pallosararäme ja korpiräme, mutta mel-
ko harvoin. Tämän suon erikoisuutena voitaneen 
pitää Kalevanlammin länsirannan luonnontilaista 
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luhtanevaa. Suurin osa Kalevansuon suotyypeistä 
on kuitenkin ojituksen muuttamaa, joten suo kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon pinnasta on 
vain keskimäärin runsas neljäsosa 20–30 cm kor-
kuisten mättäiden peitossa. Puusto on suoaltaan 
keskiosassa mäntyvaltaista, usein puhdasta män-
nikköä, muualla sekapuina on koivua ja kuusta. 
Reunoilla ja reunamilla koivu ja kuusi voivat olla 
metsiköiden valtapuitakin, esimerkkeinä puhtaat 
kuusikot itään pistävällä lahdekkeella. Puusto on 
keskitiheää, satunnaisesti harvaakin ja joskus reu-
noilla tiheää. Metsiköt ovat joko harvennusvai-
heessa, tai ne ovat varttuneita kasvatusmetsiköitä 
ja melko usein jo saavuttaneet uudistuskypsyyden. 
Taimikko- ja riukuvaihetta tavattiin tutkimusajan-
kohtana vain silloin tällöin.

Kalevansuon turpeista on rahkavaltaista 80 % ja 
saravaltaista 20 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 45 %, sararahkaturve (CS) 35 %,  
saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 19 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
23 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 32 %  
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 16 % koko-
naisturvemäärästä. Muista turpeen lisätekijöistä 
mainittakoon järviruoko (PR), jota on reilu pro-
sentti turvemäärästä, korte (EQ), vajaan prosentin 
osuudellaan sekä vielä raate (MN), jota tosin on 
vain alle puoli prosenttia turpeen kokonaismääräs-
tä. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,3 ja energiaturpeen 6,2. 
Heikosti maatunutta ja rahkavaltaista pintaturvetta 
suossa on 10–110 cm:n paksuudelta, mutta ei yh-
tenäisenä kerrostumana ja yli 50 cm:n kerroksena 
vain paikallisesti. Kerrostuma koostuu Acutifolia- 
ja Cuspidata-sektion rahkasammalista, yleensä 
näiden yhdistelmistä, lisätekijöiden ollessa lähin-
nä tupasvillaa ja joskus varpuainesta ja puutakin. 
Myös saraa esiintyy satunnaisesti lisätekijänä pin-
takerroksessa ja Kalevanlammin rannan luhtane-
valla saran ohella jopa järviruokoa. Heikosti maa-
tuneen, rahkavaltaisen pintakerroksen alla, taikka 
joskus jo heti pinnasta lähtien turve on edelleen 
rahkavaltaista, kohtalaisesti ja hyvin maatunutta ja 
usein jatkuukin rahkavaltaisena turvekerrostuman 
pohjaan saakka, myös liejun päälle. Lisätekijöitä 
ovat yleisesti puu- ja varpuaines, tupasvilla sekä 
sara, jopa paikoin järviruoko ja korte, ja silloin täl-
löin kerrostumassa on heikosti maatuneita, yleensä 
ohuita, alle 50 cm:n rahkaturvelinssejäkin. Saraval-
taista turvetta on joko linsseinä maatuneessa rah-

katurpeessa tai tavallisimmin suon pohjimmaisena 
turpeena, yleensä ohuelti, vain muutaman kym-
menen senttimetrin ja korkeintaan noin metrin 
kerrostumana, kohtalaisesti ja hyvin, melko usein 
myös heikohkosti maatuneena. Lisätekijöinä ovat 
varpu- ja puuaines, rahka, ja väliin järviruoko sekä 
korte, Kalevanlammin ympäristössä erikoisuutena 
raatekin, mutta vain nimeksi. Liekoja on suon yli 
puolentoista metrin syvyisellä alueella 0–2 metrin 
syvyydessä kohtalaisesti, noin 2,5 % syvyysvyöhyk-
keen turvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi olevan 
syvyysvyöhykkeessä 0,5–1,0 m, missä niitä on erit-
täin runsaasti eli 4,3 % tämän syvyysvyöhykkeen 
turvemäärästä.

Kalevansuon yli puolentoista metrin syvyisellä 
ja kutakuinkin yhtenäisellä 38 hehtaarin alalla on 
turvetta kaikkiaan 0,73 milj. m³. Turvetta voidaan 
ohuen ja epäyhtenäisen, heikosti maatuneen pin-
tarahkaturpeen niukkuuden vuoksi pitää koko-
naisuudessaan energiaturpeena. Käyttökelpoista 
energiaturvetta on kaikkiaan noin 0,62 milj. m³ 
(pohjimmainen 30 cm:n turvekerros on tällöin 
jätetty pois laskelmista), josta korkeintaan yksi 
viidesosa on saravaltaista. Keskimaatuneisuudek-
si voidaan olettaa noin 5,9. Tämä turve on myös 
kelvollista turvemullan raaka-ainetta. Suosta ei ole 
otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorio-
analyysejä varten, mutta suon yli puolentoista met-
rin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun tur-
peen energiasisällölle on saatu laskennallinen arvo 
Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 1994). Kuivan 
turpeen laskennallinen energiasisältö on 1,30 milj. 
GJ eli 0,36 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa 
olevan turpeen energiamäärä on 1,15 milj. GJ eli 
0,32 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
tässä tapauksessa keskimäärin 0,52 MWh.

Kalevansuo soveltuu vain melkoisen suurin 
varauksin turvetuotantoon. Energiaturpeeksi ar-
vioitu turve sinänsä on aivan kelvollista ja mah-
dollinen tuotantoalakin jokseenkin yhtenäinen. 
Hankaluuksia aiheuttavat suoaltaan suurehkot 
lammet, joiden veden pinnan tason alapuolella 
suuri osa turvekerrostumasta sijaitsee. Paitsi kui-
vatusvaikeuksia tarjoaa suo etelä-, länsi- ja poh-
joisreunan vapaa-ajan asutuksien myötä vielä lisää 
haasteita tuotantosuunnitelmille. Suon matalat 
osat soveltuvat hyvin metsänkasvatukseen. Aikoi-
naan suon sekä sen ympäristön metsiä on tarvittu 
mm. tervanpolttoon (tervahauta suon kaakkois-
reunan tuntumassa).
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Kuva 16. Kalevansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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38. Mustinsuo I

Mustinsuo I (atk-n:o 31  375, kl. 2042 05–08, 
x=6730,7, y=3357,0) sijaitsee noin seitsemän 
kilometriä Lopen keskustasta etelälounaaseen 
suunnilleen II Salpausselän kohdalla, Salpaussel-
kiä yhdistävän kaakko–luode-suuntaisen, suuren 
jäätikköjokimuodostuman koillispuolella, mutta 
vain osittain, luoteis-, länsi- ja eteläreunaltaan tä-
män muodostuman liepeiden hietakerrostumiin 
rajoittuen (kuva 1). Muualta suota rajoittaa miltei 
kauttaaltaan moreeni, jossa on suon kaakkoisen 
altaan pohjoisreunalla kalliopaljastumia ja luo-
teisen altaan pohjoisreunalla Salpausselille tyy-
pillinen lounas–koillinen-suuntainen, moreenista 
koostuva sekä kapea ja pitkänomainen reunamuo-
dostuma. Reunamuodostuman molemmin puolin 
suo rajoittuu vielä hietamaahan kapein kaistalein. 
Luoteisen altaan keskellä moreeni tulee näkyviin 
suurehkona Mustinsuonsaarena ja kaakkoisosassa 

kahtena pienenä saarena sekä vielä pohjoisosassa 
ainakin kahtena pikkusaarena. Aivan kaakossa suo 
on erotettu hieman keinotekoisesti kaakkoispuoli-
sesta, pienestä suokuviosta turvepohjaisen pellon 
reunan kohdalta. Suon kaakkoisen altaan lounais-
reunalla on muutama tekolampi ja koillisreunal-
la pieni allikkolampi (Haavisto-Hyvärinen ym. 
1990a ja 1990c). Kulkuyhteydet ovat hyvät: Läyli-
äisistä Lopen keskustaan johtava maantie kul-
kee suon etelä-, lounais- ja länsipuolella ja muun 
muassa tältä tieltä erkanevat metsäautotiet, ajou-
rat ja suon koillispuolella sijaitsevan Särkijärven  
(107,6 m mpy) rannan kesämökeille johtavat tiet 
ulottuvat suon reunan tuntumaan lähes joka puo-
lella. Ajoura ylittää suon luoteista ja kaakkoista 
allasta yhdistävän salmen, toinen suon kaakkoi-
simman lahdekkeen ja kolmas ulottuu itse suo-
altaaseen luoteisreunalla (kuva 17).

Kuva 17. Mustinsuo I:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Tutkitun alueen pinta-ala on 244 ha (taulukko 
7). Suolla on 71 tutkimuspistettä ja 154 syvyyspis-
tettä, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
9,2/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2007.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 121–
129 m, ja pinta viettää suon luoteisella, vain etelä-, 
länsi ja pohjoisosastaan tiheästi ojitetulla altaalla 
lähinnä luoteeseen, pohjoiseen ja koilliseen, aivan 
altaan kaakkoisosassa etelään ja kaakkoon kohden 
kaakkoista allasta. Luoteisen altaan vesiä purkau-
tuu pohjoiseen pistävien lahdekkeiden pohjukasta 
lähteviä ojia myöten Penkurinojaan, joka yhdistää 
Särkijärven Loppijärveen (106 m mpy). Kaakkoi-
sen, kauttaaltaan tiheästi ojitetun altaan pinta viet-
tää pääasiassa lounaaseen ja etelään. Altaan vesiä 
päätyy lounais-, etelä- ja kaakkoisreunalta lähteviä 
ojia myöten Loppijärveen laskevaan Uksenjokeen. 
Kaakkoisaltaan koillisosan pohjukasta lähtevä oja 
puolestaan laskee Särkijärveen. Mustinsuo I si-
jaitsee Loppijärven valuma-alueella (35.874), joka 
Tervajoen valuma-alueen (35.87) osana kuuluu 
Vanajan reitin valuma-alueeseen (35.8). Nämä 
kaikki valuma-alueet sisältyvät suureen Kokemä-
enjoen vesistöalueeseen (35). Suon kuivatusmah-
dollisuudet ovat kokonaisuutena ottaen hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (7,3 m) 
suon kaakkoisen altaan keskustassa. Suon poh-
ja on jokseenkin tasainen, vain paikoin reunoilla 
pohja viettää jyrkähkösti altaaseen Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat hieta (44 % havainnoista), mo-
reeni (25 %) ja hiesu (24 %). Savea ja hiekkaa tava-
taan satunnaisesti. Liejukerrostumia on luoteisella 
altaalla melko vähän ja ne ovat hajallaan ympäri 
allasta, yhtenäisemmin liejukerrostumia on kaak-
koisen altaan keskiosassa, missä liejukerrostuma 
on paksuimmillaan lähes 1,7 m. Yleensä liejuker-
rostumat ovat kuitenkin melko ohuita, 2–80 cm. 
Kaikkiaan liejuhavaintoja on 64 pisteestä.

Mustinsuo I:n muistiin merkityistä suotyypeistä 
on rämeitä 69 %, turvekankaita 25 %, avosoita 4 % 

ja korpia 2 %. Yleisimmistä suotyypeistä keidas- 
räme (11 % suotyyppihavainnoista) kuuluu leimal-
lisimmin suoaltaiden keskiosaan, nimenomaan 
luoteiselle altaalle ja täällä tavallisesti vielä luon-
nontilaisena (kuva 18). Yleisin suotyyppi, tupas-
villaräme (26 %), samoin kuin rahkaräme muun-
noksineen (15 %) ja isovarpuräme (7 %) voivat 
esiintyä myös reunamilla, melko lähelläkin suon 
reunaa. Varsinaisesti suon reunamille kuuluvat 
turvekankaat, mustikkaturvekangas (11 %) ja ruo-
hoturvekangas (3 %) sekä näitä karummat puo-
lukkaturvekangas ja varputurvekangas (yhteensä 
12 % suotyyppihavainnoista). Myös harvoin kir-
jatut korvet, nevakorpi (kuva 19) ja kangaskorpi 
sekä rämeistä korpiräme ja kangasräme esiintyvät 
suon reunan tuntumassa, mm. Mustinsuonsaaren 
reunoilla, jopa lettorämettäkin on löydettävissä 
kaakkoisen altaan luoteisreunalta minerotrofi-
sen lyhytkorsinevan ohella. Avosoita on ojituksen 
vuoksi yleensäkin vähän: ombrotrofinen/mine-
rotrofinen lyhytkorsineva ja varsinainen saraneva 
(kuva 20) sekä harvinainen ruohoinen saraneva 
(kuva 21) keskittyvät luoteisen altaan ojittamatto-
malle alueelle, mutta ojituksen muuttamia karuja 
nevoja on myös kaakkoisella altaalla, esim. itäosan 
allikkolammen ympärillä. Luoteisaltaan luonnon-
tilaisella alueella on jonkin verran vielä ruohoista 
sararämettä (kuva 22) ja varsinaista sararämettä 
(kuva 23). Mustinsuo I voidaan luoteisaltaan lähes 
ojittamattoman keski- ja itäosan ansiosta sijoittaa 
luonnontilaisuusluokkaan 2. Suon pinnasta on 
keskimäärin vain noin 16 % vähän yli 20 cm kor-
kuisten mättäiden peitossa. Kaakkoisella altaalla 
on enimmäkseen harvennusmetsiköitä, vain siellä 
täällä taimikoita ja riukuvaiheen puustoa, laidoilla 
myös varttuneita kasvatusmetsiköitä. Luoteisel-
la altaalla nämä kehitysvaiheet kuuluvat lähinnä 
laitamille, luonnontilaista keskustaa luonnehtii 
vajaatuottoisuus. Puusto on pääasiassa mäntyval-
taista, molempien altaiden keskustassa yleensä  

Taulukko 7. Mustinsuo I:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 244 1,0 0,5 1,2 2,7 2,54 1,23 3,02 6,79
Yli 1,0 m 194 1,3 0,6 1,4 3,3 2,53 1,20 2,74 6,47
Yli 1,5 m 173 1,5 0,7 1,5 3,7 2,51 1,18 2,54 6,23
Yli 2,0 m 153 1,6 0,8 1,5 3,9 2,46 1,16 2,28 5,90
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Kuva 18. Luonnontilaista keidasrämettä allikkoineen Mustinsuo I:n luoteisella altaalla Mustinsuon- 
saaresta (kuvan vasen yläkulma) kaakkoon. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

Kuva 19. Aamu-usvaista nevakorpea Mustinsuonsaaren itään pistävän kielekkeen pohjoisreunalla. Kuva: 
Markku Moisanen, GTK 2014.
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Kuva 20. Näkymä itään satakunta metriä Mustinsuonsaaren koillisreunasta koilliseen sijaitsevalta neval-
ta: suotyyppi muuttuu varsinaisesta saranevasta minerotrofisen ja ombrotrofisen lyhytkorsinevan kautta 
keidasrämeeksi. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

Kuva 21. Ruohoinen saraneva (Menyanthes trifoliata eli raate ym.) vaihtuu ruohoiseksi sararämeeksi 
Mustinsuonsaaren koillisreunaa lähestyttäessä. Korkeaa Carex lasiocarpa (jouhisara) -kasvustoa, mitta-
kaavana Ressu-puli (korkeus noin 45 cm). Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.
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Kuva 22. Ruohoista sararämettä Mustinsuonsaaren koillisreunalla. Kenttäkerroksessa mm. raate  
(Menyanthes trifoliata). Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

Kuva 23. Varsinaista sararämettä Mustinsuo I:n luoteisen altaan pohjoisosassa, lähellä luonnonsuojelu-
alueen pohjoisrajaa. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014. 
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puhdasta männikköä. Reunamien metsiköissä on 
sekapuina koivua ja kuusta, jotka paikoin ovat 
näissä metsiköissä valtapuitakin. Puusto on harvaa 
tai suoala voi olla melkein puutonta luonnontilai-
sella luoteisaltaalla, ojitetulla suon osalla yleensä 
keskitiheää, reunoilla jopa tiheää.

Mustinsuo I:n turpeista on rahkavaltaista 85 % 
ja saravaltaista 15 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 71 %, sararahkaturve (CS) 14 %,  
saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 13 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 19 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita  
17 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % ko-
konaisturvemäärästä. Muista turpeen lisätekijöistä 
on mainittava ainoastaan suoleväkkö (SH), jota 
on kolmisen prosenttia turvemäärästä sekä korte 
(EQ) ja ruskosammal (B), molemmat alle puolen 
prosentin osuuksineen. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 4,5. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,4 ja energiaturpeen 5,9. Yli puolentoista met-
rin syvyisellä alueella on suon sekä luoteisella 
että kaakkoisella altaalla pintakerroksena hei-
kosti maatunutta rahkavaltaista turvetta (H≤4) 
kutakuinkin yhtenäisesti 20–600 cm paksuisena 
kerrostumana, paksuimpien kerrosten sijaitessa 
kaakkoisella altaalla. Vain joskus suon matalilla 
reuna-alueilla heikosti maatunutta kerrosta ei ole 
lainkaan. Useimmiten heikosti maatunut rahka-
turve koostuu Cuspidata-sektion rahkasamma-
lista, mutta myös Acutifolia-sektio samoin kuin 
Palustria-sektiokin on edustettuna, viimeksi mai-
nittu tosin harvoin. Sekaturpeet ovat yleisiä puh-
taitten Cuspidata- tai Acutifolia ja harvinaisena 
esiintyvän Palustria-kerroksenkin ohella, samoin 
yleinen on lisätekijänä esiintyvä tupasvilla. Joskus 
lisätekijänä on suoleväkkö, jopa sarakin, ja paikoin 
heikosti maatuneen kerrostuman yhtenäisyyttä 
rikkovat kohtalaisesti tai hyvin maatuneen rahka-
turpeen muodostamat, useimmiten ohuet linssit. 
Kaakkoisen altaan pohjoisreunan varputurvekan-
kaalla on satunnaisesti ruskosammalkerrostumaa 
aivan rahkapatjan pinnalla. Heikosti maatuneen 
rahkapatjan alla, matalilla suon osilla toisinaan 
jo heti pinnasta lähtien on kohtalaisesti ja hyvin 
maatunutta rahkaturvetta, joka useinkin jatkuu 
aina pohjamaahan tai tämän päällä olevaan liejuun 
saakka, mutta monesti saravaltaisen turvekerrok-
sen ”keskeyttämänä”. Myös heikosti maatuneita 
rahkalinssejä esiintyy välikerroksina. Lisätekijä-
nä on tässä turpeessa yleisesti tupasvillaa, puuta, 

varpuainesta, myös silloin tällöin suoleväkköä ja 
saraa sekä aivan pohjalla joskus kortettakin. Sara-
valtaista turvetta on joko turvepatjan pohjalla tai 
myös välikerroksena kohtalaisesti ja hyvin maatu-
neessa rahkaturpeessa muutamasta kymmenestä 
senttimetristä aina lähes kahden ja puolen metrin 
paksuuteen saakka, mutta yleensä kuitenkin sara-
turvekerros on melko ohut eikä se esiinny kovin-
kaan yhtenäisenä. Lisätekijänä on usein puuta ja 
rahkaa, lähellä liejua ja pohjamaata kortetta, suo-
leväkköä tavallisesti vain silloin, kun saraturve 
on välikerroksena rahkavaltaisessa turpeessa. Sa-
raturve on hyvin tai kohtalaisesti, mutta ajoittain 
myös heikohkosti maatunutta. Kaakkoisen altaan 
keskustan pohjalla on joskus heikosti maatunut-
ta ruskosammalturvetta tai saraturvetta, jossa on 
lisätekijänä ruskosammalta, ohuena kerroksena 
turvepatjan pohjalla. Ruskosammalturpeessa voi 
tällöin olla kortettakin. Liekoja eli maatumatonta 
puuta on suon yli puolentoista metrin syvyisellä 
osalla 0–2 metrin syvyydessä erittäin vähän, vain 
noin 0,5 % syvyysvyöhykkeen kokonaisturve-
määrästä.

Suon luoteisen altaan keskustasta ja itäosasta on 
erotettu noin 69 hehtaaria Natura-alueeksi (sisäl-
tää myös täällä sijaitsevan suurehkon Mustinsuon-
saaren). Alueella kasvaa varsinaisena erikoisuute-
na korpihohtosammal (Herzogiella turfacea, kuva 
24), eräällä tärkeimmistä esiintymisalueistaan Ete-
lä-Hämeessä. Mustinsuo I:n Natura-alueelta tun-
netaan kaksi esiintymää, joista toisessa lajia esiin-
tyy kohtalaisesti, toisessa niukasti. Muista kasveista 
mainittakoon suovalkku (Hammarbya paludosa) 
sekä linnustosta esim. liro (Tringa glareola) (Ym-
päristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, viitattu 
6.11.2014: Mustinsuo). Natura-alueen ojittamatto-
man suoalan eli 44 ha:n sekä sen sisältämien kas-
vu-, ympäristö- ja imeytysturpeeksi sekä energia-
turpeeksi arvioitujen turvemäärien vähentämisen 
jälkeen on Mustinsuo I:n yli puolentoista metrin 
syvyisellä ja kutakuinkin yhtenäisellä 129 ha:n alu-
eella hyödyntämiskelpoista, heikosti maatunutta 
rahkaturvetta keskimäärin 2,1 metrin paksuudel-
ta korkeintaan 2,77 milj. m³. Heikosti maatunut 
rahkaturve koostuu suurimmaksi osaksi käytön 
kannalta heikoimman eli Cuspidata-sektion rah-
kasammalista, mutta sisältää kahden muunkin 
sektion rahkasammalia siinä määrässä, että turve 
kokonaisuudessaan kelpaa vähintään välttävästi 
viljelyturpeeksi ja joka tapauksessa hyvin imey-
tys- ja ympäristöturpeeksi. Energiaturpeeksi ja 
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turvemullan raaka-aineeksi luokiteltavaa, niin sa-
nottua tummaa turvetta (keskimaatuneisuus 5,8) 
on heikosti maatuneen rahkakerroksen alla noin  
1,54 milj. m³ (tällöin alimmaisinta 30 cm:n paksuis-
ta turvekerrosta ei ole otettu laskelmiin mukaan). 
Suon kaakkoisen altaan länsiosasta, sen keskustan 
tupasvillarämeen muuttumalta on otettu tarkkati-
lavuuksiset näytteet laboratorioanalyysejä varten. 
Näytesarjan energiaturvetta edustavien näytteit-
ten (16 kpl) analyysien perusteella on suon ener-
giaturpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 2,9 % 
kuivapainosta (vaihteluväli 1,8–4,0), vesipitoisuus 
märkäpainosta 90,9 % (vaihteluväli 84,9–94,2) ja 
kuiva-ainemäärä 79 kg/m³ (46,7–126,0). Turpeen 
rikkipitoisuus on keskimäärin 0,27 % kuivapai-
nosta (0,12–0,59), typpeä on 1,51 % (1,44–1,57) 
ja hiiltä 51,1 % (49,5–52,1), molemmat arvot kui-
vapainosta. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 

on keskimäärin 21,5 MJ/kg (20,1–23,1) ja turpeen, 
jonka kosteus on 50 %, 9,5 MJ/kg (8,8–10,3). Suon 
käyttökelpoisessa energiaturpeessa on siten kuiva-
ainetta 121 700 tn ja kuivan turpeen energiasisältö 
2,62 milj. GJ eli 0,73 milj. MWh. 50 %:n käyttö-
kosteudessa olevan turpeen energiamäärä on 2,31 
milj. m³ eli 0,64 milj. MWh ja yhden suokuution 
energiasisältö 0,42 MWh. Energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan Mustinsuo I:n turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4,0, Q8,0, S0,30, N2,0 (liite 
1/2).

Turvetuotanto Mustinsuo I:llä tulisi olemaan 
jossain määrin ongelmallista. Luoteisen altaan 
luonnonsuojelualueen lisäksi on otettava huo-
mioon asutus kaakkoisen altaan, soveltuvim-
man tuotantoalueen, länsi- ja lounaisreunalla. 
Suon paikoin laajat reuna-alueet sopivat hyvin 
metsänkasvatukseen.

Kuva 24. Korpihohtosammal (Herzogiella turfacea) toisella Mustinsuo I:n Natura-alueelta tunnetusta 
kahdesta esiintymispaikastaan. Sammaleen kasvualustana lahokanto. Kuva Markku Moisanen, GTK 
2014.
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39. Mahlosuo I

Mahlosuo I (atk-n:o 625, kl. 2042 08, x=6731,0, 
y=3359,4) sijaitsee noin 5 km Lopen keskustas-
ta etelään, II Salpausselän kohdalla Loppijärven 
(106,0 m mpy) ja Särkijärven (107,6 m mpy) vä-
lisessä maastossa (kuva 1). Suo rajoittuu itä- ja 
kaakkoisreunaltaan Salpausselille tyypillisiin pit-
känomaisiin ja lounas–koillinen-suuntaisiin mo-
reenimuodostumiin. Pohjois-, koillis-, luoteis- ja 
osaksi länsireunankin hiesukerrostumia, suurim-
maksi osaksi hiesupohjaisia peltoja, lukuun otta-
matta suo rajoittuu lähes kokonaan moreeniin. 

Ainoastaan kaakossa ja idässä on suon reunalla 
vielä pienialaisia hiesukerrostumia (Haavisto-Hy-
värinen ym. 1990c). Metsäauto- ja kylätiet ulottu-
vat monin paikoin suon reunalle, ja ajoura kulkee 
pohjoispuoliskon halki ynnä länsireunan tuntu-
massa, joten kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 25).

Tutkitun alueen pinta-ala on 79 ha (taulukko 8). 
Suolla on 36 tutkimuspistettä ja 53 syvyyspistettä, 
eli tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,3/10 
ha. Suo on tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 8. Mahlosuo I:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 79 0,5 0,3 1,7 2,5 0,37 0,22 1,35 1,94
Yli 1,0 m 63 0,6 0,3 2,0 2,9 0,37 0,22 1,29 1,88
Yli 1,5 m 56 0,7 0,3 2,2 3,2 0,37 0,20 1,22 1,79
Yli 2,0 m 50 0,7 0,4 2,3 3,4 0,35 0,20 1,14 1,69

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 109–
115 m, ja pinta viettää kohti laskuojia, jotka suon 
reunoilla ja keskustassa virtaavat länsilounaassa si-
jaitsevan lahdekkeen suuntaan. Tästä lahdekkeesta 
lähtevä oja vie suon vedet muutaman sadan met-
rin päässä sen länsi- ja luoteispuolella sijaitsevaan 
Särkijärveen. Mahlosuo I sijaitsee Loppijärven 
valuma-alueella (35.874), joka puolestaan kuuluu 
Vanajan reitin valuma-alueen (35.8) Tervajoen 
valuma-alueeseen (35.87). Nämä kaikki sisälty-
vät suureen Kokemäenjoen vesistöalueeseen (35). 
Suon kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (4,9 m) 
suon eteläosan keskustan syvänteessä. Varsin ta-
sainen, vain paikoin jyrkähkösti suoaltaaseen viet-
tävä suon pohja koostuu enimmäkseen hiesusta 
(59 % pohjamaalajihavainnoista). Lähinnä reuna-
milla tavataan myös hietaa (15 %) ja moreenia (10 
%) sekä eteläpuoliskon syvänteessä savea (15 %). 
Ohuita liejukerrostumia (5–20 cm) esiintyy vain 
paikoin suon etelä- ja pohjoispuoliskon syvillä alu-
eilla sekä koillisreunalla. Kaikkiaan 13 pisteessä on 
havaittu liejua.

Mahlosuo I:n kirjatuista suotyypeistä on rämei-
tä 72 %, turvekankaita 17 %, korpia 8 % ja vanhoja 
turpeennostoalueita noin 3 %. Turvekankaiden li-

säksi myös muut suotyypit ovat yleensä ojituksen 
muuttamia, ainoastaan koillisosassa on havaitta-
vissa luonnontilaisuutta mm. keidasrämeen osalla, 
jota on kaikkiaan noin 6 % suotyyppihavainnoista. 
Yleisimmät suotyypit, rahkaräme (31 %) ja isovar-
puräme (22 %) esiintyvät suoaltaan keskustassa, 
mutta myös reunamilla, jonne lähinnä ovat keskit-
tyneet turvekankaat, ravinteiset ruohoturvekangas 
ja mustikkaturvekangas runsaslukuisimpina (yh-
teensä 15 %) sekä vielä karu puolukkaturvekan-
gas. Korpirämettä (8 %) löytyy samoin reunamilta, 
kuten korpia, varsinaista korpea, ruoho- ja heinä-
korpea ja harvinaista nevakorpeakin. Reunamille 
kuuluu myös melko harvalukuinen tupasvillaräme 
(5 %). Eteläpuoliskon keskustassa ja suon koillis-
kolkassa on vanhoja turpeennostoalueita. Niistä 
on nostettu heikosti maatunutta rahkaturvetta 
kuivikkeeksi, minkä muistona eteläpuoliskolla on 
yhä erotettavissa joitakin turvelatojen jäännöksiä. 
Mahlosuo I on lähes kauttaaltaan tiheästi ojitettu, 
ja sen luonnontilaisuusluokka, huolimatta koil-
lisosan pienehköstä ojittamattomasta suon osasta 
on siten arvioitavissa lähinnä 0:ksi. Suon pinnas-
ta on keskimäärin vajaa kolmasosa hieman yli 
20 cm korkuisten mättäiden peitossa. Suoaltaan 
keskustassa on useimmiten puhtaita männiköitä, 
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jotka ovat enimmäkseen taimikko- ja riukuvai-
heessa. Järeämpää puustoa, harvennusvaihetta 
ja varttuneita kasvatusmetsiköitä on reunamilla, 
joiden sekametsiköissä kuusi ja koivu voivat olla 
valtapuina, ja pihlaja, tervaleppä sekä haapa tuoda 
silloin tällöin oman lisänsä puulajistoon. Vajaa-
tuottoisuuttakin esiintyy, mutta vain koillisosan 
ojittamattomalla keidasrämeellä. Suoaltaan puusto 
on tavallisesti keskitiheää, myös harvaa ja joskus 
reunoilla tiheääkin.

Mahlosuo I:n turpeista on rahkavaltaista 60 % 
ja saravaltaista 40 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 56 %, sararahkaturve (CS) 4 %, 
saraturve (C) 16 % ja rahkasaraturve (SC) 24 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
24 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 20 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % koko-
naisturvemäärästä. Muita mainitsemisen arvoisia 
lisätekijöitä ovat järviruoko (PR), jota on noin 
prosentti turvemäärästä, sekä suoleväkkö (SH) ja 
korte (EQ), kumpikin puolen prosentin osuuksi-
neen. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,2, heikosti maatuneen, rahkavaltaisen pinta-
turvekerrostuman 3,5. ja energiaturpeen 5,9. Hei-
kosti maatunutta (H≤4), rahkavaltaista turvetta on 
suon yli puolentoista metrin syvyisellä osalla 20 
cm:stä aina jopa lähes kolmen metrin paksuuteen 
yltävänä, tosin ei aivan yhtenäisenä kerrostumana, 
paksuimpien kerrostumien sijaitessa suon poh-
joispuoliskolla. Muun muassa suon keskiosassa 
rahkakerrostuman yhtenäisyyden katkaisee suon 
pintaan saakka ulottuva saraturve. Rahkakerros-
tuma koostuu usein puhtaasta rahkaturpeesta, 
mutta sisältää yhtä usein rahkan ohella lisätekijöi-
tä, lähinnä tupasvillaa, joskus myös puuta, varpua 
ja suoleväkköä. Kohtalaisesti ja hyvin maatuneet, 
tavallisesti ohuehkot rahkaturvelinssit, joskus 
jopa saraturvelinssit kuuluvat olennaisena osana 
rahkapatjaan kohottaen sen keskimaatuneisuutta. 
Rahkapatjan alla, paikoin suon laidoilla ja suoal-
taan keskiosassakin heti pinnasta lähtien on sara-
valtaista, yleensä kohtalaisesti ja hyvin maatunutta 
turvetta, paksuudeltaan muutamasta kymmenestä 
senttimetristä jopa kolmeen metriin. Saraturpeen 
lisätekijöitä ovat erityisesti puu- ja varpuaines sekä 
rahka, vain paikoin, esimerkiksi suon pohjoispuo-
liskolla, järviruoko ja korte. Liekoja on suon yli 
puolentoista metrin syvyisellä alueella 0–2 metrin 
syvyydessä erittäin vähän, ainoastaan 0,2 %  
kyseisen syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Mahlosuo I:n yli puolentoista metrin syvyisellä ja 
yhtenäisellä 56 ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 
1,79 milj. m³. Tällä alueella on heikosti maatunutta, 
rahkavaltaista turvetta keskimäärin hiukan yli 
metrin paksuudelta kaikkiaan 0,57 milj. m³.  
Tutkimusajankohtana ei heikosti maatunutta rah-
katurvetta vielä eritelty maastossa eri sektioihin, 
mutta suotyypeistä ja turpeen lisätekijöistä pää-
tellen heikosti maatunut osa suon rahkaturpeesta 
soveltuu ilmeisesti jossain määrin kasvu- ja viljely-
turpeeksikin ja on joka tapauksessa hyvää imeytys- 
ja ympäristöturvetta. Keskimaatuneisuudeltaan 
arvon 4 ylittävä osa rahkapatjasta sekä saraturve 
soveltuvat energiaturpeeksi, kokonaiskeskimaa-
tuneisuuden ollessa 5,8. Tästä turpeesta arviolta 
noin puolet tai kaksi kolmasosaa on saravaltais-
ta. Energiaturpeeksi tai myös turvemullan raaka-
aineeksi luokiteltavaa turvetta on 1,05 milj. m³  
(30 cm:n paksuinen pohjaturvekerros ei ole mu-
kana laskelmissa). Suon keskiosan ojitetulta rah-
karämeeltä on otettu tarkkatilavuuksiset näytteet 
laboratorioanalyysejä varten. Näytesarjan energia-
turvetta edustavien näytteitten (7 kpl) analyysien 
perusteella on suon energiaturpeen keskimääräinen 
tuhkapitoisuus 1,5 % kuivapainosta (vaihteluväli 
0,7–3,1), vesipitoisuus märkäpainosta 91,5 % (vaih-
teluväli 87,6–94,0) ja kuiva-ainemäärä 82 kg/m³  
(56,7–122,7). Turpeen rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,16 % kuivapainosta (0,09–0,28). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
20,7 MJ/kg (19,0–21,8) ja turpeen, jonka kosteus 
on 50 %, 9,1 MJ/kg (8,3–9,7). Energiaturpeessa on 
kuiva-ainetta noin 86  100 tn, ja kuivan turpeen 
energiasisältö on 1,78 milj. GJ eli 0,49 milj. MWh. 
50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen energia-
määrä on 1,57 milj. GJ eli 0,44 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,42 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan Mahlosuo I:n turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A2,0, Q8,0, S0,20 (liite 1/2).

Mahlosuo I soveltuu kohtalaisen hyvin tur-
vetuotantoon. Sitä suunniteltaessa on kuitenkin 
otettava huomioon asutus lähellä suon luoteis- ja 
kaakkoisreunaa sekä se seikka, että suon vesien 
päälasku-uoman eli länsilounaassa sijaitsevasta 
lahdekkeesta lähtevän ojan suun molemmin puo-
lin Särkijärven rannalla on vielä kesämökkiasutus-
ta. Suon matalat reuna-alueet sopivat hyvin met-
sänkasvatukseen.
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Kuva 25. Mahlosuo I:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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40. Torkinsuo

Torkinsuo (atk-n:o 31 382, kl. 2042 09, x=6734,4, 
y=3358,3) sijaitsee noin 3 km Lopen keskustasta 
lounaaseen Loppijärven (106,0 m mpy) pohjois-
puoliskon länsirannalla, peittäen miltei kokonaan 
järveen pistävän leveähkön niemen (kuva 1). Suo 
kuuluu lisäksi II Salpausselän vyöhykkeeseen, mi-
hin viittaa suon eteläpuoliskon Loppijärvestä erot-
tava lounas–koillinen-suuntainen hiekkamuodos-
tuma, Torkinmäki. Sen koillis- ja eteläpuolelle on 
Loppijärvi, kenties järvenlaskun vuoksi, muodos-
tanut matalahkot rantavallit, koillisessa turpeeseen 
(kuvat 26 ja 27) ja etelässä hiesuun. Torkinmäen 
hiekan ohella suon eteläpuoliskoa rajoittaa hiesu, 
aivan eteläkärjessä hiesupohjainen pelto. Suon län-
sireunalla hiesusta pistää esiin pieni moreenisaari 
ennen kuin hiukan pohjoisempana reunamaalaji 
vaihtuu kokonaan moreeniksi. Moreenisaaria on 

myös suoaltaan keskiosassa ja Loppijärven rannal-
la pohjois- ja itäreunalla sekä koilliseen pistäväl-
lä niemenkärjellä, Saukonnokassa. Luoteessa suo 
rajoittuu vielä hiesuun ja hiesupohjaisiin peltoihin 
ynnä vähäisin osin hiekkaan. Luoteisosan moree-
nissa on havaittavissa Salpausselkävyöhykkeelle 
tyypillinen, joskin pieni reunamoreeniselänne 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990d). Suon eteläisim-
män osan halki johtaa tie Loppijärven rannan 
kesämökeille Torkinmäen eteläpuolella, ja länsi-
reunalle ulottuva ajoura ylittää suon keskiosan 
johtaen Torkinmäelle. Samoin hieman pohjoisem-
pana länsireunalle johtaa pelto/metsäautotie, joka 
lopulta huonoksi ajouraksi kutistuneena päätyy 
myös Torkinmäelle. Loppijärven rannalle vie vie-
lä yksi tie aivan suon luoteisreunan tuntumassa 
(kuva 28).

Kuva 26. Aamusumuinen näkymä Torkinsuon luhtanevalle Loppijärven rannalla, Torkinmäen koillis-
puolella. Kuvan oikeassa yläkulmassa häämöttää Itusaari. Kuvan vasemmassa laidassa pitkin matkaa 
matala, turpeeseen muodostunut rantavalli erottaa luhtanevan isovarpurämeestä/kangasrämeestä. Kor-
kea Phragmites australis (järviruoko) -kasvusto peittää Loppijärven näkyvistä lähes kokonaan. Kuva: 
Markku Moisanen, GTK 2014.
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Kuva 28. Torkinsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kuva 27. Torkinsuon turverantavallin isovarpurämeellä Torkinmäen koillispuolella kasvaa järeitäkin 
mäntyjä. Järviruoikko ja sumu peittävät Loppijärven kokonaan näkyvistä. Kuva Markku Moisanen,  
GTK 2014.
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Tutkitun alueen pinta-ala on 44 ha (taulukko 9). 
Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 17 syvyyspistettä, 
joten niitä on yhteensä 8/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 2007.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 106–
108 m, ja pinta viettää suon pohjoispuoliskolla lä-
hinnä itään, luoteeseen ja pohjoiseen, mutta myös 
etelälounaaseen, minne suon pinta viettää suurim-
massa osassa eteläistä allastakin (Rantasuo) koh-
den aivan suon eteläosassa itään ja Loppijärveen 
virtaavaa laskuojaa. Tämän ojan eteläpuolella ete-
läkärjen viettosuunta on pohjoinen. Pohjoisosan 
laskuojat virtaavat Loppijärven Kuljunlahteen joko 
suoraan tai koillisosaa halkovan Erävisjoen kautta. 
Torkinsuo sijaitsee Loppijärven valuma-alueella 
(35.874), joka puolestaan kuuluu Vanajan reitin 
valuma-alueen (35.8) Tervajoen valuma-alueeseen 
(35.87). Nämä kaikki pitää sisällään suuri Koke-
mäenjoen vesistöalue (35). Suon syvimmän osan 
kuivatusmahdollisuudet ovat Loppijärven lähei-
syydestä huolimatta kohtalaiset.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus,  
2,4 m, on suon pohjoispuoliskon keskustassa sa-
takunta metriä Torkinmäen pohjoiskärjestä poh-
joiseen. Suon pohja koostuu lähinnä lajittuneista 
maalajeista, joista yleisin on hiesu (43 % pohja-
maalajihavainnoista). Myös hiekkaa (23 %) sekä 
hietaa ja savea (kumpaakin 14 % havainnoista) 
esiintyy melko usein, mutta moreenia (6 %) vain 
länsi- ja luoteisreunalla sekä moreenisaarten ym-
pärillä. Liejuja on lähes koko suoaltaan alueella 
yhtenäisenä, mutta vain 5–70 cm:n paksuisena 
kerrostumana. Kaikkiaan 27 pisteessä on havaittu 
liejua.

Torkinsuon muistiin merkityistä suotyypeistä 
on turvekankaita 65 %, rämeitä 32 % ja korpia 3 %. 
Yleisimpiä suotyyppejä, puolukkaturvekangasta 
(31 % suotyyppihavainnoista) ja isovarpurämet-
tä (23 %) tavataan suoaltaan keskiosassa, mutta 
myös reunamilla, mm. Loppijärven rannalla, var-

puturvekangasta (17 %) lähinnä keskustassa ja 
mustikkaturvekangasta (17 %) samoin kuin kan-
gasrämettä (6 %) reunamilla. Korpia edustaa vain 
harvalukuinen, luoteisreunaman ruoho- ja heinä-
korpi, rämetyyppejä vielä, samoin harvalukuinen, 
tupasvillaräme. Aivan Loppijärven rannalta löytyy 
myös luhtanevaa. Jokseenkin tiheän ojituksensa 
vuoksi Torkinsuo on arvioitavissa luonnontilai-
suusluokkaan 0. Puusto on suoaltaan keskustassa, 
myös joskus reunamilla, erityisesti Loppijärven 
rannalla mäntyvaltaista, jopa puhdasta männik-
köäkin. Sekapuuna on yleensä koivu, kuusta on 
paikoin reunoilla, missä se voi olla vallitsevana 
puulajina. Luoteisreunan ruoho- ja heinäkorvessa, 
tosin vajaatuottoisessa metsikössä valtapuuna on 
poikkeuksellisesti tervaleppä. Muutoin suon kes-
kitiheät, vain suon keskiosan kapeikon kuusikois-
sa tiheät metsiköt ovat yleensä varttunutta kasva-
tusmetsää tai ovat harvennusvaiheessa (kuva 29). 
Taimisto- ja riukuvaihetta sekä uudistuskypsyyden 
saavuttanutta puustoa on ainoastaan satunnaisesti.

Torkinsuon turpeista on rahkavaltaista 74 % 
ja saravaltaista 26 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 65 %, sararahkaturve (CS)  
9 %, saraturve (C) 5 % ja rahkasaraturve (SC)  
21 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 7 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä tur-
peita 18 % kokonaisturvemäärästä. Muita mainit-
semisen arvoisia lisätekijöitä ovat korte (EQ), jota 
on 8 % turpeen määrästä sekä järviruoko hiukan 
yli prosentin osuudellaan. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,3. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 3,1 ja energiaturpeen 5,7. Heikosti maatunutta 
rahkavaltaista pintaturvetta (H≤4), lähinnä Cus-
pidata-rahkasammalista koostuvaa turvetta, jossa 
on joskus harvoin lisätekijänä hiukan tupasvil-
laa, on suoaltaassa vain korkeintaan muutaman 
kymmenen senttimetrin paksuudelta eikä aivan 
yhtenäisesti. Suurimmaksi osaksi suon turvepatja 

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

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 44 0,1 0,1 0,8 1,0 0,03 0,02 0,34 0,39
Yli 1,0 m 15 0,1 0,0 1,3 1,4 0,02 0,01 0,20 0,23
Yli 1,5 m 6 0,1 0,1 1,7 1,9 0,01 0,01 0,10 0,12
Yli 2,0 m 2 0,0 0,2 2,1 2,3 0,00 0,00 0,04 0,04
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koostuu kohtalaisesti ja hyvin maatuneesta rahka-
turpeesta, jossa lisätekijänä on tupasvillaa, puuta 
ja paikoin saraakin. Joskus, eteläisimmässä osassa 
suota (Rantasuolla) rahkakerrokseen sisältyy vie-
lä heikosti maatuneita Cuspidata-linssejä, ja täällä 
samoin kuin suoaltaan kapeassa keskiosassa tur-
ve säilyy rahkavaltaisena liejuun tai pohjamaahan 
saakka. Saravaltaista turvetta rahkakerrostuman 
alta löytyy lähinnä suon pohjoispuoliskolta, aivan 
luoteisreunalta jo pinnasta lähtien, kohtalaisesti 
tai heikohkosti maatuneena lisätekijänään rahkaa, 
usein kortetta ja myös järviruokoa. Saraturvetta on 
vain muutamasta kymmenestä senttimetristä kor-
keintaan metrin paksuuteen yltävänä kerrostuma-
na. Liekoja on suon yli puolentoista metrin syvyi-
sellä osalla 0–2 metrin syvyydessä kokonaisuutena 
ottaen hyvin vähän, noin 0.9 % syvyysvyöhykkeen 
turvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi olevan ai-
van suon pintaosassa, 0–0,5 metrin syvyydessä, 
missä niitä on jopa runsaasti, 3,5 % tämän syvyys-
vyöhykkeen turpeesta.

 Torkinsuon yli puolentoista metrin syvyi-
sellä kuuden hehtaarin alueella on turvetta kaik-
kiaan 0,12 milj. m³. Turvekerrostumaa voidaan 
heikosti maatuneen rahkaturpeen niukkuuden 

vuoksi pitää kokonaisuudessaan energiaturpee-
na, jolloin turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,7. Tästä turpeesta on arviolta vain noin vii-
desosa saravaltaista. Energiaturvetta, joka sovel-
tuu myös turvemullan raaka-aineeksi, on lopulta 
noin 0,10 milj. m³ (suon pohjimmainen 30 cm:n 
paksuinen turvekerros jätetään laskelmien ulko-
puolelle). Suosta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia 
näytteitä laboratorioanalyysejä varten, mutta suon 
yli puolentoista metrin syvyisen alueen poltto-
turpeeksi luokitellun turpeen energiasisällölle on 
saatu laskennallinen arvo Mäkilän kaavojen avulla 
(Mäkilä 1994). Kuivan turpeen energiasisältö on 
näin määriteltynä 0,22 milj. GJ eli 0,06 milj. MWh. 
50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen energia-
määrä on 0,20 milj. GJ eli 0,05 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,56 MWh.

Torkinsuo soveltuu kohtalaisesti, mutta vain 
pienimuotoiseen turvetuotantoon, jolloin vielä on 
otettava huomioon Torkinmäen eteläpuolinen Ve-
senkallion kesämökkikeskittymä sekä varsin tiheä 
kesämökkiasutus lähellä suon itäreunaa sijaitse-
valla Itusaarella. Matala suo soveltuu kokonaisuu-
dessaan hyvin metsänkasvatukseen.

Kuva 29. Hyväkasvuista männikköä Torkinsuon puolukkaturvekankaalla. Näkymä Torkinmäen pohjois-
reunalta pohjoiseen. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.
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41. Pipakallionsuo

Pipakallionsuo (atk-n:o 31  389, kl. 2042 09, 
x=6736,7, y=3357,3) sijaitsee noin 3 km Lopen kes-
kustasta länteen Loppijärven (106,0 m mpy) luo-
teispuolella ja II Salpausselän tuntumassa (kuva 1).  
Salpausselän kerrostumiin viittaavat suon ja Loppi-
järven välissä sijaitseva pitkänomainen ja lounas–
koillinen-suuntainen hiekka/moreenimuodostu-
ma sekä suon lounaiskolkkaa miltei rajoittava 
reunamoreenimuodostuma. Suo rajoittuu suu-
rimmaksi osaksi moreeniin, jossa on paikoin suon 
pohjois-, luoteis-, länsi-, etelä- ja kaakkoispuolella, 
ei tosin aina aivan sen reunalla kalliopaljastumia. 
Suon koillispäätä ja osin itäreunaa sekä keskiosan 
etelä- ja pohjoisreunaa rajoittaa paikoin myös hie-
ta, koillisessa ja idässä turvepohjaisten peltojen 
jälkeen hietapohjaisina peltoina. Suon lounaisim-
massa osassa sijaitseva pelto on puolestaan lähes 
kokonaan turvepohjainen ja niiltä osiltaan sekin 

sisällytetty suon pinta-alaan. Moreeni tulee esiin 
itse suoaltaassakin kolmena isohkona ja kahtena 
pienenä saarena. Suon keskiosassa pohjoisreunan 
lähellä sijaitsevaan moreenisaareen liittyy vielä 
pienialainen hiekkakerrostuma, jossa on pieni hie-
kanottokuoppa (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990d). 
Metsäautotiet ja ajourat ulottuvat suon reunoille 
lähes joka puolella, mm. eteläreunalle, jossa sen 
tuntumassa on useita kesämökkejä. Yksi tie ylittää 
suoaltaan sen keskikohdalta sivuten edellä mainit-
tua hiekkakuoppaa, ja toinen suon koillisen lah-
dekkeen pellon ja suon rajalla. Kulkuyhteydet ovat 
niin muodoin hyvät (kuva 30).

Tutkitun alueen pinta-ala on 78 ha (taulukko 
10). Suolla on 26 tutkimuspistettä ja 43 syvyyspis-
tettä, yhteensä 8,8/10 ha. Pipakallionsuo on tutkit-
tu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 78 0,2 0,2 1,3 1,7 0,16 0,19 1,00 1,35
Yli 1,0 m 58 0,3 0,3 1,5 2,1 0,16 0,19 0,87 1,22
Yli 1,5 m 44 0,4 0,4 1,6 2,4 0,16 0,19 0,71 1,06
Yli 2,0 m 30 0,5 0,5 1,7 2,7 0,16 0,15 0,53 0,84

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 107–
116 m, ja pinta viime kädessä viettää kohden suo-
altaan keskellä koilliseen virtaavaa laskuojaa. Tätä 
laskuojaa pitkin suon vedet päätyvät luoteeseen 
virtavaan Topenosojaan ja lopulta koilliseen vir-
taavaan Kaartjokeen. Suo sijaitsee Kaartjoen ala-
osan alueella (35.886), joka kuuluu Vanajan reitin 
valuma-alueen (35.8) Hyvikkälänjoen valuma-
alueeseen (35.88). Nämä kaikki ovat suuren Koke-
mäenjoen vesistöalueen (35) alajakoja. Suon kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Paksuimmillaan (3,5 m) turvekerrostuma on 
suon koillispuoliskon keskustassa. Suon jokseen-
kin tasainen pohja on reunamilla ja suon matalil-
la osilla yleensä moreenia (44 % pohjamaalajiha-
vainnoista), syvillä alueilla se koostuu lajittuneista 
maalajeista, joista yleisin on hieta (42 %), mutta 
myös hiekkaa (10 %) ja hiesua (4 %) esiintyy. Lie-
jukerrostumia on vain suoaltaan koillispuoliskolla, 

ja nekin ovat hajanaisia, pistemäisiä ja ainoastaan 
10–20 cm paksuja. Kaikkiaan liejuhavaintoja on 
neljästä pisteestä.

Pipakallionsuon suotyypeistä on havaintojen 
perusteella turvekankaita 78 %, rämeitä 19 % ja 
korpia 3 %. Yleisintä suotyyppiä, mustikkaturve-
kangasta (31 % havaituista suotyypeistä) on eri-
tyisesti reunamilla ja suon matalissa osissa, jonne 
myös kuuluvat harvalukuiset korvet, varsinainen 
korpi ja kangaskorpi (yhteensä 3 %) sekä ravintei-
kas ruohoturvekangas (4 %). Lähinnä reunamilla 
tavataan tupasvillarämettäkin (13 %), sitä vastoin 
karut varputurvekangas (22 %) ja puolukkatur-
vekangas (17 %) luonnehtivat selkeimmin suoal-
taan keskustaa. Muita suotyyppejä ovat reunojen 
isovarpuräme ja rahkaräme (yhteensä 6 %) sekä 
koilliskolkan kytöheitto (4 %). Pipakallionsuo on 
kauttaaltan tiheän ojituksensa vuoksi arvioitavissa 
ainoastaan luonnontilaisuusluokkaan 0. Mättäitä 
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suolla on tuskin nimeksi: vain viisi prosenttia 
suon pinnasta on hiukan yli 20 cm korkuisten 
mättäiden peitossa. Puusto on suoaltaan keski-
osassa mäntyvaltaista, useimmiten puhdasta män-
nikköä. Sekapuina esiintyy jonkin verran koivua 
ja kuusta, jotka reunoilla silloin tällöin ovat met-
siköiden valtapuita, ja muodostavat satunnaisesti 
jopa puhtaita kuusikoita ja koivikoita. Puusto on 
keskitiheää, joskus lounaispuoliskolla ja koillis-
puoliskon reunoilla tiheääkin, ja metsiköt ovat 
voittopuolisesti varttuneita kasvatusmetsiköitä tai 
harvennusmetsiköitä. Taimikko- ja riukuvaihet-
ta löytyy jonkin verran lounaispuoliskolta, järeää 
puustoa vain satunnaisesti koillispuoliskon itä-
reunalta.

Pipakallionsuon turpeista on rahkavaltaista 59 %  
ja saravaltaista 41 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 42 %, sararahkaturve (CS) 17 %,  
saraturve (C) 10 % ja rahkasaraturve (SC) 31 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
33 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 21 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % koko-
naisturvemäärästä. Muista turpeen lisätekijöistä 
on ainoastaan järviruoko (PR) mainitsemisen ar-
voinen, ja sitäkin on reilusti alle puoli prosenttia 
turvemäärästä. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,9. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,5 ja 
energiaturpeen 5,4. Heikosti maatunutta ja rahka-
valtaista pintakerrosta on suon sekä lounais- että 
koillispuoliskolla, paikoin hiukan yli kahden met-
rin kerrostumana, vaikka tällöin joskus sisältäen 
ohuita, muutaman kymmenen sentin paksuisia, 
maatuneempia rahkaturvelinssejä, jopa satunnai-
sesti saraturvelinssinkin suon lounaispuoliskolla. 
Tavallisesti heikosti maatunut pintarahka (H≤4) 
on huomattavasti ohuempi, ja koillispuoliskon 
keskustan puolukkaturvekankaalla ohuen pin-
takerroksen muodostaa, tosin vain paikallisesti, 
osaksi ruskosammal eli suon pinnalla esiinty-
vä seinä- kynsi- tai karhunsammal. Pintarahka 
koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-sektion 
rahkasammalista, vain aivan paikallisesti siinä on 
Acutifolia- tai Palustria-sektion edustajien muo-
dostamia kerrostumia. Lisätekijänä on yleisesti 
tupasvillan jäännöksiä, mutta myös puhtaita rah-
kaosueita tavataan. Heikosti maatuneen rahkaker-
rostuman alla, joskus suon laidoilla jo heti pinnas-
ta lähtien on joko rahka- tai saravaltaista turvetta, 

heikohkosti tai kohtalaisesti ja monesti myös hy-
vin maatuneena. Turvekerrostumassa vaihtelevat 
keskenään rahka- ja saravaltaiset kerrokset tai 
sitten kerrostuma säilyy yksinomaan rahka- tai 
saravaltaisena pohjamaahan tai ohueen liejuun 
saakka. Rahka- ja sarakerrokset saattavat esiintyä 
puhtainakin, mutta tavallisesti niitä tavataan kui-
tenkin lisätekijöiden kera, joista yleisimpiä ovat 
tupasvilla, puu- ja varpuaines, rahkavaltaisessa 
turpeessa sara ja saravaltaisessa puolestaan rahka. 
Koillispuoliskon keskustassa saravaltaisen turpeen 
lisätekijöihin kuuluu vielä, lähinnä satunnaisesti, 
järviruoko. Liekoja eli maatumatonta puuta on 
suon yli puolentoista metrin syvyisellä alueella 
0–2 m:n syvyydessä kokonaisuutena ottaen vähän, 
noin 1,2 % syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Pipakallionsuon yli puolentoista metrin sy-
vyisellä ja varsin yhtenäisellä 44 ha:n alueella on 
turvetta kaikkiaan 1,06 milj. m³. Heikosti maatu-
nutta, rahkavaltaista pintaturvetta on tällä alueel-
la keskimäärin noin 0,8 metrin paksuudelta 0,35 
milj. m³. Turve on kasvu- ja viljelyturpeeksi heik-
kolaatuista, mutta soveltuu imeytys- ja ympäristö-
turpeeksi. Suosta saatavan energiaturpeen määrä 
on 0,58 milj. m³ (tällöin myös suon pohjimmainen 
30 cm:n turvekerros on vähennetty kokonaistur-
vemäärästä) ja sen keskimaatuneisuus suurin piir-
tein 5,5. Karkeasti arvioiden energiaturpeesta on 
kaksi kolmasosaa saravaltaista. Energiaturve sopii 
hyvin myös turvemullan raaka-aineeksi. Suosta ei 
ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyysejä varten, mutta yli puolentoista met-
rin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun 
turpeen energiasisältöä on arvioitu Mäkilän kaa-
vojen avulla (Mäkilä 1994). Laskennalliseksi kui-
van turpeen energiasisällöksi on saatu 1,11 milj. 
GJ eli 0,31 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa 
olevan turpeen energiamäärä on 0,98 milj. GJ eli 
0,27 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisäl-
tö tässä tapauksessa keskimäärin 0,47 MWh.

Pipakallionsuo soveltuu turvetuotantoon vain 
kohtalaisesti. Asutus suon lounais- ja koillispään 
tuntumassa sekä eteläreunan kesämökkiasutus on 
otettava huomioon mahdollista tuotantoa suunni-
teltaessa. Myös turpeen laatu, varsinkin heikosti 
maatuneen rahkaturpeen osalta jättää jonkin ve-
ran toivomisen varaa. Metsänkasvatukseen tehok-
kaasti ojitettu suo kokonaisuudessaankin sopii  
hyvin.
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Kuva 30. Pipakallionsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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42. Lähdemäensuo

Lähdemäensuo (atk-n:o 31  391, kl. 2042 09, 
x=6737,6, y=3358,5) sijaitsee noin 2 km Lopen 
keskustasta länteen/länsiluoteeseen II Salpaussel-
kävyöhykkeen läpi kohtisuoraan kaakosta luotee-
seen kulkevan suuren jäätikköjokimuodostuman 
eteläpuolella (kuva 1). Pohjoisreunaltaan suo ra-
joittuu tämän muodostuman hiekkakerrostumiin, 
muualta lähes kauttaaltaan sen liepeiden hieta-
maahan, luoteessa, lännessä, lounaassa ja eteläs-
sä vielä peltoihin, joiden turvepohjaiset osat on 
sisällytetty suon pinta-alaan. Vain pieneltä osal-
taan luoteessa suo, taikka täällä turvepohjainen 

pelto, rajoittuu moreeniin (Haavisto-Hyvärinen 
ym. 1990d). Kulkuyhteydet ovat hyvät: Riihimäki–
Forssa-maantie sivuaa suon pohjoisreunaa, ja tästä 
tiestä erkanevat kaksi kylätietä suuntautuvat suon 
molemmin puolin, toinen lounaaseen ja toinen 
eteläkaakkoon. Kummaltakin tieltä pääsee ajou-
raa/mökkitietä pitkin aivan suon reunalle saakka 
(kuva 31).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 35 ha (tauluk-
ko 11). Suolla on 12 tutkimuspistettä ja 12 syvyys-
pistettä, eli niitä on yhteensä 6,9/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 35 0,0 0,1 0,9 1,0 0,02 0,04 0,32 0,38
Yli 1,0 m 20 0,1 0,2 1,2 1,5 0,01 0,03 0,25 0,29
Yli 1,5 m 9 0,1 0,2 1,4 1,7 0,01 0,02 0,13 0,16

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 104–
109 m, ja pinta viettää suon eteläisimmässä osassa 
lähinnä länteen ja muualla etelälounaaseen, lopul-
ta kohden suon länsireunalla pohjoiseen virtaavaa 
laskuojaa. Laskuojasta on yhteys suon länsipuo-
len valtaojaan, joka vähän yli kuuden kilometrin 
päässä luoteessa Topenosojana puolestaan päätyy 
koilliseen virtaavaan Kaartjokeen. Lähdemäen-
suo sijaitsee Kaartjoen alaosan alueella (35.886), 
joka kuuluu Vanajan reitin valuma-alueen (35.8) 
Hyvikkälänjoen valuma-alueeseen (35.88). Nämä 
kaikki ovat suuren Kokemäenjoen vesistöalueen 
(35) alajakoja. Suon kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät.

Paksuimmat turvekerrostumat (1,9 m) löytyvät 
suon keskiosan syvältä alueelta sekä pohjois- että 
eteläpuoliskolta. Suon melkoisen tasainen pohja 
koostuu suurimmaksi osaksi hiedasta (71 % ha-
vainnoista) ja hiesusta (17 %), hiekkaa (8 %) sekä 
moreenia (4 %) on vain paikoin reunamilla.

Lähdemäensuon kirjatuista suotyypeistä on 
turvekankaita 96 % ja korpia 4 %. Suoaltaan kes-
kiosaa luonnehtivat karut turvekankaat, lähinnä 
puolukkaturvekangas (55 % havainnoista), silloin 
tällöin myös varputurvekangas (8 %), ja reunamia 
mustikkaturvekangas (29 %) harvalukuisten ruo-

hoturvekankaan ja kangaskorven (yhteensä 8 % 
suotyyppihavainnoista) kera. Kauttaaltaan tiheästi 
ojitetun Lähdemäensuon luonnontilaisuusluok-
ka on 0. Mäntyvaltaiset, varttuneet ja keskitiheät, 
kuusta sekä koivua sisältävät sekametsät hallitsevat 
miltei koko suoallasta. Ainoastaan satunnaisesti 
reunamilla puusto voi olla kuusivaltaista ja joskus 
tiheääkin.

Lähdemäensuon turpeista on rahkavaltaista 65 %  
ja saravaltaista 35 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 38 %, sararahkaturve (CS) 27 %  
ja rahkasaraturve (SC) 35 %. Mainitsemisen ar-
voisena lisätekijänä on vain puuaines. Puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita on kaikkiaan 35 % 
kokonaisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,2. Heikosti maatuneen ja 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,6 ja energiaturpeen 5,5. Heikosti maatunutta, 
rahkavaltaista turvetta (H≤4) on suon pintaosassa 
yhtenäisesti vain suppealla alueella pohjoispuolis-
kolla, ja jonkin verran sitä löytyy myös suoaltaan 
eteläosasta. Pintaturpeen paksuus on vain 10– 
60 cm, ja turve koostuu pääasiassa Cuspidata-
sektion rahkasammalista. Ohuen pintarahkan alla, 
usein jo heti pinnasta lähtien turvekerrostuma on 
kohtalaisesti ja hyvin, joskus aluksi heikohkostikin 
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maatunutta, rahka- tai saravaltaista turvetta, jossa 
lisätekijänä on saraturpeessa rahkaa ja rahkatur-
peessa saraa ja molemmissa vielä paikoin puuai-
nesta. Usein turvekerrostuma säilyy rahkavaltaise-
na pohjaan saakka, mutta yli metrinkin paksuisia 
aina pohjamaahan asti ulottuvia saraturvekerrok-
sia tavataan. Liekoja on suon yli puolentoista met-
rin alueella 0–2 m:n syvyydessä runsaasti eli 3,1 % 
kyseisen vyöhykkeen turvemäärästä. Runsaimmin 
liekoja näyttäisi olevan syvyydessä 0,5–1,0 m, mis-
sä niitä on peräti noin 7 % tämän syvyysvyöhyk-
keen turvemäärästä.

Lähdemäensuon yli puolentoista metrin sy-
vyisellä ja yhtenäisellä, joskin suppealla (9 ha) ja 
paikallisesti hyvinkin kapealla alueella on turvetta 
kaikkiaan 0,16 milj. m³. Turvemäärä on järkevin-
tä heikosti maatuneen rahkaturpeen niukkuuden 
vuoksi luokitella kokonaisuudessaan energiatur-
peeksi tai myös turvemullan raaka-aineeksi, jolloin 
sen keskimaatuneisuus on tosin melko alhainen, 

noin 5,3. Energiaturpeeksi arvioidun ja hyödyntä-
miskelpoisen turpeen määrä on 13 milj. m³ (poh-
jimmainen 30 cm:n turvekerros vähennettynä) ja 
turpeesta arviolta noin puolet saravaltaista. Suosta 
ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä labora-
torioanalyysejä varten, joten suon yli puolentoista 
metrin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun 
turpeen energiasisältöä on arvioitu Mäkilän kaavo-
jen avulla (Mäkilä 1994). Laskennalliseksi kuivan 
turpeen energiasisällöksi on näin saatu 0,29 milj. GJ  
eli 0,08 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa 
olevan turpeen energiamäärä on 0,26 milj. GJ eli  
0,07 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisältö 
tässä tapauksessa keskimäärin 0,54 MWh.

Suo soveltuu varauksin turvetuotantoon: suon 
pohjois-, koillis- ja kaakkoisreunan asutus vaativat 
oman huomionsa samoin mahdollisen tuotanto-
alueen kapeus suon keski- ja eteläosassa. Metsän-
kasvatukseen jo nyt tehokkaasti kuivattu suo so-
veltuu hyvin.

Kuva 31. Lähdemäensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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43. Korpelansuo

Korpelansuo (atk-n:o 31  390, kl. 2042 09, 
x=6737,8, y=3357,4) sijaitsee noin 3 km Lopen 
keskustasta länteen/länsiluoteeseen II Salpausse-
län vyöhykkeessä ja tätä vyöhykettä kohtisuoras-
ti lävistävän kaakko–luode-suuntaisen, suuren 
jäätikköjokimuodostuman eteläpuolella (kuva 1). 
Suo rajoittuu muodostuman hietakerrostumiin lu-
kuun ottamatta kaakkois-, etelä- ja lounaisreunaa, 
missä suota reunustaa moreeni. Länsilounaassa 
hietamaasta pistää esiin vielä erillinen moreeni-
saari suon reunalla. Suota rajoittavat hietamaat 
ovat lähes kauttaaltaan peltoja, joiden turvepoh-
jaiset osat on sisällytetty suon kokonaispinta-alaan 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990d). Kulkuyhteydet 

ovat kohtalaisen hyvät: suon pohjois- ja koillis-
puolisesta Forssa–Riihimäki-tiestä erkaneva ja 
suota pohjoisessa ja lännessä kiertävä kylätie ulot-
tuu lopulta länsilounaassa suon reunan moreeni-
saarelle ja edelleen ajourana ylittää suon lounaisen 
lahdekkeen. Suon koillispuoliskon halkaisee kaak-
ko–luode-suuntainen sähkölinja, jota vielä risteää 
suon pohjoisella reunalla itäkoilliseen virtaavaa 
ojaa seuraileva toinen sähkölinja. Suon eteläreu-
nalla on kaksi pientä tekolampea (kuva 32).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 37 ha (tauluk-
ko 12). Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 21 syvyys-
pistettä, eli niitä on yhteensä 9,2/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 37 0,2 0,2 0,7 1,1 0,06 0,07 0,26 0,39
Yli 1,0 m 18 0,2 0,2 1,0 1,4 0,04 0,04 0,19 0,27
Yli 1,5 m 8 0,5 0,4 1,0 1,9 0,04 0,03 0,08 0,15
Yli 2,0 m 2 0,3 0,5 1,5 2,3 0,01 0,01 0,03 0,05

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 103–
111 m, ja pinta viettää lähinnä koilliseen ja poh-
joiseen, kohden suon pohjoisreunalla itäkoilliseen 
virtaavaa valtaojaa. Valtaoja on Topenosojan toi-
nen latvahaara, ja tämä oja päätyy hiukan yli viiden 
kilometrin päässä luoteessa Kaartjokeen, jonka 
virtaussuunta puolestaan on koillinen. Korpelan-
suo sijaitsee Kaartjoen alaosan alueella (35.886), 
joka kuuluu Vanajan reitin valuma-alueen (35.8) 
Hyvikkälänjoen valuma-alueeseen (35.88). Nämä 
kaikki ovat suuren Kokemäenjoen vesistöalueen 
(35) alajakoja. Suon kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät.

Suurimmat turvepaksuudet, 2,1–2,3 m, ovat 
suon koillispuoliskon keskustan suppea-alaisessa 
syvänteessä. Suon jokseenkin tasainen pohja on 
pääasiassa hietaa (68 % pohjamaahavainnoista) 
ja hiekkaa (26 %), moreenia (6 %) on vain kaak-
kois-, etelä- ja lounaisreunan tuntumassa sekä 
länsilounaassa.

Korpelansuon kirjatuista suotyypeistä on tur-
vekankaita 91 %, rämeitä 6 % ja korpia 3 %. Ylei-
sintä suotyyppiä, puolukkaturvekangasta (43 % 

havainnoista) löytyy lähes kaikkialta suoaltaasta, 
enimmäkseen kuitenkin keskustasta, mitä luon-
nehtivat selkeimmin varputurvekangas (12 %) 
ja harvalukuinen tupasvillarämekin (6 %). Mus-
tikkaturvekangasta (24 %) esiintyy myös keskus-
tassa, useimmiten se kuitenkin edustaa laitamia 
ruohoturvekankaan (12 %) ja harvoin tavattavan 
varsinaisen korven ohella. Korpelansuo on tiheästi 
ojitettu koko alueeltaan, joten suon luonnontilai-
suusluokka on 0. Puusto on enimmäkseen mänty-
valtaista. Metsiköt ovat paikoin puhdasta männik-
köä, mutta useimmiten niissä on sekapuina koivua 
ja kuusta, jotka silloin tällöin voivat olla metsiköi-
den valtapuitakin, kuten esimerkiksi itä- ja kaak-
koisreunalla. Keskitiheät, varttuneet kasvatusmet-
siköt ovat enemmistönä, harvennusmetsiköitä ja 
tiheitä metsiköitä löytyy melko vähän.

Korpelansuon turpeista on rahkavaltaista 80 %,  
ruskosammalvaltaista 1 % ja saravaltaista 19 %. 
Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 
58 %, sararahkaturve (CS) 22 %, rahkasaraturve 
(SC) 19 % ja sararuskosammal/ruskosammaturve 
(CB/B) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
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turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 28 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 3 % kokonaisturvemäärästä. Muista turpeen 
lisätekijöistä voidaan mainita korte (EQ) 0,4 %:n 
osuudellaan ja suoleväkkö, jota on vielä vähem-
män, vain 0,3 % turvemäärästä. Koko turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5,2. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 3,7 ja energiaturpeen 5,9. Heikosti maatunutta, 
rahkavaltaista pintaturvetta (H≤4), Korpelansuon 
tapauksessa käytännössä yksinomaan Cuspidata-
sektion rahkasammalista koostuvaa turvetta, on 
miltei koko suoaltaassa vaihtelevan paksuisena, 
kuitenkin korkeintaan metrin paksuisena, keski-
määrin noin 40 cm:n kerrostumana, paksuimpien 
kerrosten sijoittuessa suoaltaan keskiosaan. Puh-
taat rahkaturpeet ovat melko yleisiä, mutta usein 
lisätekijänä on tupasvillaa ja puuainesta, suon 
keskellä ja koillispuoliskolla joskus suoleväkköä, 
saraa sekä aivan suon pinnalla ruskosammalta, 
toisin sanoen seinä-, kynsi- tai karhunsammalta. 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla, paikoin 
jo heti pinnasta lähtien, on kohtalaisesti ja hyvin, 
silloin tällöin heikohkostikin maatunutta rah-
ka- tai saravaltaista turvetta, jossa lisätekijänä on 
tupasvillaa, puuta, varpua, saraturpeessa rahkaa 
ja rahkaturpeessa saraa sekä suon lounaisosassa 
hiukan kortetta. Koillisosan turvekerrostuman 
pohjalla on ohuena, noin kymmenen sentin ker-
roksena heikosti maatunutta ruskosammal- sekä 
sararuskosammalturvetta. Rahkavaltainen turve 
on Korpelansuossa vallitsevana, mutta suon kes-
kustassa ja koillispuoliskolla pohjamaan päällä voi 
olla saravaltaista turvetta jopa puolentoista met-
rin paksuudelta. Liekoja eli maatumatonta puuta 
on suon yli puolentoista metrin syvyisellä osalla  
0–2 m:n syvyydessä vähän eli 1,6 % syvyysvyöhyk-

keen turvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi olevan 
syvyydessä 1,0–1,5 m, missä niitä on paljon, noin  
3,4 % kyseisen vyöhykkeen turvemäärästä.

Korpelansuon yli puolentoista metrin syvyi-
sellä, yhtenäisellä, joskin suon lounaispuoliskolla 
varsin kapealla 8 ha:n alueella on turvetta kaik-
kiaan 0,15 milj. m³. Tästä määrästä on heikosti 
maatunutta, imeytys- ja ympäristöturpeeksi kel-
paavaa Cuspidata-valtaista rahkaturvetta alueen 
pintakerroksessa keskimäärin noin 0,8–0.9 metrin 
paksuudelta 0,07 milj. m³. Jos se poistetaan omiin 
käyttötarkoituksiinsa, on suosta saatavissa noin 
0,06 milj. m³ energiaturpeeksi tai myös turvemul-
lan raaka-aineeksi luokiteltavaa turvetta (30 cm:n 
pohjaturvekerros ei ole mukana laskelmissa). Täs-
tä turpeesta on arviolta noin kolmasosa saraval-
taista, ja turpeen keskimaatuneisuus on noin 6,0. 
Suosta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä 
laboratorioanalyysejä varten, joten suon yli puo-
lentoista metrin syvyisen alueen polttoturpeek-
si luokitellun turpeen energiasisältöä on arvioitu 
Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 1994). Kuivan 
turpeen laskennalliseksi energiasisällöksi on näin 
saatu 0,13 milj. GJ eli 0,04 milj. MWh. 50 %:n käyt-
tökosteudessa olevan turpeen energiamäärä on 
0,11 milj. GJ eli 0,03 milj. MWh ja yhden suokuu-
tion energiasisältö tässä tapauksessa keskimäärin 
0,50 MWh.

Korpelansuo soveltuu vain pienimuotoiseen 
turvetuotantoon, ja tällöinkin on otettava huo-
mioon suon länsi-, pohjois-, koillis- ja itäreunan 
tuntumassa sijaitseva asustus sekä suolla risteilevät 
sähkölinjat. Heikosti maatunut rahkaturve Kor-
pelansuossa on käytön kannalta heikkolaatuista. 
Miltei kauttaaltaan turvekangasasteelle kuivuneel-
le suolle metsänkasvatus on varteenotettava käyt-
tömuoto.
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Kuva 32. Korpelansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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44. Ruosuo

Ruosuo (atk-n:o 31  393, kl. 2042 09, x=6739,2, 
y=3357,5) sijaitsee noin 3,5–4 km Lopen keskus-
tasta luoteeseen, II Salpausselän vyöhykkeessä ja 
tätä vyöhykettä kohtisuorasti lävistävän kaakko–
luode-suuntaisen, suuren jäätikköjokimuodos-
tuman pohjoispuolella rajoittuen suureksi osaksi 
tämän muodostuman liepeiden hietakerrostumiin 
(kuva 1). Moreeni on läsnä saarekkeina suoaltaan 
kaakkois-, itä- ja koillisreunalla, myös itse suo-
altaassa altaan kaakkoispuoliskolla, ja yhtenäi-
sempänä alueena pohjoisessa ja luoteessa. Joskus, 
kuten kaakossa ja luoteessa moreenissa on kallio-
paljastumia. Suon itä-, koillis- ja pohjoisosan pel-
lot on rajattu siten, että niiden turvepohjaiset osat 

on sisällytetty suon pinta-alaan (Haavisto-Hyväri-
nen ym. 1990d). Kulkuyhteydet ovat hyvät: Fors-
sa–Riihimäki-tie sivuaa suon eteläreunaa, ja tästä 
tiestä erkaneva sekä koilliseen suuntautuva kylätie 
ylittää suoaltaan suurin piirtein sen keskiosasta. 
Suon keskustan halkaisevat vielä etelälounaasta 
pohjoiskoilliseen kulkeva sähkölinja sekä tämän 
sivuhaara, joka seurailee edellä mainittua kylä-
tietä. Länsiluoteiseen pistävän lahdekkeen suulla 
on lähde (kuvat 2 ja 33).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 39 ha (tauluk-
ko 13). Tutkimuspisteitä on 10 ja syvyyspisteitä 
samaten 10, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 5,1/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 2007.

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

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 39 0,0 0,1 2,0 2,1 0,01 0,04 0,78 0,83
Yli 1,0 m 32 0,0 0,1 2,3 2,4 0,01 0,04 0,74 0,79
Yli 1,5 m 26 0,0 0,1 2,6 2,7 0,01 0,04 0,67 0,72
Yli 2,0 m 18 0,0 0,1 3,1 3,2 0,01 0,02 0,56 0,59

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 102–
114 m, ja pinta viettää suon kaakkoispuoliskolla 
eteläkaakkoon, luoteispuoliskolla lähinnä koil-
liseen. Kaakkoisreunalta ojaverkoston keräämiä 
vesiä joutuu kahta laskuojaa myöten suon itä- ja 
pohjoispuolella luoteeseen virtaavaan Topenoso-
jaan, jonne johtaa myös pohjoisreunalta lähtevä 
laskuoja luoteispuoliskolta keräytyneine vesineen. 
Topenosoja päätyy hiukan yli neljän kilometrin 
päässä luoteessa Kaartjokeen, jonka virtaussuun-
ta on koillinen. Ruosuo sijaitsee Kaartjoen alaosan 
alueella (35.886), joka puolestaan kuuluu Vanajan 
reitin valuma-alueen (35.8) Hyvikkälänjoen valu-
ma-alueeseen (35.88). Nämä kaikki ovat suuren 
Kokemäenjoen vesistöalueen (35) alajakoja. Suon 
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus, 4,3 m,  
löytyy suurin piirtein suoaltaan keskeltä. Suon 
koillisella puoliskolla paikoin jyrkähköstikin altaan 
keskustaa kohti viettävä, mutta muualla jokseenkin 
tasainen suon pohja koostuu suurimmaksi osaksi 
lajittuneista maa-aineksista, hiesusta (35 % maala-
jihavainnoista), hiekasta (30 %) ja hiedasta (15 %). 

Savea (10 %) on paikoin suon syvimmällä alueella 
mm. keskustassa ja moreenia (10 %) suon reunan 
moreeniesiintymien ja suoaltaan moreenisaaren 
liepeillä. Liejua on vain satunnaisesti suon keskus-
tassa noin 30 cm:n paksuisena kerrostumana.

Ruosuon kirjatuista suotyypeistä on turvekan-
kaita 65 %, rämeitä 30 % ja korpia 5 %. Yleisin-
tä suotyyppiä eli mustikkaturvekangasta (45 % 
suotyyppihavainnoista) on suon reunamilla sekä 
erityisesti tiheästi ojitetun kaakkoispuoliskon 
matalilla osilla. Keskustan ja luoteispuoliskon sy-
vänteessä vallitsevat useimmiten isovarpuräme  
(25 %) sekä puolukkaturvekangas (20 %). Alueen 
reunamilla on silloin tällöin vielä varsinaista kor-
pea sekä varsinaista sararämettäkin (yhteensä 10 % 
havainnoista). Kokonaan ojitettu Ruosuo voidaan 
sijoittaa keskustansa sekä länsi- ja luoteisosansa 
jokseenkin harvasta ojituksesta huolimatta vain 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Puusto on yleensä 
mäntyvaltaista, ja puhtaita männiköitä esiintyy 
yleisesti. Sekapuina on kuusta ja koivua, ja joskus 
reunamilla sekä kaakkoispuoliskolla puusto voi 
olla kuusivaltaista. Ruosuon metsiköt ovat keskin-
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kertaisen tiheitä, ainoastaan kaakkoispuoliskolla 
joskus myös tiheitä, ja koko suon alueella ne ovat 
varttuneita kasvatusmetsiköitä.

Ruosuon turpeista on rahkavaltaista 26 % ja 
saravaltaista 74 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 5 %, sararahkaturve (CS) 21 %, 
saraturve (C) 9 % ja rahkasaraturve (SC) 65 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 1 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita  
13 % kokonaisturvemäärästä. Muista turpeen lisä-
tekijöistä voidaan mainita vain järviruoko (PR), ja 
sitäkin on niukasti, huomattavasti alle puoli pro-
senttia turpeen määrästä. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,4. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,8 ja energiaturpeen 5,4. Heikosti maatunutta 
(H≤4) ja rahkavaltaista, suon tapauksessa yksin-
omaan Cuspidata-sektion rahkasammalista koos- 
tuvaa turvetta suon pintaosassa onkin hyvin niu-
kasti, parhaimmillaan 10–50 cm:n kerroksena, 
paksuimpien kerrosten sijaitessa vain parissa pis-
teessä suon keskellä ja kaakkoispuoliskolla. Lisä-
tekijänä tässä turpeessa on hiukan tupasvillaa ja 
kaakkoispuoliskolla saraa. Valtaosa Ruosuon tur-
peesta on saravaltaista. Rahkaa on heikosti maa-
tuneen ja ohuen pintakerroksen jälkeen paksuim-
millaan suon eteläreunan tuntumassa, missä sitä 
on noin metrin kerrostumana ennen kuin turve 
vaihtuu saravaltaiseksi, toisaalta keskustan syvän-
teen eräässä pisteessä saravaltaisena alkanut tur-
ve vaihtuu rahkavaltaiseksi melko pian ja säilyy 
rahkavaltaisena aina pohjamaahan saakka. Tätä 
rahkaturvetta on kaikkiaan noin kahden metrin 
paksuudelta. Muuallakin, esim. luoteessa tällais-
ta aluksi saravaltaisen turpeen rahkavaltaiseksi 
vaihtumista tapahtuu, mutta kerrokset pohjamaan 
päällä ovat huomattavasti alle metrin paksuisia. 
Sara/rahkavaltaisen turpeen lisätekijät ovat puu-
aines sekä saravaltaisessa turpeessa rahka ja rah-
kavaltaisessa turpeessa sara. Vain satunnaisesti 

luoteisosassa saraturpeeseen liittyy järviruokoa. 
Saraturve esiintyy myös puhtaana muutamin pai-
koin suon syvänteessä, keskustassa ja luoteessa. 
Sara/rahkavaltainen turve on kohtalaisesti ja hyvin, 
mutta usein myös heikohkosti maatunutta. Lieko-
ja eli maatumatonta puuta on suon yli puolentoista 
metrin alueella 0–2 m:n syvyydessä kohtalaisesti 
eli noin 2,4 % syvyysvyöhykkeen turvemäärästä. 
Eniten liekoja näyttäisi olevan aivan suon pinta-
kerroksessa: 0,5 m:n syvyyteen ulottuvassa turve-
kerrostumassa liekoja on erittäin runsaasti, peräti 
4,7 % kyseisen vyöhykkeen turvemäärästä.

Ruosuon yli puolentoista metrin syvyisellä, 
yhtenäisellä, vain koillispuoliskon pienen moree-
nisaaren rikkomalla 26 ha:n alueella on turvetta 
kaikkiaan 0,72 milj. m³. Koska heikosti maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta on niukasti, on koko 
turvekerrostuma syytä arvioida energiaturpeeksi. 
Suosta on saatavissa kaikkiaan noin 0,64 milj. m³ 
käyttökelpoista turvetta (30 cm:n pohjimmainen 
turvekerros on jätetty pois laskelmista). Tällöin sa-
ravaltaista turvetta on noin kolme neljäsosaa koko 
turvemäärästä, ja turpeen keskimaatuneisuudek-
si tulee 5,3. Turvemullan raaka-aineeksikin tämä 
turve sopii hyvin. Suosta ei ole otettu tarkkatila-
vuuksisia näytteitä laboratorioanalyysejä varten, 
joten suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen 
polttoturpeeksi luokitellun turpeen energiasisäl-
töä on arvioitu Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 
1994). Kuivan turpeen laskennalliseksi energiasi-
sällöksi on näin saatu 1,35 milj. GJ eli 0,38 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen 
energiamäärä on 1,20 milj. GJ eli 0,33 milj. MWh 
ja yhden suokuution energiasisältö tässä tapauk-
sessa keskimäärin 0,52 MWh.

Ruosuo soveltuu turvetuotantoon, joskin suun-
nitelmissa on otettava huomioon asutus koillis-
reunan välittömässä läheisyydessä, luoteisreunan 
lähde sekä suota halkovat sähkölinjat. Metsänkas-
vatukseen suo soveltuu hyvin.
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Kuva 33. Ruosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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45. Rautsuo I

Rautsuo I (atk-n:o 31 392, kl. 2042 09, x=6739,2, 
y=3358,9) sijaitsee noin 2,5–3 km Lopen keskustas-
ta luoteeseen II Salpausselän vyöhykkeessä ja tätä 
vyöhykettä kohtisuorasti lävistävän kaakko–luo-
de-suuntaisen, suuren jäätikköjokimuodostuman 
pohjoispuolella (kuva 1). Suo rajoittuu etelässä ja 
etelälounaassa muodostuman hiekkakerrostu-
miin, ja aivan vähäisin osin vielä hiesuun, lounaas-
sa, lännessä ja luoteessa puolestaan muodostuman 
liepeiden hietamaahan, josta pistää esiin osaksi 
kalliopaljastumien leimaamia moreenisaarekkei-
ta. Muualta suota rajoittaa lähes yhtenäinen, myös 
siellä täällä kalliopaljastumia sisältävä moreeni. 
Ainoastaan kaakossa moreenin yhtenäisyyden rik-
koo pohjoiseen suuntautuva ja suon reunalle ulot-
tuva, kapea hietamaanotko. Suoaltaan pohjois-
osassa on moreenisaareke kalliopaljastumineen 
ja lounaassa turvepeltojen ympäröimä hietasaa-
reke. Suoaltaan lounaispuoliskon miltei kokonaan 

kattavat pellot on rajattu siten, että niiden turve-
pohjaiset osat on sisällytetty mukaan suon pinta-
alaan. Kaakkoon pistävän lahdekkeen pellot ovat  
nykyään kytöheittoja ja niin ikään mukana suon 
pinta-alassa. Koillispuoliskolla, lähellä suon itä-
reunaa on pienialainen, vanha turpeennostoalue. 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990d). Kulkuyhteydet 
ovat kohtalaisen hyvät: peltotie/metsäautotie, joka 
erkanee suon lounaisreunaa sivuavasta Forssa–
Riihimäki-tiestä ylittää suon lounaisen reunaman 
suuntautuen luoteeseen, ajoura ja metsäautotie 
ulottuvat kaakkoisreunalle, metsäautotie reunus-
taen kaakkoisen lahdekkeen pohjaa, ja vielä yksi 
metsäautotie suon reunalle haarautuvine ajouri-
neen sivuaa pohjoisreunaa (kuva 34).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 89 ha (tauluk-
ko 14). Suolla on 13 tutkimuspistettä ja 18 syvyys-
pistettä, joten niitä on yhteensä 3,5/10 ha. Rautsuo 
I on tutkittu vuonna 2007.

Taulukko 14. Rautsuo I:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 89 0,1 0,0 1,2 1,3 0,08 0,03 1,04 1,15
Yli 1,0 m 53 0,1 0,1 1,6 1,8 0,08 0,03 0,84 0,95
Yli 1,5 m 34 0,2 0,1 1,8 2,1 0,08 0,03 0,61 0,72
Yli 2,0 m 19 0,4 0,1 1,9 2,4 0,08 0,02 0,36 0,46

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
102–107 m, ja pinnan viettosuunta on pääasias-
sa lounas-länsilounas, paikallisesti myös kaakko 
ja luode. Joka tapauksessa suolla risteilevän tihe-
än ojaverkoston keräämät vedet päätyvät lopulta 
suon lounais- ja länsireunaman pelloilla pohjoi-
seen ja luoteeseen virtaavaan Topenosojaan. To-
penosoja päätyy noin viiden ja puolen kilometrin 
päässä luoteessa Kaartjokeen, jonka virtaussuunta 
on koillinen. Rautsuo I sijaitsee Kaartjoen alaosan 
alueella (35.886), joka puolestaan kuuluu Vanajan 
reitin valuma-alueen (35.8) Hyvikkälänjoen valu-
ma-alueeseen (35.88). Nämä kaikki ovat suuren 
Kokemäenjoen vesistöalueen (35) alajakoja. Suon 
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Suurin turvekerroksen paksuus, 3,0 m, on mitat-
tu suppealta alueelta sekä eteläreunan tuntumasta 
että koillispuoliskon turpeennostoalueen pohjois-

reunalta. Suon pohja on jokseenkin tasainen. Suon 
keskiosassa ja koillispuoliskolla pohjamaalajina on 
enimmäkseen moreenia, vain paikoin hietaa ja 
hiesua, lounaispuoliskolla pohjalla on sitä vastoin 
lähinnä vain lajittuneita maalajeja, hietaa, hiesua 
ja savea. Yleisin pohjamaalaji on moreeni (61 % 
pohjamaalajihavainnoista), savea, hiesua ja hietaa 
on kutakin tavattu yhtä usein: niitä on yhteensä  
39 % havainnoista. Liejukerrostumia on ainoas-
taan suon lounaisosassa, missä niitä tosin on kat-
tavasti 10–65 cm:n paksuisena kerrostumana poh-
jamaan päällä. Kaikkiaan seitsemästä pisteestä on 
havaittu liejua.

Rautsuo I:n havaituista suotyypeistä on turve-
kankaita 91 % ja rämeitä 3 %. Turpeennostoaluetta 
ja kytöheittoa on yhteensä 6 % suotyyppihavain-
noista. Yleisintä suotyyppiä, mustikkaturvekan-
gasta (52 % suotyyppihavainnoista) on erityisesti 
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lounaispuoliskolla, mutta myös muualla suoaltaas-
sa, ja täällä lähinnä reunamilla, kuten ruohoturve-
kangastakin (7 %). Puolukkaturvekangas (19 %) ja 
varputurvekangas (13 %) esiintyvät useimmiten 
suon keskiosan ja koillispuoliskon keskustassa, 
samoin kuin satunnaisesti tavattava isovarpurä-
me (3 %). Koillispuoliskon keskustaan liittyy myös 
turpeennostoalue, josta on aikoinaan nostettu 
heikosti maatunutta rahkaturvetta kuivikkeek-
si pinnalta korkeintaan 0,5–1,0 metrin syvyyteen 
saakka. Keskustaan liittyy vielä osin kytöheitto-
kin, joka tosin on tyypillinen kaakkoon pistävälle 
lahdekkeelle. Turpeennostoaluetta ja kytöheittoa 
on yhteensä 6 % suotyyppihavainnoista. Rautsuo 
I kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Puusto on 
mäntyvaltaista suoaltaan lounais- ja koillispuolis-
kolla lähinnä niiden keskustassa, ja nimenomaan 
koillispuoliskolla aina puhtaisiin männiköihin 
saakka. Metsiköt ovat kuusivaltaisia aivan suoal-
taan keskustassa ja paikoin laitamilla, mm. poh-
joisreunalla löytyy puhdasta kuusikkoakin, sitä 
vastoin koivua esiintyy vain sekapuuna. Sekamet-
siköt ovat suolla kuitenkin yleisimpiä. Keskiker-
taisen tiheä, väliin myös tiheä puusto on ylipäänsä 
melko järeää: varttuneita kasvatusmetsiköitä on 
eniten ja lounaispuoliskolla puusto on paikoin jo 
saavuttanut uudistuskypsyyden. Harvennusmetsi-
köitä on jonkin verran, taimia ja riukuvaiheen pui-
ta löytyy vain koillispuoliskon vanhan turvehauta-
alueen pohjoisreunalta.

Rautsuo I:n turpeista on rahkavaltaista 48 %, 
ruskosammalvaltaista 1 % ja saravaltaista 51 %. 
Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 29 %,  
sararahkaturve (CS) 19 %, ruskosammalturve 
(B) 1 %, saraturve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC)  
48 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 9 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä tur-
peita 36 % kokonaisturvemäärästä. Muita turve-
tekijöitä on niukasti: järviruokoa (PR) on tuskin 
nimeksi (0,2 % turvemäärästä) ja kortetta (EQ) 
vielä vähemmän. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,4. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,5 ja 
energiaturpeen 5,6. Heikosti maatunutta, rahka-
valtaista pintaturvetta on yhtenäisimmin koillis-
puoliskon keskustassa, jossa se saavuttaa enim-
millään vähän yli puolentoista metrin paksuuden. 
Heikosti maatunutta pintarahkaturvetta on myös 
lounaispuoliskolla, mutta vain muutaman kym-
menen senttimetrin kerrostumana. Pintarahka-
turve koostuu Cuspidata- ja Acutifolia-sektion 

rahkasammalista siten, että siinä on Cuspidata- 
ja Acutifolia-turvetta, sekä puhtaina osueina että 
toistensa yhdistelminä, Cuspidata-sektion olles-
sa vallitsevana. Lisätekijänä turpeessa on paikoin 
lähinnä tupasvillaa, joskus hiukan puuainesta. 
Heikosti maatuneeseen rahkaturpeeseen sisältyy 
silloin tällöin ohuita, maatuneen rahkaturpeen 
muodostamia linssejä. Satunnaisesti suon pinta-
kerroksen muodostaa esimerkiksi suon keskustan 
pohjoisreunalla sekä koillispuoliskon keskustassa 
ohut, korkeintaan kymmenen senttimetriä paksu 
ruskosammalkerros, joka koostuu heikosti maa-
tuneista seinä-, kynsi- ja karhunsammalista joko 
puuaineksen kera tai ilman. Heikosti maatuneen 
pintaturvekerroksen alla tai, kuten usein on asi-
anlaita, heti pinnasta lähtien on kohtalaisesti ja 
hyvin, joskus heikohkostikin maatunutta, yleensä 
aluksi rahkavaltaista turvetta, joka ennen pitkää 
vaihtuu saravaltaiseksi. Saravaltaista turvetta poh-
jamaan päällä on enimmillään noin kaksi metriä, 
ja joskus, kuten itäreunalla, sitä ei ole lainkaan, 
vaan turve säilyy rahkavaltaisena pohjamaahan 
saakka. Lisätekijöinä on rahkaturpeessa saraa ja 
saraturpeessa rahkaa sekä kummassakin melko 
usein puuainesta. Rahkaturpeeseen kuuluu vielä 
tupasvilla, saraturpeeseen lähinnä satunnaisesti 
järviruoko, korte ja ruskosammal. Liekoja eli maa-
tumatonta puuta on suon yli puolentoista metrin 
syvyisellä suon osalla 0–2 m:n syvyydessä koh-
talaisesti, 2,1 % turpeen kokonaismäärästä. Eni-
ten liekoja näyttäisi olevan syvyysvyöhykkeessä  
0–1 m, missä niitä on runsaasti, noin 3,4 % vyö-
hykkeen turvemäärästä.

Rautsuo I:n yli puolentoista metrin syvyisellä 
ja yhtenäisellä 34 hehtaarin alueella on turvetta 
kaikkiaan 0,72 milj. m³. Tästä määrästä on suon 
koillisosan keskustassa, noin kuuden hehtaarin 
alalla heikosti maatunutta rahkaturvetta keski-
määrin metrin paksuudelta 0,06 milj. m³. Ker-
rostumassa on siinä määrässä käytön kannalta 
parasta Acutifolia-rahkaturvetta, että se kelpaa 
vähintään kohtalaisesti viljelyturpeeksi ja hyvin 
imeytys- ja ympäristöturpeeksi. Jos se poistetaan 
omiin käyttötarkoituksiinsa, on jäljelle jäävää 
käyttökelpoiseksi energiatupeeksi arvioitua tur-
vetta 0,56 milj. m³ (laskelmista on vähennetty 
pohjimmainen 30 cm paksu turvekerros). Tur-
peesta on noin puolet saravaltaista, ja sen keski-
maatuneisuus on suurin piirtein 5,8. Turvemullan 
raaka-aineeksikin tämä turve sopii hyvin. Suosta 
ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä labora-
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torioanalyysejä varten, joten suon yli puolentoista 
metrin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitel-
lun turpeen energiasisältöä on arvioitu Mäkilän 
kaavojen avulla (Mäkilä 1994). Kuivan turpeen 
laskennalliseksi energiasisällöksi on näin saatu 
1,31 milj. GJ eli 0,36 milj. MWh. 50 %:n käyttö-
kosteudessa olevan turpeen energiamäärä on  
1,16 milj. GJ eli 0,32 milj. MWh ja yhden suokuu- 

tion energiasisältö tässä tapauksessa keskimäärin  
0,57 MWh.

Rautsuo I soveltuu varsin hyvin turvetuotan-
toon. Pienenä varauksena on asutus suon lounais-
reunalla, joka kuitenkin on varsin kaukana (noin 
puolen kilometrin päässä) mahdollisen tuotanto-
alueen reunasta. Metsänkasvatukseen tehokkaasti 
kuivattu suo soveltuu myös hyvin.

Kuva 34. Rautsuo I:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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46. Mahlosuo II

Mahlosuo II (atk-n:o 626, kl. 2042 08–11, 
x=6723,0, y=3365,2) sijaitsee noin 14 km Lopen 
keskustasta eteläkaakkoon I:n ja II:n Salpausse-
län välisessä maastossa kaakko–luode-suuntaisen 
suuren jäätikköjokimuodostuman kaakkoispään 
pohjoispuolella (kuva 1). Salpausselille tyypillisiä 
lounas–koillinen-suuntaisia pitkänomaisia reu-
namoreeneja sekä hiekkamuodostumia on ha-
vaittavissa suon ympäristössä, sen länsi-, luoteis-, 
pohjois-, koillis- ja itäpuolella. Suo rajoittuu suu-
rimmaksi osaksi moreeniin, jossa on silloin tällöin 
kalliopaljastumia, mm. pohjois- ja kaakkoisreu-
nalla. Suon luoteispuoliskoa ympäröi luoteessa ja 
pohjoisessa hiesu, jopa aivan vähäisin osin savi-
kin. Täällä suon reunoilla on myös peltoja, jotka 
on rajattu siten, että niiden turvepohjaiset osat 
sisältyvät suon pinta-alaan. Myös kaakkoispuo-
liskon reunalle ulottuu pari kapeaa hiesu- ja hie-
tamaanotkoa moreenikumpareiden välistä. Suon 

pohjoisreunan pitkänomainen reunamuodostuma 
on nyttemmin kokonaan maa-aineksen (moreeni, 
hiekka) ottopaikkana (Haavisto-Hyvärinen ym. 
1990c ja 1990e). Kulkuyhteydet ovat hyvät: suota 
ympäröiviltä maanteiltä, mm. kaakkoisreunaa si-
vuavalta maantieltä erkanevat tiet johtavat suon 
pohjoisreunan maa-aineksen ottopaikalle sekä itä/
itäkoillisreunan maatilalle, samoin metsäautotiet 
ja ajourat suon kaakkoisosan vanhalle turpeen-
nostoalueelle, edelleen suon länsireunalle ynnä 
luoteis- ja pohjoisreunan tuntumaan, näilläkin 
alueilla sijaitseville maatiloille. Ajourista yksi kul-
kee vielä suon luoteisreunamalla aina luoteispään 
pellolle saakka (kuva 35).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 98 ha (tauluk-
ko 15). Suolla on 33 tutkimuspistettä ja 14 syvyys-
pistettä, joten niitä on yhteensä 4,8/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 15. Mahlosuo II:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 98 1,1 0,2 1,8 3,1 1,07 0,24 1,77 3,08
Yli 1,0 m 87 1,2 0,3 2,0 3,5 1,07 0,24 1,71 3,02
Yli 1,5 m 78 1,4 0,3 2,0 3,7 1,07 0,24 1,61 2,92
Yli 2,0 m 67 1,6 0,3 2,1 4,0 1,07 0,23 1,40 2,70

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 99– 
108 m, ja pinta viettää suurin piirtein luoteeseen, 
paikallisesti myös koilliseen ja lopulta suon luoteis-
reunamalla kaakkoon ja itäkaakkoon. Suon tiheäs-
ti ojitetun keskiosan, harvahkosti ojitetun luoteis-
pään ja vain reunoilta ojitetun kaakkoispään vedet 
kerää luoteisreunamalla itäkaakkoon virtaava Koi-
rajoki. Se virtaa sittemmin melkoisesti mutkitel-
len itään ja laskee Kytäjärveen (79,7 m mpy) noin 
viisi ja puoli kilometriä suosta itään. Mahlosuo II 
sijaitsee Koirajoen valuma-alueella (21.034), joka 
kuuluu puolestaan Kytäjärven (21.03) alueeseen, 
näiden molempien ollessa Vantaan vesistöalueen 
(21) alajakoja. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Paksuimmillaan suon turvekerrostuma on 
kaakkoisosan keskustan syvänteessä, mistä on mi-
tattu 6,1–6,8 m:n paksuuksia. Suon pohja viettää 
keskustassa ja kaakkoisosassa paikoin jyrkästikin 

suoaltaaseen, mutta on muutoin varsin tasainen 
koostuen pääasiassa hienojakoisista lajittuneista 
maalajeista, savesta (63 % pohjamaalajihavain-
noista), hiesusta (25 %) ja hiedasta (5 %). Moree-
nia esiintyy yleisesti suon reunoilla, havainnoista 
sitä on tosin vain 7 %. Liejukerrostumia on kaak-
koisosan keskustassa, suoaltaan keskiosassa ja kat-
tavimmin luoteispuoliskolla, missä ne ovat myös 
paksuimmillaan. Liejukerrosten paksuudeksi on 
mitattu 10–160 cm, ja kaikkiaan niitä on löydetty 
14 pisteestä. Kaakkoisosan syvänteessä on satun-
naisesti pohjimmaisen turvekerrostuman väliker-
roksena kymmenen senttimetrin liejukerros hiu-
kan ennen varsinaista liejukerrostumaa.

Mahlosuo II:n muistiin merkityistä suotyypeis-
tä on rämeitä 48 %, korpia 24 %, turvekankaita  
13 %, vanhaa turpeennostoaluetta 13 % ja avo-
suota 2 %. Yleisimmistä suotyypeistä keidasräme, 
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keidasrämemosaiikkiin kuuluvine silmäkenevoi-
neen (yhteensä 21 % suotyyppihavainnoista) ja 
useimmiten luonnontilaisena, kuuluu suoaltaan 
kaakkoisosaan, isovarpurämettä (19 %) puoles-
taan tavataan lähes kaikkialla suoaltaassa. Varsi-
naista korpea (13 %) on laitamilla, samoin ruo-
ho- ja heinäkorpea (11 %). Karua rahkarämettä 
(8 %) on lähinnä suoaltaan kaakkoispuoliskolla, 
jonka kaakkoissopukasta on vielä löydettävissä 
suolla harvinaista, ravinteista ruohoista sararä-
mettäkin. Suoaltaan ojitetuilla keski- ja luoteis-
osalla on turvekankaita, mustikka- ja puolukka-
turvekangasta sekä ruohoturvekangasta yhteensä 
noin 13 % suotyyppihavainnoista. Suoaltaan lähes 
ojittamattomaan kaakkoisosaan keskittyvät sitä 
vastoin vanhat, matalat turvehaudat, joiden lei-
maamille suon osille on osunut kaikkiaan 13 % 
suotyyppikuvauksista. Luoteisosan harvahkon oji-
tuksen ja kaakkoisosan ojittamattomuuden vuoksi 
suo voidaan sijoittaa luonnontilaisuusluokkaan 2, 
kaakkoisosan vanhoista kuiviketurpeen nostoalu-
eista huolimatta. Suon pinnasta on vajaa neljäs-
osa keskimäärin noin 20 cm korkeiden mättäiden 
peitossa. Puusto on suon keski- ja kaakkoisosassa 
useimmiten mäntyvaltaista ja metsiköt vielä puh-
taita männiköitä. Reunamilla kuusivaltaiset seka-
metsät ovat kuitenkin tavallisia, samoin suoaltaan 
luoteisosassa, jolloin puulajistoon kuuluvat myös 
koivu ja harvinaisempina vielä pihlaja, tervaleppä 
ja haapa. Suon kaakkoisosan metsiköt ovat enim-
mäkseen vajaatuottoisia, mutta suoaltaan laidoil-
la sekä keski- ja luoteisosan keskustassa tavataan 
niin taimikko- ja riukuvaiheen kuin järeämpääkin 
puustoa, varttuneiden kasvatusmetsiköiden olles-
sa enemmistönä. Harvennusmetsiköt ovat melko 
yleisiä, mutta uudistuskypsyyden saavuttaneita 
metsiköitä on vain silloin tällöin. Puusto suon alu-
eella on lähinnä harvaa tai keskitiheää, joskin lai-
tamilla tiheitä metsiköitä löytyy varsin usein.

Mahlosuo II:n turpeista on rahkavaltaista 54 %, 
ruskosammalvaltaista 1 % ja saravaltaista 45 %. 
Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 51 %,  
sararahkaturve (CS) 3 %, saraturve (C) 11 %, rah-
kasaraturve (SC) 34 % ja sararuskosammalturve 
(CB) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 23 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 40 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä. Muista turvetekijöistä 
järviruokoa (PR) on prosentin verran turvemää-
rästä, sitä vastoin suoleväkön (SH) ja kortteen 
(EQ) osuus jää kummallakin huomattavasti alle 

puolen prosentin. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,2. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,1 ja 
energiaturpeen 6,8. Heikosti maatunutta (H≤4) 
rahkavaltaista pintaturvetta on suoaltaan keski- 
ja kaakkoisosassa yhtenäisenä ja varsin paksuna, 
aina hiukan yli neljän metrin syvyyteen ulottuvana 
kerrostumana. Tutkimusajankohtana ei maastossa 
rahkaturvetta vielä lajikoostumuksensa perusteel-
la määritetty kuuluvaksi Acutifolia-, Palustria- ja 
Cuspidata-sektioihin, mutta suotyyppien ja tur-
peen lisätekijöiden pohjalta on silti annettu karkea 
arvio pintarahkaturpeen käyttökelpoisuudesta. 
Rahkapatja koostuu useimmiten puhtaasta rahka-
turpeesta, lisätekijänä on lähinnä vain tupasvillaa, 
joskus harvoin pintaosassa varpua ja kaakkoisosan 
syvimmän alueen turpeessa suoleväkköä. Heikos-
ti maatunut rahkapatja sisältää vain satunnaisesti 
ohuita, maatuneita rahkaturvelinssejä. Heikosti 
maatuneen rahkakerrostuman alla on, tosin ei ai-
van kattavasti, kohtalaisesti ja hyvin maatunutta 
rahkavaltaista turvetta, joka vähitellen vaihettuu 
saravaltaiseksi, niin ikään kohtalaisesti ja hyvin 
maatuneeksi. Paikoin saravaltainen turve alkaa 
heti heikosti maatuneen rahkakerroksen alta tai 
suoraan suon pinnalta, kuten monesti suon laita-
milla. Lisätekijänä kohtalaisesti ja hyvin maatu-
neessa kerrostumassa on rahkaturpeessa saraa ja 
saraturpeessa rahkaa, hyvin yleisesti puuta ja sil-
loin tällöin turvekerrostuman pohjalla hiukan jär-
viruokoa ja kortetta, myös ruskosammalta. Suon 
syvimmän alueen pohjaturpeessa on muutaman 
kymmenen senttimetrin paksuudelta kortetta ja 
saraa sisältävää ruskosammalvaltaista turvetta 
melko suppealla alueella. Enimmillään saraval-
taista turvetta on hiukan yli kahden metrin ker-
roksena suoaltaan keskiosassa pohjamaan tai lie-
jun päällä. Liekoja, maatumatonta puuta on suon 
yli puolentoista metrin syvyisellä osalla 0–2 m:n  
syvyydessä hyvin vähän, ainoastaan noin 0,4 % sy-
vyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Mahlosuo II:n yli puolentoista metrin syvyisel-
lä, yhtenäisellä ja ehjällä 78 ha:n alueella on tur-
vetta kaikkiaan 2,92 milj. m³. Tästä määrästä on 
suon yli 4 metrin syvyisellä 32 hehtaarin alalla 
ynnä vielä kaakkoiskolkan yli kolmen metrin alu-
eesta viistetyllä yhden hehtaarin kaistaleella, siis 
kaikkiaan 33 ha:n suuruisella suon osalla heikosti 
maatunutta (H≤4) rahkavaltaista turvetta keski-
määrin 3,1 metrin paksuudelta noin 1,02 milj. m³.  
Turve soveltuu todennäköisesti jossain määrin 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 458, 2014
Markku Moisanen

66

3365000

3365000

3366000

3366000

67
23

00
0

67
23

00
0

67
24

00
0

67
24

00
0

0 1 km

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2014

kasvu- ja viljelyturpeeksikin ja on joka tapaukses-
sa hyvää imeytys- ja ympäristöturvetta. Jos tämä 
turve poistetaan omiin käyttötarkoituksiinsa, jää 
jäljelle käyttökelpoiseksi energiaturpeeksi arvi-
oitua turvetta noin 1,67 milj. m³ (pohjimmainen 
30 cm:n turvekerros on jätetty pois laskelmista). 
Tästä turpeesta on arviolta vähintään puolet sa-
ravaltaista, ja sen kokonaiskeskimaatuneisuus on 
kuuden paikkeilla. Turve soveltuu hyvin myös 
turvemullan raaka-aineeksi. Suosta ei ole otettu 
tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyysejä 
varten, mutta yli puolentoista metrin syvyisen alu-
een polttoturpeeksi luokitellun turpeen energia- 

sisältöä on arvioitu Mäkilän kaavojen avulla (Mä-
kilä 1994). Näin saatu laskennallinen kuivan tur-
peen energiasisältö on 3,55 milj. GJ eli 0,99 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen 
energiamäärä on 3,14 milj. GJ eli 0,87 milj. MWh 
ja yhden suokuution energiasisältö tässä tapauk-
sessa keskimäärin 0,52 MWh.

Mahlosuo II soveltuu hyvin turvetuotantoon, 
mitä suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomi-
oon asutus suon luoteis-, pohjois-, itä- ja kaakkois-
reunan tuntumassa. Matalilta osiltaan ja tiheästi 
ojitetuilta alueiltaan suo soveltuu metsänkasva-
tukseen.

Kuva 35. Mahlosuo II:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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47. Pikkusuo

Pikkusuo (atk-n:o 31 381, kl. 2042 08, x=6728,3, 
y=3362,1) sijaitsee II Salpausselän vyöhykkeessä 
noin 8,5–9,0 km Lopen keskustasta eteläkaak-
koon, Loppijärven eteläpuoliskon kaakkoisreunal-
la (kuva 1). Salpausselkään viittaavat suon pohjois-, 
luoteis-, länsi- ja lounaispuolella sijaitsevat pitkän-
omaiset ja kapeahkot, lounas–koillinen-suuntaiset 
hiekka- ja moreenimuodostumat. Edellä mainituis-
sa ilmansuunnissa ja niiden lisäksi vielä etelässä ja 
osin kaakossakin suo tosin rajoittuu hiesuun, osin 
pohjoisessa ja edelleen koillisessa, idässä, kaakossa 
ja osittain etelässä kalliopaljastumien värittämiin 
moreenikumpuihin, joiden välistä itäkaakossa 
kapea hiesukaistale ulottuu suon reunalle. Eteläi-
sellä lahdekkeella on pieni ja matala moreenisaa-

reke. Eteläkolkassa, pohjoisessa ja luoteessa suota 
rajoittavat pellot, joiden turvepohjaiset osat on 
otettu mukaan suon pinta-alaan. Etelässä ja koil-
lisessa suoaltaassa ja etelälounaassa suon reunalla 
on tekolampia (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990c). 
Kulkuyhteydet ovat hyvät: Vihtijärvi–Loppi- 
maantie kulkee suon länsi- ja pohjoispuolella, lä-
hes sivuten suon läntistä reunaa, ja tästä maan-
tiestä erkanevat kylätiet ulottuvat eteläkolkan te-
kolammelle sekä länsireunan tuntumaan, ja lisäksi 
ajoura johtaa koillisreunalle (kuva 36).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 34 ha (tauluk-
ko 16). Suolla on 14 tutkimuspistettä ja 15 syvyys-
pistettä, eli niitä on yhteensä 8,5/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 2007.

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

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 34 0,0 0,1 1,0 1,1 0,01 0,03 0,33 0,37
Yli 1,0 m 23 0,1 0,0 1,3 1,4 0,01 0,01 0,29 0,31
Yli 1,5 m 8 0,2 0,1 1,3 1,6 0,01 0,01 0,10 0,12

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 104–
106 m. Suon pinta on jokseenkin tasainen, mut-
ta viettoa on kohden suoaltaan halki pohjoisesta 
etelään virtaavaa laskuojaa sekä kohden läntisellä, 
itäisellä, kaakkoisella sekä eteläisellä reunalla vir-
taavia ojia, jotka ovat yhteydessä tähän laskuojaan. 
Laskuoja virtaa eteläkolkan tekolammen kautta 
edelleen etelään ja kaakkoon sekä yhtyy Kullajo-
keen ja tämä lähes välittömästi Koirajokeen. Koi-
rajoki virtaa kaakkoon ja itään sekä laskee lopulta 
Kytäjärveen (79,7 m mpy) noin 9 km suon etelä-
päästä itäkaakkoon. Pikkusuo sijaitsee Koirajoen 
valuma-alueella (21.034), joka kuuluu puolestaan 
Kytäjärven (21.03) alueeseen, näiden molempien 
ollessa Vantaan vesistöalueen (21) alajakoja. Suon 
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Paksuin, eli kahden metrin turvekerrostuma on 
mitattu ainoastaan suppealta, noin 10 aarin alu-
eelta suon länsireunamalta. Suon tasainen pohja 
koostuu lähinnä lajittuneista maalajeista, hiesusta 
(62 % maalajihavainnoista), savesta (10 %) ja hie-
kasta (3 %). Moreenia (14 %) on havaittu lähinnä 
etelään pistävän lahdekkeen reunoilla ja lahdek-

keen keskellä sijaitsevan matalan moreenisaarek-
keen lähistöllä. Sitä on myös koillisella, itäisellä 
ja kaakkoisella reunalla. Liejua on, reunamat ja 
eteläinen lahdeke pois luettuna, miltei koko suo-
altaassa, mutta vain ohuelti pohjamaan päällä. Sa-
tunnaisesti keskustassa liejua on enimmillään 40 
sentin kerrostumana. Kaikkiaan 16 pisteestä on 
havaittu liejua.

Pikkusuon kirjatuista suotyypeistä on turvekan-
kaita 93 %, peltoja 4 % ja korpia 3 %. Yleisintä suo-
tyyppiä, mustikkaturvekangasta (46 % suotyyp-
pihavainnoista) on tyypillisesti suon reunamilla, 
joskus keskelläkin, mikä varsinaisesti on karujen 
puolukkaturvekankaan (29 %) ja varputurvekan-
kaan (14 %) esiintymisaluetta. Laidoilla tavataan 
silloin tällöin ruoho- ja heinäkorpea sekä ruoho-
turvekangasta (yhteensä 7 % havainnoista), etelä-, 
luoteis- ja pohjoisreunalla on turvepeltoa (4 %). 
Pikkusuo on etelään pistävää lahdekettaan lukuun 
ottamatta tiheästi ojitettu, mutta myös lahdek-
keella suotyypit ovat kuivuneet turvekangasasteel-
le. Niinpä Pikkusuo voidaan sijoittaa ainoastaan 
luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon metsiköt ovat 
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enimmäkseen mäntyvaltaisia pohjoisosan itäpuo-
liskon puhtaine männikköineen. Kuusivaltaista 
puusto on paikoin itä- ja kaakkoisreunalla, ja 
kaakkoisreunalla aina puhtaisiin kuusikoihin 
saakka. Sekametsät ovat kuitenkin yleisimpiä, jol-
loin sekapuina ovat tavallisesti kuusi ja koivu. Eri-
koisuutena on länsireunan ruoho- ja heinäkorven 
sekametsä, jossa mm. tervaleppä, pihlaja ja haapa 
ovat enemmistönä. Metsiköt ovat varttuneita kas-
vatusmetsiköitä ja keskitiheitä lähes koko suon 
alueella, ainoastaan itä- ja kaakkoisreunan kuu-
sikot ovat tiheitä, ja länsireunalla puusto voi olla 
harvennus- sekä tukkipuuvaiheessa.

Pikkusuon turpeista on rahkavaltaista 71 %, rus-
kosammalvaltaista 2 % ja saravaltaista 27 %. Pää-
turvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 41 %,  
sararahkaturve (CS) 30 %, ruskosammalturve (B) 
2 % ja rahkasaraturve (SC) 27 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 10 % ja puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 45 % kokonais-
turvemäärästä. Muista turvetekijöistä on vain 
järviruokoa (PR), mutta sitäkin tuskin nimeksi. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,8 ja energiaturpeen 6,2. 
Heikosti maatunutta (H≤4), rahkavaltaista turvet-
ta, suon tapauksessa Cuspidata-sektion rahkasam-
malista koostuvaa turvetta, on syvimmällä alueella 
pohjoisosan itäpuoliskolla ja vielä pohjoisreunalla 
kahdenkymmenen, jopa 70 senttimetrin paksuu-
delta, mutta varsin epätasaisena kerrostumana si-
sältäen lisätekijänä hiukan puuta ja pohjoisreunal-
la myös saraa ja joskus hyvin maatuneita, ohuita 
rahkalinssejä, yleensä puhtaassa rahkaturpeessa. 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla, usein jo 
heti suon pinnasta lähtien on kohtalaisesti ja hyvin 
maatunutta rahka- ja saravaltaista turvetta, jossa 
lisätekijöinä on rahkaturpeessa saraa ja tupasvillaa, 
saraturpeessa rahkaa ja molemmissa turvelajeissa 
vielä melko runsaasti puuta. Syvimmän alueen 
pohjalla on suppeahkolla alueella muutaman kym-

menen senttimetrin paksuinen, heikosti maatunut 
ja yhtenäinen turvekerrostuma, jossa päällimmäi-
senä on Cuspidata-turvetta ja sen alla liejun päällä 
ruskosammalturvetta. Syvimmän alueen saraval-
taisesta pohjaturpeesta löytyy hiukan järviruoko-
akin. Liekoja on yli puolentoista metrin syvyisellä 
alueella 0–2 m:n syvyydessä runsaasti, noin 3,5 % 
kokonaisturvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi 
olevan metrin syvyyteen ulottuvassa kerroksessa, 
missä niitä on erittäin runsaasti, peräti 6,6–7,7 % 
kyseisen syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Pikkusuon yli puolentoista metrin syvyisellä ja 
yhtenäisellä kahdeksan hehtaarin alueella on tur-
vetta kaikkiaan 0,12 milj. m³. Turvetta on heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen turpeen niukkuuden 
vuoksi syytä pitää kokonaisuudessaan energia-
turpeena. Sen keskimaatuneisuus on 5,7, ja siitä 
on noin neljäsosa saravaltaista. Turve sopii paitsi 
polttoturpeeksi myös turvemullan raaka-aineeksi. 
Käyttökelpoisen energiaturpeen määrä on lopulta 
noin 0,10 milj. m³ (pohjimmainen 30 cm:n tur-
vekerros on jätetty pois laskelmista). Suosta ei ole 
otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorio-
analyysejä varten, mutta yli puolentoista metrin 
syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun tur-
peen energiasisältöä on arvioitu Mäkilän kaavojen 
avulla (Mäkilä 1994). Näin laskennalliseksi kuivan 
turpeen energiasisällöksi on saatu 0,21 milj. GJ eli 
0,06 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa olevan 
turpeen energiamäärä on 0,19 milj. GJ eli 0,05 milj. 
MWh ja yhden suokuution energiasisältö tässä ta-
pauksessa keskimäärin 0,50 MWh.

Pikkusuo soveltuu pienimuotoiseen turvetuo-
tantoon. Mahdollinen tuotantoalue sijaitsee suon 
itäpuoliskolla, kauimpana luoteis-, länsi-, lounais- 
ja eteläreunan tuntuman melko taajasta asutuk-
sesta, joka kuitenkin on sen verran lähellä, että se 
on suunnittelussa otettava huomioon. Matala ja 
tehokkaasti kuivattu suo soveltuu erinomaisesti 
metsänkasvatukseen.
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Kuva 36. Pikkusuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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48. Isosuo IV

Isosuo IV (atk-n:o 627, kl. 2042 08, x=6728,7, 
y=3362,6) sijaitsee II Salpausselän vyöhykkeessä 
noin 8–9 km Lopen keskustasta eteläkaakkoon, 
Loppijärven eteläpuoliskon kaakkoisreunalla 
(kuva 1). Salpausselkään viittaavat suon pohjois-, 
luoteis- ja länsipuolella sijaitsevat pitkänomaiset ja 
kapeahkot, lounas–koillinen -suuntaiset hiekka- ja 
moreenimuodostumat sekä itä- ja kaakkoispuolen 
pienet reunamoreenikummut ynnä hiekkamuo-
dostumat. Suo kuitenkin rajoittuu hiesumaahan 
sekä luoteessa, lännessä, lounaassa, idässä ja osin 
etelässäkin moreenikumpareisiin. Suon pohjois-
puoliskon altaassa on länsireunalta alkaen leveäh-
kö pelto, joka ulottuu pitkälle keskustaan. Peltoja 
on myös pohjois-, koillis-, itä- ja kaakkoisreunal-
la sekä osittain etelässäkin. Niiden turvepohjaiset 

osat on sisällytetty suon pinta-alaan. Itäreunan 
moreeni tulee näkyviin itse suoaltaassa pieneh-
könä moreenisaarena (Haavisto-Hyvärinen ym. 
1990c). Kulkuyhteydet ovat hyvät: suo sijaitsee 
Vihtijärvi–Loppi- sekä Hyvinkää–Loppi-tien vä-
lisessä kulmauksessa, ja näistä teistä erkanevat 
ajourat ulottuvat monin paikoin suon reunalle. 
Peltotie-metsäautotie ylittää vielä suon kaakkoisen 
reunaman sekä ajoura suon pohjoisen altaan sekä 
täällä sijaitsevan pellon. Suon luoteis- ja pohjois-
reunaman ylittää vielä sähkölinja (kuva 37).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 100 ha (tau-
lukko 17). Suolla on 37 tutkimuspistettä ja 31 sy-
vyyspistettä, eli niitä on yhteensä 6,8/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 17. Isosuo IV:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 100 0,1 0,1 1,7 1,9 0,05 0,06 1,64 1,75
Yli 1,0 m 74 0,1 0,1 2,0 2,2 0,05 0,06 1,48 1,59
Yli 1,5 m 60 0,1 0,1 2,2 2,4 0,05 0,06 1,32 1,43
Yli 2,0 m 49 0,1 0,1 2,3 2,5 0,05 0,05 1,15 1,25

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 104–
108 m, ja pinta viettää paikallisesti itä- ja etelä-
kaakkoon sekä kaakkoisreunamalla itään, mutta 
viime kädessä kuitenkin kohden suoaltaan koil-
lis-, itä- ja kaakkoisreunalla etelään ja sittemmin 
lounaaseen virtaavaa Kullajokea. Kullajoki yhtyy 
melko pian kaakkoon ja itään virtaavaan Koi-
rajokeen, joka noin kahdeksan kilometriä suon 
kaakkoispäästä itäkaakkoon laskee Kytäjärveen  
(79,7 m mpy). Isosuo IV sijaitsee Koirajoen va-
luma-alueella (21.034), joka kuuluu puolestaan 
Kytäjärven (21.03) alueeseen, näiden molempien 
ollessa Vantaan vesistöalueen (21) alajakoja. Suon 
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (3,2– 
3,5 m) aivan suon pohjoisosan keskustassa, mel-
ko suppealla alueella. Suon pohja on tasainen, 
vain joskus reunamilla jyrkähkösti kohden altaan 
keskustaa viettävä, ja vain itäreunamalla sen ta-
saisuutta rikkoo pieni moreenisaari. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat savi (84 % havainnoista), hiesu 

(9 %) ja hieta (5 %). Moreenia on koillis-, länsi ja 
lounaisreunalla sekä idässä suon reunalla ja mo-
reenisaarekkeen ympärillä. Liejukerroksia on reu-
noja lukuun ottamatta kattavasti koko suoaltaassa 
10–140 cm:n paksuudelta, paksuimpien kerrosten 
sijaitessa suoaltaan keskustassa pienen moreeni-
saarekkeen eteläpuolella. Kaikkiaan 54 pisteestä 
on tavattu liejua.

Isosuo IV:n kirjatuista suotyypeistä on rämeitä 
74 %, korpia 23 % ja turvekankaita 3 %. Yleisintä 
suotyyppiä eli korpirämettä (41 % suotyyppiha-
vainnoista) on erityisesti suoaltaan pohjoispuolis-
kolla ja kaakkoisosassa sekä laitamilla. Pohjoisosaa 
lukuun ottamatta suon keskustassa on runsaasti 
isovarpurämettä (24 %), ja tältä alueelta löytyvät 
myös melko harvalukuiset tupasvillaräme (7 %) 
ja rahkaräme (2 %). Lähinnä vain laitamilla on 
jokseenkin yleistä varsinaista korpea (19 %) sekä 
hiukan ruoho- ja heinäkorpea ynnä mustikka-
turvekangasta (näitä yhteensä 7 %). Suoaltaaseen 
kuuluvilla turvepelloilla ei ole yhtään tutkimus- tai 
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syvyyspistettä. Isosuo IV on tiheästi ojitettu liki-
pitäen kauttaaltaan, ainoastaan itäreunalla on pari 
hehtaaria ojittamatonta aluetta. Isosuo IV kuuluu 
siten luonnontilaisuusluokkaan 0. Suon pinnasta 
on vajaa neljäsosa noin 20 cm korkuisten mättäi-
den peitossa. Puusto on tavallisimmin keskitiheää, 
paikoin reunamilla myös tiheää ja muodostaa har-
vennusmetsiköitä ja varttuneita kasvatusmetsiköi-
tä. Järeää tukkipuustoa on silloin tällöin laitamilla, 
esim. pohjois- ja länsireunalla, samoin silloin täl-
löin taimistoa ja rankapuustoa suon keskustassa ja 
Kullajoen rannalla idässä. Metsiköt ovat yleensä 
mäntyvaltaisia, laitamilla joskus kuusivaltaisia se-
kametsiköitä, joissa on lisäksi lähes aina mukana 
koivua, Kullajoen rannalla satunnaisesti muitakin 
lehtipuita, mm. tervaleppää, pihlajaa ja haapaa.

Isosuo IV:n turpeista on rahkavaltaista 20 % ja 
saravaltaista 80 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 10 %,  
saraturve (C) 36 % ja rahkasaraturve (SC) 44 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 6 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
76 % kokonaisturvemäärästä. Tästä turvemääräs-
tä on vielä 2 % kortetta (EQ) ja 4 % järviruokoa 
(PR). Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 
6,6. Heikosti maatunutta (H≤4), rahkavaltaista 
pintaturvetta on suon pohjoisinta osaa lukuun 
ottamatta melko yhtenäisesti suoaltaassa, mutta 
vain 20–30 cm:n, ainoastaan satunnaisesti 40–50 
cm:n paksuisena kerrostumana. Turvetta ei tut-
kimusajankohtana maastossa vielä eritelty rahka-
sammalkoostumuksensa mukaisesti eri sektioihin, 
mutta suotyypeistä päätellen se lienee valtaosal-
taan käytön kannalta heikointa eli Cuspidata-sek-
tion rahkaturvetta. Turve on useimmiten puhdasta 
rahkaturvetta, mutta sisältää joskus lisätekijänään 
puuta ja tupasvillaa. Heikosti maatuneen rahka-
kerroksen alla tai usein jo heti suon pinnasta läh- 
tien on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahka- ja/
tai saravaltaista turvetta, pohjimmaisena kuiten-
kin aina saraturvetta. Lisätekijöinä tässä turpeessa 
on rahkaturpeessa saraa, saraturpeessa rahkaa ja 

kummassakin päätyypissä yleisesti puuta ja joskus 
tupasvillaa. Turvepatjan pohjalla ja nimenomaan 
liejun päällä saravaltaisessa turpeessa on järvikor-
tetta ja järviruokoa. Puhtaita rahka- ja saraosueita 
löytyy niin ikään, ja saravaltainen turve voi olla 
myös heikohkosti maatunutta. Liekoja on suon yli 
puolentoista metrin syvyisellä osalla 0–2 m:n sy-
vyydessä erittäin vähän, 0,8 % syvyysvyöhykkeen 
turvemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi olevan  
0,5 m:n syvyyteen ulottuvassa pintakerroksessa, 
missä niitä on kohtalaisesti eli 2 % tämän syvyys-
vyöhykkeen turpeesta.

Isosuo IV:n yli puolentoista metrin syvyisellä, 
itäreunan pieni moreenisaari pois luettuna hyvin 
yhtenäisellä 60 ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 
1,43 milj. m³. Se voidaan heikosti maatuneen ja 
rahkavaltaisen pintaturvekerrostuman niukkuu-
den vuoksi luokitella kokonaisuudessaan energia-
turpeeksi, jolloin sen keskimaatuneisuudeksi tulee 
6,5, ja jolloin siitä on yksi neljäsosa rahkavaltais-
ta. Turve soveltuu kokonaisuudessaan myös erin-
omaisesti turvemullan raaka-aineeksi. Käyttökel-
poista turvetta suossa on kaikkiaan 1,25 milj. m³  
(pohjimmainen 30 cm:n turvekerros on jätetty 
pois laskelmista). Keskimaatuneisuuden ja sara-
turve/rahkaturve-suhteen voidaan olettaa tällöin-
kin pysyvän suurin piirtein muuttumattomana. 
Suosta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä 
laboratorioanalyysejä varten, joten suon yli puo-
lentoista metrin syvyisen alueen polttoturpeeksi 
luokitellun turpeen energiasisällön arvioimiseksi 
on turvauduttu Mäkilän kaavoihin (Mäkilä 1994). 
Laskennalliseksi kuivan turpeen energiasisällök-
si on näin saatu 2,93 milj. GJ eli 0,81 milj. MWh.  
50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen energia-
määrä on 2,60 milj. GJ eli 0,72 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,58 MWh.

Isosuo IV soveltuu hyvin turvetuotantoon, jota 
suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon 
alle puolen kilometrin päässä suon luoteis-, poh-
jois-, koillis-, itä- ja kaakkoisreunasta sijaitseva 
asutus. Metsänkasvatukseen tehokkaasti kuivattu 
suo sopii niin ikään hyvin.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 458, 2014
Markku Moisanen

72

3362000

3362000

3363000

3363000

67
28

00
0

67
28

00
0

67
29

00
0

67
29

00
0

0 1 km

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2014

Kuva 37. Isosuo IV:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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49. Saarisuo

Saarisuo (atk-n:o 31 401, kl. 2042 08–11, x=6729,5, 
y=3366,5) sijaitsee I ja II Salpausselän välisessä 
vyöhykkeessä noin 9,5 km Lopen keskustasta kaak-
koon. Suo koostuu lounaisesta ja koillisesta, kape-
an salmen toisiinsa liittämästä altaasta, joita suu-
reksi osaksi ympäröi kalliopaljastumien leimaama 
moreenimaasto (kuva 1). Mainitun salmen kautta 
kulkee Salpausselkiä yhdistävä, jokseenkin katko-
nainen, kaakko–luode-suuntainen jäätikköjoki-
muodostuma, jonka hiekka- ja hietakerrostumat 
rajaavat suon lounaista allasta pohjoisessa, koilli-
sessa sekä osin vielä luoteessa ja kaakossa, koillista 
allasta puolestaan lännessä, lounaassa sekä osittain 
luoteessa ja etelässäkin. Tämä jäätikköjokimuo-
dostuma kulkee, edelleen varsin katkonaisena, 
myös Lopen keskustan kautta. Hieta- ja turvepoh-
jainen pelto (Hyvähuhta), jonka turvepohjainen 
osa on sisällytetty suon pinta-alaan rajaa vähäisin 
osin lounaisen altaan länsireunaa. Lounaisen al-
taan luoteeseen pistävän lahdekkeen pohjukassa 
on hieta- ja hiesupohjaisia peltoja ja kytöheittoja, 

joiden turvepohjaiset osat ovat niin ikään muka-
na suon pinta-alassa. Lahdekkeen pohjukassa on 
vielä tekolampi. Suota ympäröivässä moreenissa 
on monin paikoin havaittavissa Salpausselkien 
suuntaisia, pienehköjä ja pitkänomaisia muodos-
tumia, jopa koillisen altaan moreenisaaressakin 
(Isosaari). Moreenisaaria on suolla runsaasti: lou-
naisella altaalla kahdeksan ja koillisella seitsemän 
kappaletta (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990c ja 
1990e). Kulkuyhteydet ovat hyvät: maantie, joka 
sivuaa koillisen altaan eteläreunaa ja lounaisen al-
taan pohjoisreunaa, kulkee suon yli altaita yhdis-
tävän salmen kapeimmalta kohdalta, ja mm. tältä 
tieltä erkanevat kylätiet, metsäautotiet ja ajourat 
ulottuvat monin paikoin suon reunalle, lounaisel-
la altaalla vieläpä parille suon saarekkeelle, kuten 
Etusaarelle (kuva 38). 

Tutkitun suoalan pinta-ala on 199 ha (taulukko 
18). Suolla on 69 tutkimuspistettä ja 105 syvyys-
pistettä, joten niitä on yhteensä 8,7/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 199 0,5 0,3 1,5 2,3 0,94 0,60 3,06 4,60
Yli 1,0 m 158 0,6 0,4 1,8 2,8 0,94 0,58 2,81 4,33
Yli 1,5 m 127 0,7 0,4 2,0 3,1 0,93 0,56 2,49 3,98
Yli 2,0 m 102 0,9 0,5 2,0 3,4 0,93 0,54 2,08 3,55

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 120–
132 m. Saarisuon koillisen altaan itäpuolisko kuu-
luu Suolijärven–Hirvijärven valuma-alueeseen 
(21.033), muu osa suosta puolestaan Kupparojan 
valuma-alueeseen (21.035). Koillisen altaan itä-
puoliskolla suon pinta viettää lähinnä kaakkoon, 
paikallisesti myös lounaaseen ja itäkoilliseen. 
Vedet purkautuvat koillis- ja kaakkoisreunalta 
lähteviin ojiin ja päätyvät lopulta Hirvijärveen  
(103,4 m mpy), joka sijaitsee noin kaksi kilometriä 
koillisen altaan reunasta itään. Kupparojan valu-
ma-alueeseen kuuluvan suon osan pinta viettää 
pääasiassa lounaaseen, paikallisesti lisäksi kaak-
koon, eteläkaakkoon ja etelään. Lounaisen altaan 
länsi- ja kaakkoisreunalta lähteviin laskuojiin, 
kummankin nimi on Korvenoja, purkautuvat ve-

det päätyvät Mustajokeen, joka laskee Kytäjärveen 
(79,7 m mpy) noin kuusi kilometriä Saarisuosta 
kaakkoon. Sekä Suolijärven–Hirvijärven että Kup-
parojan valuma-alue sisältyy Kytäjärven alueeseen 
(21.03), ja nämä kaikki ovat Vantaan vesistöalueen 
(21) alajakoja. Suon kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan koilli-
sen altaan eteläosassa sekä suppealla alueella sen 
koillisosassa, joista on mitattu 5,0–5,5 m:n tur-
vepaksuuksia. Suon pohja on melko epätasainen 
lounaisella altaalla sekä koillisen altaan koillis- ja 
keskiosassa. Koillisen altaan pohjois- ja eteläosas-
sa pohja vielä viettää paikoin jyrkästikin reunoilta 
kohden syvänteitä. Muuten, esim. itse syvänteissä, 
pohja on kohtalaisen tasainen. Reunamilla ja saa-
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rekkeiden ympärillä pohjamaana on usein mo-
reeni (21 % pohjamaalajihavainnoista), muualla 
yleensä vallitsevat lajittuneet maalajit, yleisimpinä 
hiekka (59 %) ja hieta (15 %). Lounaisessa altaas-
sa on silloin tällöin hiesua ja saveakin (yhteensä  
5 %). Liejun esiintyminen suoaltaassa on lähinnä 
satunnaista. Koillisen altaan pohjoisessa syvän-
teessä liejua on vain 10–20 cm:n, pienialaisessa 
koillisessa syvänteessä jopa yli metrinkin kerrostu-
mana. Lounaisen altaan kaakkoisosasta on tavattu 
20–50 cm:n, keskiosan syvänteistä 15–65 cm:n ja 
länsireunan syvänteestä pohjoiseen pistävän lah-
dekkeen suulta suon paksuimmat eli 85–170 cm:n 
liejukerrokset. Kaikkiaan 12 pisteestä on löydetty 
liejukerrostumia.

Saarisuon muistiin merkityistä suotyypeistä on 
turvekankaita 50 %, rämeitä 48 % ja korpia 2 %. 
Yleisimpiä suotyyppejä, puolukkaturvekangas-
ta (25 % havainnoista), lyhytkorsinevarämettä 
(21 %) sekä tupasvillarämettä (18 %) on lähinnä 
suoaltaiden keskiosassa, puolukkaturvekangasta 
erityisesti lounaisella altaalla. Suoaltaiden kes-
kiosasta on löydettävissä vielä varputurvekan-
gasta (7 %), lähinnä koillisaltaan pohjoisosasta 
keidasrämettä (4 %) ja silloin tällöin hiukan iso-
varpurämettä sekä rahkarämettä (yhteensä 5 %). 
Ravinteikkaita suotyyppejä on reunamilla, mm. 
mustikkaturvekangasta (13 %) sekä harvalukui-
sina ruohoturvekangasta, karhunsammalmuuttu-
maa, varsinaista korpea, varsinaista sararämettä ja 
kangaskorpea. Hylättyä suopeltoa eli kytöheittoa 
on jonkin verran lounaisaltaan länsireunamalla. 
Saarisuo on lähestulkoon kauttaaltaan tiheästi oji-
tettu, koillisella ja lounaisella altaalla on kummas-
sakin vain muutama hehtaari ojittamatonta suo-
alaa, joten luonnontilaisuusluokka on 0. Suurin 
osa suon metsiköistä on mäntyvaltaista aina puh-
taisiin männiköihin saakka. Sekapuina on kuusta 
ja koivua, jotka kummatkin voivat joskus laidoilla 
olla valtapuun asemassa. Suon alueella on useim-
miten keskitiheitä, silloin tällöin tiheitäkin har-
vennusmetsiköitä, varttuneita kasvatusmetsiköitä 
sekä näitä hieman vähemmässä määrässä taimik-
koa ja rankapuustoa. Järeää, uudistuskypsyyden 
saavuttanutta puustoa on paikoin laidoilla ja toi-
saalta myös vajaatuottoista puustoa koillisaltaan 
pohjoisosan keidasrämeellä.

Saarisuon turpeista on rahkavaltaista 53 % ja 
saravaltaista 47 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 41 %, sararahkaturve (CS) 12 %, 
saraturve (C) 16 % ja rahkasaraturve (SC) 31 %. 

Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 23 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpei-
ta 18 % kokonaisturvemäärästä. Muista turpeen 
lisätekijöistä voidaan mainita oikeastaan vain suo-
leväkkö (SH), jota sitäkin on vain vajaa prosentti 
turpeen määrästä. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,9. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,4 ja 
energiaturpeen 5,6. Heikosti maatunutta (H≤4), 
rahkavaltaista pintaturvetta on laajahkoina, yhte-
näisinä kerrostumina ainoastaan koillisella altaal-
la, missä kerrostuman paksuus altaan pohjoisosan 
syvänteessä on paikallisesti jopa 3,6 m. Lounai-
sella altaalla heikosti maatunutta ja rahkavaltaista 
pintaturvetta esiintyy pienialaisesti ja hajanaisesti 
ja korkeintaan puolen metrin paksuudelta. Pin-
taturve koostuu enimmäkseen Cuspidata-sektion 
rahkasammalista, mutta mukana on myös Acuti-
folia-rahkasammalia, joko omina, puhtaina ker-
roksinaan taikka sitten muodostaen sekakerroksia 
Cuspidata-sammalien kera. Cuspidata-rahka on 
usein sekin omina, puhtaina kerroksinaan, taval-
lisimmin kuitenkin lisätekijän, tupasvillan, mut-
ta vain paikoin koillisaltaan pohjois- ja eteläosan 
syvänteessä sekä länsireunalla suoleväkön sekai-
sena. Palustria-sektion rahkasammalkerroksia on 
ainoastaan koillisaltaan itäreunamalla ja silloinkin 
hyvin harvoin. Heikosti maatunut pintarahka si-
sältää silloin tällöin ohuita, kohtalaisesti ja hyvin 
maatuneita rahkaturvelinssejä, joissa niin ikään 
on mukana tupasvillaa melko säännöllisesti. Hei-
kosti maatuneen pintarahkakerrostuman alla, on 
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahka- ja/tai 
saravaltaista turvetta, jossa lisätekijänä on rahka-
turpeessa saraa, saraturpeessa rahkaa ja kummas-
sakin tupasvillaa ja puuta, joskus varpua. Kohta-
laisesti maatuneessa rahkavaltaisessa turpeessa voi 
koillisaltaan pohjoisosassa olla vielä suoleväkköä. 
Turve jatkuu monin paikoin rahkavaltaisena poh-
jamaahan saakka mutta voi varsinkin lounaisella 
altaalla olla saravaltaista pinnasta lähtien ja saa-
vuttaa tällöin yli kolmen metrin paksuuden. Lou-
naisella lahdekkeella turve on väliin puhdasta sa-
raturvetta ja heikosti maatunutta, ja liejun päällä 
olevassa turpeessa esiintyy satunnaisesti kortet-
takin. Koillisen altaan saravaltaisen pohjaturpeen 
lisätekijöihin kuuluu erikoisuutena, tosin varsin 
paikallisesti eteläosassa, ruskosammal, ja täällä 
pohjamaan päällä voi jopa olla 10 senttimetriäkin 
paksu, puhdas ruskosammalkerros. Liekoja on yli 
puolentoista metrin syvyisellä suon osalla 0–2 m:n 
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syvyydessä erittäin vähän, 0,9 % syvyysalueen tur-
vemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi olevan syvyys-
vyöhykkeessä 0,5–1,0 m, mutta silloinkin ainoas-
taan 1,4 % kyseisen vyöhykkeen turvemäärästä.

Saarisuon yli puolentoista metrin syvyisellä, 
lukuisten moreenisaarten rikkomalla ja paikoin 
varsin kapealla, mutta kuitenkin yhtenäisellä  
127 ha:n alueella on turvetta kaikkiaan 3,98 milj. m³.  
Tästä määrästä suon koillisen altaan yli puolen-
toista metrin syvyisellä, noin 80 hehtaarin alalla 
on heikosti maatunutta pintarahkaturvetta keski-
määrin 1,8 metrin paksuudelta 1,44 milj. m³. Tur-
ve ei ole laadullisesti kovinkaan hyvää kasvu- ja 
viljelyturpeeksi, mutta on toki kelvollista imeytys- 
ja ympäristöturvetta. Jos se poistetaan omiin käyt-
tötarkoituksiinsa, on suosta saatavissa energiatur-
peeksi luokiteltavaa turvetta noin 2,16 milj. m³  
(pohjimmainen 30 cm:n turvekerros on jätetty 
pois laskelmista). Turpeesta on tällöin suurin piir-
tein yksi kolmasosa rahkavaltaista, ja sen keski-
maatuneisuus on likipitäen 5,5. Turve, jossa on siis 
mukana lounaisen altaan heikosti maatunut, to-
sin melko vähäinen rahkaturve, sopii hyvin myös 
turvemullan raaka-aineeksi. Saarisuosta on otettu 
tarkkatilavuuksiset näytteet laboratorioanalyysejä 
varten kahdesta paikasta: koillisen altaan eteläosan 
varputurvekankaalta ja lounaisen altaan keskustan 
tupasvillarämeeltä. Näytteitä otettiin yhteensä 38 
kappaletta, ja niistä 29 edustaa energiaturpeeksi 
luokiteltavaa turvetta. Näytesarjan energiaturvet-
ta edustavien näytteitten analyysien perusteella 

on suon energiaturpeen keskimääräinen tuhka-
pitoisuus 2,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,2–
4,6), vesipitoisuus märkäpainosta 91,5 % (vaih-
teluväli 86,9–93,7) ja kuiva-ainemäärä 80 kg/m³  
(57,6–138,0). Turpeen rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,21 % kuivapainosta (0,09–0,46), typpeä 
on 1,59 % (1,02–2,13) ja hiiltä 53 % (49,3–58,5), 
molemmat arvot samaten kuivapainosta. Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,7 MJ/kg (19,3–24,5) ja turpeen, jonka kosteus 
on 50 %, 9,6 MJ/kg (8,4–11,0). Energiaturpeessa 
on kuiva-ainetta noin 172  800 tn, ja kuivan tur-
peen energiasisältö on 3,75 milj. GJ eli 1,04 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen 
energiamäärä on 3,32 milj. GJ eli 0,92 milj. MWh 
ja yhden suokuution energiasisältö tässä tapauk-
sessa keskimäärin 0,43 MWh, eli hiukan alhainen. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan Saari-
suon turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4,0, Q8,0, 
S0,25, N2,0 (liite 1/2).

Saarisuo soveltuu hieman sokkeloisesta yli puo-
lentoista metrin syvyisestä alueestaan huolimatta 
kohtalaisen hyvin turvetuotantoon. Asutusta ja/
tai loma-asutusta on suon lounaisen altaan länsi-, 
luoteis-, itä- ja kaakkoisreunan tuntumassa sekä 
koillisen altaan luoteis- ja koillispuolella, koil-
lisen altaan tapauksessa ehkä vähiten tuotanto-
suunnitelmiin vaikuttavana tekijänä. Tehokkaasti 
kuivattu suo lukuisine saarekkeineen on toisaalta  
omiaan myös metsänkasvatukseen. 
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Kuva 38. Saarisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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50. Kärpänsuo

Kärpänsuo (atk-n:o 628, kl 2042 08, x=6731,2, 
y=3364,9) sijaitsee I ja II Salpausselän välises-
sä vyöhykkeessä noin 7 km Lopen keskustasta 
kaakkoon, pari kilometriä Loppijärven itäpuo-
lella (kuva 1). Suo rajoittuu eteläreunaltaan Sal-
pausselkiä yhdistävän, jokseenkin katkonaisen, 
kaakko–luode-suuntaisen jäätikköjokimuodos-
tuman hiekka- ja hietakerrostumiin. Tämä 
jäätikköjokimuodostuma kulkee, edelleen varsin 
katkonaisena, myös Lopen keskustan kautta. Kaa-
kossa sekä osin idässä, etelässä ja lännessä suota 
rajoittavat moreenikumpareet, mutta varsinaisia 
Salpausselkävyöhykkeelle ominaisia, pitkänomai-
sia reunamoreenikumpuja on vasta melko kauka-
na suon etelä- ja itä- sekä länsi- ja lounaispuolella. 
Muualla suon reuna on hiesua sekä vähäisin osin 
vielä lännessä ja luoteessa hietaa. Suurimmak-

si osaksi, kuten myös etelässä nämä suon reunat 
ovat hiesu- ja hietapohjaisia peltoja, joiden turve-
pohjaiset osat on otettu mukaan suon pinta-alaan. 
Suoaltaan keskustaa sekä luoteisosaa hallitsee noin 
20 ha:n laajuinen turvetuotantoalue, jonka reunal-
la luoteessa on tekolampia. Suon eteläreunallakin 
on tekolampi (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990c). 
Kulkuyhteydet ovat hyvät suota luodetta lukuun 
ottamatta kauttaaltaan ympäröivän maantien, ja 
tästä tiestä erkanevien suon reunan tuntumaan 
asumuksille, pelloille ja turvetuotantoalueelle joh-
tavien ajourien ja teiden ansiosta (kuva 39).

Tutkitun suoalueen pinta-ala, 20 ha:n turvetuo-
tantoalue pois luettuna, on 42 ha (taulukko 19). 
Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 14 syvyyspistet-
tä, joten tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
8,1/10 ha. Suo on tutkittu vuonna 1986.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112–
116 m, ja pinta viettää suoaltaan keski- ja poh-
joisosassa koilliseen ja luoteeseen. Vedet päätyvät 
tiheän ojaverkoston kautta suon koillis- ja pohjois-
reunalla virtaavaan Sarvijokeen, joka muutaman 
kilometrin päässä luoteessa laskee Loppijärveen 
(106,0 m mpy). Eteläosassa suon niin ikään melko 
tiheästi ojitettu pinta viettää lähinnä lounaaseen 
ja luoteeseen, kohden suon reunoilla virtaavia 
ojia, joiden yhteinen lasku-uoma päätyy etelään 
virtaavaan Kullajokeen. Kullajoki yhtyy Koirajo-
keen, joka laskee Kytäjärveen (79,7 m mpy) noin 
yhdeksän kilometriä Kärpänsuon eteläreunasta 
kaakkoon. Kärpänsuo sijaitsee niin muodoin ve-
denjakajalla. Keski- ja pohjoisosa ovat Loppijärven 
valuma-alueella (35.874), joka puolestaan Terva-
joen valuma-alueen (35.87) osana kuuluu Vanajan 
reitin valuma-alueeseen (35.8). Nämä kaikki sul-
kee sisäänsä suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). 

Eteläosa on Koirajoen valuma-aluetta (21.034) ja 
sisältyy samalla Kytäjärven alueen (21.03) alajako-
na Vantaan vesistöalueeseen (21). Suon kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvät.

Suon keskustan syvänteestä on mitattu enim-
millään 5,0–5,7 m:n turvepaksuuksia. Pohja on 
jokseenkin tasainen, vaikka paikoin reunoilla viet-
tääkin jyrkähkösti kohden keskustan syvännettä. 
Moreenia (12 % pohjamaalajihavainnoista) tava-
taan suon reunamilla idässä, kaakossa ja paikoin 
etelässä ja lännessä. Yleisintä pohjamaalajia, savea 
(56 %) on useimmiten keskustan syvänteessä, mui-
ta lajittuneita maa-aineksia, hiekkaa (16 %), hiesua 
(13 %) ja hietaa (3 %) lähinnä reunamilla. Liejua 
on suoaltaan keskiosan syvällä alueella kutakuin-
kin yhtenäisenä, 10–130 cm paksuna kerrostuma-
na pohjamaan päällä. Kaikkiaan 21 pisteestä on 
tavattu liejua, mikä merkitsee, että 62 prosenttia 
suon tutkimus- ja syvyyspisteistä on liejupisteitä.

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

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 42 0,7 0,7 2,1 3,5 0,28 0,28 0,89 1,45
Yli 1,0 m 38 0,7 0,7 2,3 3,7 0,28 0,28 0,86 1,42
Yli 1,5 m 34 0,8 0,8 2,5 4,1 0,28 0,26 0,84 1,38
Yli 2,0 m 31 0,9 0,8 2,5 4,2 0,28 0,26 0,78 1,32
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Kärpänsuon suotyypeistä on rämeitä 91 % ja 
korpia 9 %. Suoaltaan syvällä alueella keskiosassa 
tavataan useimmiten rahkarämettä (56 % suotyyp-
pihavainnoista), mutta myös tupasvillarämettä  
(6 %) ja isovarpurämettä (29 %), joka viimeksi 
mainittu kuitenkin esiintyy yleisimmin reunamil-
la. Reunamille kuuluvat tyypillisesti korvet, varsi-
nainen korpi sekä ruoho- ja heinäkorpi (yhteensä 
9 %) sekä turvepohjainen pelto monin paikoin 
suon reunoilla, mm. suon eteläosassa. Turvepel-
loilta ei kuitenkaan ole yhtään pistettä, ei myös-
kään turvetuotantoalueelta, jota ei tosin edes ole 
sisällytetty tutkittuun suopinta-alaan. Kärpänsuo 
kuuluu eteläosan parista ojittamattomasta suoheh-
taarista huolimatta luonnontilaisuusluokkaan 0.  
Suon pinnasta on keskimäärin lähes puolet eli 
noin 46 % 20 cm korkuisten mättäiden peitossa. 
Puusto on mäntyvaltaista miltei koko suoaltaan 
alueella, paikoin puhtaisiin männiköihin saak-
ka. Sekapuina on koivua ja kuusta, ja lounaisella 
reunamalla kuusi, itäisellä sekä koillisella koivu 
voivat olla metsiköiden valtapuita. Koillisreunan 
ruoho- ja heinäkorven puulajistoon kuuluu vielä 
mm. tervaleppä. Suoaltaan keskiosassa ja muualla-
kin tavataan pääasiassa taimikkoa ja riukuvaiheen 
puustoa, reunamilla ja reunoilla harvennusmet-
siköt, varttuneet kasvatusmetsiköt ja jopa tukki-
puusto ovat edustettuina. Keskustassa voi vielä 
löytyä vajaatuottoisuutta. Puusto on enimmäkseen 
keskitiheää, silloin tällöin harvaa ja eteläosassa 
myös tiheää.

Kärpänsuon turpeista on rahkavaltaista 81 % 
ja saravaltaista 19 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 75 %, sararahkaturve (CS) 6 %,  
saraturve (C) 10 % ja rahkasaraturve (SC) 9 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
10 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita  
7 % kokonaisturvemäärästä. Muita turvetekijöitä 
on niukasti, mainitsemisen arvoisesti ehkä vain 
kortetta (EQ), jota on kylläkin ainoastaan alle puo-
li prosenttia turpeen määrästä. Järviruokoa (PR) ja 
ruskosammalta (B) on kumpaakin hyvin vähän. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,6 ja energiaturpeen 
6,0. Heikosti maatunutta (H≤4) ja rahkavaltaista 
turvetta on, lukuun ottamatta joitakin reuna-alu-
eita etelässä, idässä ja koillisessa, kattavasti koko 
suoaltaassa 0,2 metristä jopa suon keskustan 4,7 
metrin paksuuteen saakka. Tutkimusajankohtana 
ei rahkasammallajien perusteella heikosti maatu-

nutta rahkaturvetta vielä maastossa määritelty eri 
sektioihin kuuluvaksi, joten turpeen käyttökel-
poisuutta on vain varovasti arvioitu suotyyppien 
ja turpeen lisätekijöiden pohjalta. Lisätekijöitä on 
jokseenkin vähän, oikeastaan mainittavassa mää-
rässä vain tupasvillaa, joskus tosin saraakin, mm. 
puhtaassa rahkaturpeessa silloin tällöin esiinty-
vissä, kohtalaisesti ja hyvin maatuneissa, ohuissa 
rahkaturvelinsseissä. Heikosti maatuneen pinta-
rahkaturpeen alla on kohtalaisesti ja hyvin maatu-
nutta, aluksi yleensä rahkavaltaista turvetta, joskus 
laidoilla heti pinnasta lähtien. Tämä turve vaihet-
tuu saravaltaiseksi usein varsin lähellä pohjamaata 
tai liejua: saraturvetta on enimmillään vain vähän 
yli metrin paksuudelta. Myös maatuneessa rahka-
turpeessa on lisätekijöitä melkoisen vähän, lähin-
nä vain saraa, tupasvillaa ja satunnaisesti puuta, 
puhtaan rahkaturpeen vallitessa. Saravaltaisessa 
turpeessa, joka sekin esiintyy paikoin puhtaana, 
on lisätekijöinä rahkaa, tupasvillaa, puuainesta ja 
suon etelä- ja keskiosassa satunnaisesti kortetta ja 
hivenen järviruokoa. Suon keskiosan syväntees-
sä liejun päällä, ohuen ja maatuneen saraturve-
kerroksen alla on paikallisesti neljänkymmenen 
sentin kerros heikosti maatunutta rahkaturvetta 
lisätekijänään ruskosammalta ja niin ikään vain 
paikallisesti kohtalaisesti maatuneessa saratur-
peessa välikerroksena kohtalaisesti maatunutta 
rahkaturvetta, jossa tosin on mukana tuntuvasti 
saraakin. Liekoja, maatumatonta puuta, on suon 
yli puolentoista metrin syvyisellä alueella 0–2 m:n 
syvyydessä erittäin vähän, ainoastaan noin 0,4 % 
syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Kärpänsuon yli puolentoista metrin syvyisellä 
34 hehtaarin alueella on turvetta kaikkiaan 1,38 
milj. m³. Tästä määrästä on koko syvyysvyöhyk-
keellä heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta 
keskimäärin noin puolentoista metrin paksuisena 
kerrostumana 0,51 milj. m³. Turve on ilmeises-
ti jopa kelvollista kasvu- ja viljelyturvetta ja sopii 
joka tapauksessa erinomaisesti imeytys- ja ym-
päristöturpeeksi. Jos se poistetaan omiin käyttö-
tarkoituksiinsa, tulee suosta saatavan energiatur-
peen määräksi noin 0,77 milj. m³.( pohjimmainen  
30 cm:n turvekerros on tällöin jätetty pois las-
kelmista). Turpeesta on suurin piirtein viidesosa 
saravaltaista, ja sen keskimaatuneisuus on kuu-
den paikkeilla. Turve soveltuu niin muodoin hy-
vin myös turvemullan raaka-aineeksi. Suosta ei 
ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyysejä varten, joten suon yli puolentoista 
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metrin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitel-
lun turpeen energiasisältöä on arvioitu Mäkilän 
kaavojen avulla (Mäkilä 1994). Niiden perusteella 
on kuivan turpeen laskennallinen energiasisäl-
tö 1,64 milj. GJ eli 0,46 milj. MWh. 50 %:n käyt-
tökosteudessa olevan turpeen energiamäärä on  
1,45 milj. GJ eli 0,40 milj. MWh ja yhden suokuu-
tion energiasisältö tässä tapauksessa keskimäärin  
0,52 MWh.

Kärpänsuo soveltuu hyvin turvetuotantoon sil-
täkin osaltaan, joka jää nykyisen turvetuotanto-

alueen ulkopuolelle. Myös täällä ulkopuolella on 
aikoinaan harrastettu turpeen nostoa, eli kuivike-
turpeen nostoa päätellen suon keski- ja eteläosan 
vanhoista turvelatojen jäännöksistä. Suon reunan 
tuntumassa lännessä, lounaassa, etelässä, kaakos-
sa, koillisessa ja pohjoisessa on asutusta, joka on 
otettava huomioon turvetuotannon laajentamis-
ta suunniteltaessa. Valtaosaltaan savipohjainen 
suo sopii hyvin metsänkasvatukseen, erityisesti  
laidoiltaan.

Kuva 39. Kärpänsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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51. Pirtinsuo

Pirtinsuo (atk-n:o 31  402, kl. 2042 11, x=6731,4, 
y=3366,6) sijaitsee I ja II Salpausselän välises-
sä maastossa noin 8,0–8,5 km Lopen keskustasta 
kaakkoon, nelisen kilometriä Loppijärven itäran-
nasta itään (kuva 1). Pitkänomainen suo sijaitsee 
lounas–koillinen-suuntaisessa painanteessa ja 
on miltei kauttaaltaan lounaispuoliskonsa osalta 
kalliopaljastumien ja lohkareiden elävöittämän 
moreenimaaston rajaama. Tutkittu suoallas on 
lounaisreunastaan hieman keinotekoisesti erotet-
tu lounaaseen jatkuvasta suokuviosta kapean suo-
salmen ylittävän metsäautotien kohdalta. Tien toi-
sella puolella on aluksi suo- ja savipohjainen pelto 
(Maarpakka), josta hiukan koilliseen on suon 
reunalla pieni savipelto. Maarpakan eteläpuolella 
on suota rajoittamassa pienen lounas–koillinen-
suuntaisen moreenimuodostuman ohella vielä 
pieni hiesumaakuvio. Suon koillispuolisko on ete-
läreunansa ja koillisreunalleenkin ulottuvaa mo-
reenia lukuun ottamatta kokonaan hiekkamuo-
dostumakumpareiden ja näiden välisen hietamaan 
ympäröimä. Hietamaa on lännessä, luoteessa, 

pohjoisessa ja koillisessa useimmiten peltoa, jon-
ka kapeat turvepohjaiset osat on otettu mukaan 
suon pinta-alaan. Itse suoaltaassa hietamaa tulee 
näkyviin koillispuoliskon kahtena pienenä saarek-
keena. Hiekkamuodostumista lähes kaikki ovat 
Salpausselkien suuntaisia ja pitkänomaisia. Lou-
nas–koillinen suuntausta on havaittavissa jossain 
määrässä suon etelä- ja luoteispuolisessa moree-
nissakin. Suon koillisreunalla on pieni tekolampi 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990e). Kulkuyhteydet 
ovat hyvät: edellä mainitun metsäautotien lisäk-
si suoaltaan ylittää suurin piirtein sen keskikoh-
dalta toinen metsäautotie sekä kylätie itäkoilli-
seen pistävällä lahdekkeella. Nämä tiet erkanevat 
maantiestä, joka kulkee suon koillis-, pohjois- ja 
luoteisreunan tuntumassa. Pohjoiskoillisessa suo-
allasta sivuaa hieman suon puolellakin sähkölinja  
(kuva 40).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 42 ha (tauluk-
ko 20). Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 23 syvyys-
pistettä, joten niitä on yhteensä 9,3/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 2007.

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

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 42 0,8 0,3 0,9 2,0 0,34 0,13 0,38 0,85
Yli 1,0 m 33 1,0 0,4 1,0 2,4 0,34 0,13 0,33 0,80
Yli 1,5 m 25 1,3 0,4 1,1 2,8 0,34 0,10 0,27 0,71
Yli 2,0 m 20 1,5 0,5 1,1 3,1 0,30 0,10 0,23 0,63

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 118–
124 m. Suurin osa Pirtinsuon pinnasta viettää 
luoteeseen kohden suon koillis-, pohjois-, luoteis-, 
länsi- ja lounaisreunalla ja lopulta lounaaseen vir-
taavaa valtaojaa. Se on Sarvijoen eräs latvahaara, 
ja tämä joki laskee Loppijärveen (106,0 m mpy) 
reilut neljä kilometriä suon lounaisreunasta luo-
teeseen. Pieneltä alueelta aivan suon itäreunalta 
sekä itäkoilliseen pistävältä lahdekkeelta ojien ke-
räämät vedet päätyvät lahdekkeen kärjestä lähte-
vään valtaojaan, joka laskee Hirvijärveen (103,4 m 
mpy) vähän yli kahden kilometrin päässä lahdek-
keen reunasta itään. Pirtinsuon voidaan näin ollen 
katsoa sijaitsevan vedenjakajalla, jolloin suurin osa 
suosta on Loppijärven valuma-aluetta (35.874), 

joka puolestaan Tervajoen valuma-alueen (35.87) 
osana kuuluu myös Vanajan reitin valuma-
alueeseen (35.8). Nämä kaikki sulkee sisäänsä 
suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Itäreunan 
kaistale sekä itäkoilliseen pistävä lahdeke ovat 
Suolijärven–Hirvijärven valuma-alueella (21.033) 
ja edelleen Kytäjärven alueella (21.03), joka sisäl-
tyy alajakona Vantaan vesistöalueeseen (21). Suon 
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Suurimmat turvekerroksen paksuudet, 4,0– 
4,1 m, on mitattu suoaltaan keskeltä sekä suppe-
alta alueelta lounaispuoliskolta. Suon pohja on 
jokseenkin tasainen, korkeuserot ovat suurimmil-
laan vain paikoin reunoilla, esimerkiksi etelässä ja 
koillisessa, jolloin pohja viettää lyhyellä matkalla 
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jyrkähkösti kohden altaan keskustaa. Yleisimmin 
suon pohjalla on lajittuneita maalajeja, hiesua  
(46 % pohjamaalajihavainnoista), hiekkaa (21 %), 
hietaa (8 %) ja savea (8 %). Moreenia (13 %) on 
paikoin reunoilla, mm. lounaispuoliskolla. Lieju-
kerroksia suon pohjalta ei ole havaittu, ainoastaan 
altaan keskustassa on varsinaisen pohjamaan, hie-
kan tai hiesun päällä 15–30 cm hiesua, jossa on 
mukana orgaanista ainesta. Tällaisia pisteitä on 
vain kaksi.

Pirtinsuon suotyypeistä on rämeitä 69 %, 
turvekankaita 28 % ja korpia 3 %. Turvekan-
kaita, mustikkaturvekangasta (15 % suotyyppi-
havainnoista), varputurvekangasta (10 %) sekä 
puolukkaturvekangasta (3 %) on lähinnä reu-
namilla, mustikkaturvekangasta erityisesti suon 
lounaiskolkassa. Keskemmällä suoallasta on iso-
varpurämettä (10 %) sekä yleisintä suotyyppiä, 
rahkarämettä (36 %). Rahkarämeiden alalajeista 
useimmin esiintyy kanervarahkaräme (28 %). 
Suoaltaan lounaispuoliskolta ovat kaikki havain-
not lyhytkorsinevarämeestä (13 %), keidasräme 
(10 %) puolestaan kuuluu ainoastaan koillispuolis-
kon keskustaan. Itäiseltä reunalta on vielä tavattu 
harvalukuista varsinaista korpea (3 %). Pirtinsuon 
pinta-alasta on ojittamatta noin neljäsosa (10 ha), 
mikä käsittää yhtenäisen alueen suon koillispuo-
liskolla. Lisäksi tämän ulkopuolella koillispuolis-
kon reunoilla ja vielä suon lounaispuoliskollakin 
on joitakin kapeita alueita ilman ojitusta. Suon 
luonnontilaisuusluokka on siten arvioitavissa jopa 
2:ksi. Suon pinnasta on noin kolmannes 20–30 cm 
korkeiden mättäiden peitossa. Puusto on miltei 
koko suoaltaassa mäntyvaltaista, lähes aina puh-
dasta männikköä. Tosin kuusivaltaistakin puustoa 
tavataan itä- ja koillisreunamalla, mutta tällöin se-
kapuina on aina mäntyä ja koivua. Lounaisimmas-
sa osassa suota kasvaa kuusensekaista koivikkoa. 
Suon laitamilla sekä lounaiskolkassa metsiköt ovat 
varttuneita kasvatusmetsiköitä ja harvennusmetsi-
köitä. Muualla metsiköt ovat taimikko- ja ranka-
puuvaiheessa taikka koillispuoliskon keskustassa 
vajaatuottoisia. Satunnaisesti löytyy puutontakin 
suoalaa. Lähinnä laitamilla ja lounaispuoliskolla 
puusto on tiheää tai keskitiheää, koillispuoliskon 
keskustassa useimmiten harvaa.

Pirtinsuon turpeista on rahkavaltaista 68 % ja 
saravaltaista 32 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 57 %, sararahkaturve (CS) 11 %  
ja rahkasaraturve (SC) 32 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 22 %, puun jään-

nöksiä (L) sisältäviä turpeita 19 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemää-
rästä. Muista turvetekijöistä on läsnä mainitse-
misen arvoisesti ainoastaan suoleväkköä (SH), 
jonka osuus turpeen kokonaismäärästä on noin 
kaksi prosenttia, sitä vastoin kortetta (EQ) ja jär-
viruokoa (PR) on tuskin nimeksi. Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maa-
tumisaste on 3,3 ja energiaturpeen 5,6. Heikosti 
maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta (H≤4) on 
kattavasti lähes koko suoaltaassa 0,3–3,2 metrin 
paksuisena kerrostumana, paksuimpien kerrosten 
sijaitessa suoaltaan keskustassa. Heikosti maatu-
nut pintarahkaturve koostuu sekä Acutifolia- että 
Cuspidata-sektioon kuuluvien rahkasammalten 
muodostamasta turpeesta, mutta joskus, tosin 
harvoin, mukana on myös Palustria-rahkasam-
malista koostuvia kerroksia. Acutifolia-, Cuspi-
data- ja Palustria-kerrokset ovat joko puhtaita 
yhden lajin kerroksia tai melko usein sisältävät 
lisätekijöinä tupasvillaa ja suoleväkköä. Joskus 
pintarahkapatjassa esiintyy myös kerroksia, jois-
sa Acutifolia- ja Cuspidata-sektio yhdessä ovat 
edustettuina, sekä ohuita kerroksia, ns. linssejä, 
joissa on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahka-
turvetta. Tavallisesti näissäkin kerroksissa on lisä-
tekijänä tupasvillaa. Käytön kannalta halutuinta, 
eli Acutifolia-rahkaa on arviolta noin kolmasosa 
pintaturpeesta. Heikosti maatuneen rahkapatjan 
alla on yleensä melko ohut kerros kohtalaisesti ja 
hyvin, väliin tosin vielä heikohkosti maatunutta 
rahkavaltaista turvetta lisätekijänään tupasvillaa, 
suoleväkköä ja saraa. Suoaltaan keskustan suppe-
ahkolla alueella ja koillisreunalla tämä rahkaturve 
jatkuu, keskustassa osaksi kylläkin satunnaisen 
saraturvekerroksen keskeyttämänä, pohjamaahan 
saakka, koillisessa jo pinnasta lähtien, sisältäen 
tällöin lisätekijänään lisäksi puuta ja jopa kor-
tetta ja järviruokoa. Maatuneen rahkaturveker-
rostuman paksuus on keskustassa suurimmillaan 
eli noin puolitoista metriä. Suon pohjimmaisena 
kerrostumana on yleensä saravaltaista turvetta. 
Kerrostuma on paksuimmillaan lounaisosan sy-
vänteessä, missä sen paksuus yltää lähes kahteen 
metriin. Se sisältää aina lisätekijöitä: rahkaa, puu-
ta, paikoin tupasvillaa ja suoleväkköä sekä varpua 
ja ainoastaan satunnaisesti järviruokoa. Turpeen 
maatuneisuus vaihtelee: löytyy niin heikohkosti 
kuin hyvin maatunuttakin turvetta. Maatumaton-
ta puuta on suon yli puolentoista metrin syvyisel-
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lä alueella 0–2,0 m:n syvyydessä erittäin vähän, 
vain 0,2 % syvyysalueen turvemäärästä.

Pirtinsuon yli puolentoista metrin syvyisellä ja 
yhtenäisellä, vain koillispuoliskon kahden pienen 
hietasaaren rikkomalla, 25 ha:n alueella on turvetta 
kaikkiaan 0,71 milj. m³. Tästä määrästä on syvyys-
alueella heikosti maatunutta rahkavaltaista pinta-
turvetta keskimäärin noin 1,7 metrin paksuudelta 
0,43 milj. m³. Koostumuksensa puolesta se kel-
paa kohtalaisen hyvin kasvu- ja viljelyturpeeksi ja 
erinomaisesti imeytys- ja ympäristöturpeeksi. Jos 
syvyysalueen turpeen kokonaismäärästä vähenne-
tään heikosti maatuneen rahkaturpeen osuus, on 
suosta saatavan, käyttökelpoisen energiaturpeen 
määrä 0,21 milj. m³ (pohjimmainen 30 cm:n pak-
suinen turvekerros on jätetty pois laskelmista). 
Energiaturpeesta on vähintään puolet saravaltais-
ta, ja turpeen keskimaatuneisuus suurin piirtein 
viiden paikkeilla. Turvemullan raaka-aineeksikin 

se kelpaa hyvin. Suosta ei ole otettu tarkkatila-
vuuksisia näytteitä laboratorioanalyysejä varten. 
Niinpä suon yli puolentoista metrin syvyisen alu-
een polttoturpeeksi luokitellun turpeen energiasi-
sältöä on arvioitu Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 
1994). Laskennalliseksi kuivan turpeen energiasi-
sällöksi on näin saatu 0,38 milj. GJ eli 0,11 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen 
energiamäärä on 0,33 milj. GJ eli 0,09 milj. MWh 
ja yhden suokuution energiasisältö tässä tapauk-
sessa keskimäärin 0,43 MWh, eli hiukan alhainen.

Pirtinsuo soveltuu kohtalaisen hyvin turvetuo-
tantoon, joskin se energiaturpeeksi luokitellun 
turpeensa puolesta jättää jonkin verran toivo-
misen varaa. Turvetuotantoa suunniteltaessa on 
otettava huomioon asutus erityisesti suon koillis-
puoliskon ympärillä. Suon ojitetut alueet reunoil-
la, keskustassa sekä lounaisosassa kelpaavat hyvin 
metsänkasvatukseen.

Kuva 40. Pirtinsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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52. Mustinsuo II

Mustinsuo II (atk-n:o 31  403, kl. 2042 08–09 ja 
11–12, x=6732,2, 3366,0) sijaitsee I ja II Salpaus-
selän välisessä maastossa noin 7 km Lopen keskus-
tasta kaakkoon, kolmisen kilometriä Loppijärven 
itärannasta itään (kuva 1). Itä–länsi-suunnassa 
pitkänomainen, kapeahkon keskikohtansa län-
tiseksi ja itäiseksi altaaksi jakaman suon itäistä 
puoliskoa rajoittaa pohjoisessa ja osin idässäkin 
lohkareinen moreeni ja koillisessa hiesu. Suurinta 
osaa itäpuoliskon itäistä reunaa, samoin kaakkois- 
ja vielä osaksi eteläreunaakin rajaavat hietamaan 
ympäröimät, hiekkaiset reunamuodostumakum-
pareet, joissa on havaittavissa Salpausselkien vyö-
hykkeelle tyypillistä lounas–koillinen-suuntausta. 
Etelä- ja lounaisreunan moreenissa on niin ikään 
jossain määrin suuntautuneita selänteitä. Suon 
länsipuoliskon eteläreunaa hallitsee lohkareinen 
moreeni, lounais- ja länsireunalla on hiesumaata, 
josta pistää esiin moreenikumpareita. Niistä poh-
joisimman jälkeen luoteessa on puolestaan hietaa, 
joka itään päin siirryttäessä vaihtuu hiesuksi. Hie-
sun katkaisee sittemmin kapea kalliopaljastumien 
ja lohkareiden leimaama moreenikieleke, jonka 
jälkeen koko suoaltaan länsipuoliskon pohjois-
reunaa rajoittaa hiesu. Länsipuoliskon lounais- ja 
länsireunan hiesu sekä luoteisreunan hieta ovat 
peltoja, luoteis- ja pohjoisreunan hiesu puolestaan 

kytöheittoa, joiden kaikkien turvepohjaiset osat 
on sisällytetty mukaan suon pinta-alaan. Suon 
itäisellä puoliskolla on turvepohjainen pelto, joka 
ylittää suoaltaan kaakko–luode-suuntaisena ja on 
niin ikään mukana suon pinta-alassa. Länsipuolis-
kolla on vielä lähes huomaamaton, pieni moree-
nisaareke muutoin syvällä alueella. Mustinsuo II:n 
reunan tuntumassa pohjoisessa on pieni tekolampi 
ja kaakossa lähde (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990c, 
1990d, 1990e ja 1990f). Kulkuyhteydet ovat hyvät: 
suon eteläpuolella kulkeva maantie miltei sivuaa 
sen kaakkois- ja lounaiskolkkaa, ja tästä tiestä er-
kanevat tiet, metsäautotiet ja ajourat johtavat mo-
nin paikoin suon reunalle, mm. pohjois-, lounais- 
ja kaakkoisreunan asutuksille ja itäisen suoaltaan 
pellolle. Suon pohjoispuolella sijaitsevan Pitkäjär-
ven rannan parille kesämökille johtava metsäauto-
tie sivuaa vielä koillisreunaa. Itäisen altaan pellon 
reunaa pitkin ylittää suon sähkölinja, joka sittem-
min suon reunalla kääntyy länteen ja ylittää län-
tisen altaan sen pohjoisreunalla kääntyen lopulta 
luoteiskolkassa luoteeseen (kuva 41).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 98 ha (tauluk-
ko 21). Suolla on 29 tutkimuspistettä ja 35 syvyys-
pistettä, eli niitä on yhteensä 6,5/10 ha. Mustinsuo 
II on tutkittu vuonna 2007.

Taulukko 21. Mustinsuo II:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 98 0,3 0,6 2,3 3,2 0,34 0,59 2,26 3,19
Yli 1,0 m 85 0,4 0,7 2,6 3,7 0,34 0,59 2,22 3,15
Yli 1,5 m 78 0,4 0,7 2,8 3,9 0,34 0,57 2,15 3,06
Yli 2,0 m 69 0,5 0,8 2,9 4,2 0,33 0,57 2,01 2,91

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 114–
123 m, ja pinta viettää useimmiten luoteeseen, 
länsiluoteeseen, länteen sekä lounaaseen, paikal-
lisesti suon keskellä, itäreunalla ja koilliskolkassa 
koilliseen. Läntisen altaan lounais- ja länsireunalta 
lähtevät ojat, joihin purkautuu suurin osan Mus-
tinsuo II:n jokseenkin tiheän ojaverkoston kokoa-
mista vesistä, ovat Sarvijoen latvahaaroja. Sarvijo-
ki laskee Loppijärveen (106,0 m mpy) noin kolme 
kilometriä suon länsireunasta länsiluoteeseen. 

Aivan suon itä- ja koillisreunalta keräytyvät vedet 
koillisreunalta lähtevään valtaojaan, jota pitkin ne 
aluksi joutuvat noin 700 metrin päässä koillisessa 
Vehkalammiin (113,0 m mpy) ja edelleen puroon 
tai jokeen, joka laskee Hirvijärveen (103,4 m mpy) 
noin kolme kilometriä Mustinsuo II:n koillisreu-
nasta itäkaakkoon. Suon voidaan niin muodoin 
katsoa sijaitsevan vedenjakajalla. Valtaosa suosta 
itäisintä reunaa ja koilliskolkkaa lukuun ottamat-
ta on Loppijärven valuma-alueella (35.874), joka 
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puolestaan Tervajoen valuma-alueen (35.87) osa-
na kuuluu myös Vanajan reitin valuma-alueeseen 
(35.8). Nämä kaikki sulkee sisäänsä suuri Koke-
mäenjoen vesistöalue (35). Itäreunan kaistale sekä 
koillisosa ovat Suolijärven–Hirvijärven valuma-
alueella (21.033) ja edelleen Kytäjärven alueella 
(21.03), joka sisältyy alajakona Vantaan vesistö-
alueeseen (21). Suon kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät.

Paksuimmat turvekerrostumat, 6,0–6,7 m, on 
mitattu melko suppealta alueelta suon länsipuo-
liskon keskustasta. Jokseenkin tasainen, tosin reu-
noilla paikoin jyrkästikin suoaltaaseen viettävä 
pohja koostuu pääasiassa lajittuneista maalajeista, 
hiesusta (38 % maalajihavainnoista), savesta (20 
%), hiedasta (11 %) ja hiekasta (6 %). Reunamil-
la on melko usein moreenia (25 % ). Liejua on 
varsin kattavasti ja yhtenäisenä, mutta vain 3–60 
cm:n paksuisena kerrostumana pohjamaan päällä. 
Kaikkiaan 38 pisteestä on tavattu liejua.

Mustinsuo II:n suotyypeistä on rämeitä 63 %, 
turvekankaita ja kytöheittoa 23 %, korpia 9 % ja 
turvepohjaisia peltoja 5 %. Suoaltaan keskiosassa 
vallitsevat tupasvillaräme (35 % suotyyppihavain-
noista) ja isovarpuräme (19 %). Myös tupasvil-
larahkarämettä (9 %) löytyy täältä. Laitamilla ja 
peltojen reunoilla on turvekankaita, puolukka-
turvekangasta (17 %) sekä jonkin verran mustik-
katurvekangasta ja ruohoturvekangasta (yhteensä 
4 % havainnoista), paikoin myös varsinaista kor-
pea (6 %) sekä ruoho- ja heinäkorpea ynnä kan-
gaskorpea (näitä kumpaakin on yhteensä vain  
4 % havaituista suotyypeistä). Turvepohjaisia pel-
toja on suon lounais-, länsi- ja luoteisosassa sekä 
itäpuoliskolla lähellä suoaltaan kapeinta kohtaa, 
hylättyjä suopeltoja eli kytöheittoja puolestaan 
länsipuoliskon luoteis- ja pohjoisreunalla. Mus-
tinsuo II:n länsipuoliskolla on noin 19 hehtaarin 
laajuinen, yhtenäinen ja ojittamaton alue, joten 
lähes 20 % suoalasta on luonnontilaista. Luon-
nontilaisuusluokka on siten määriteltävissä 1:ksi. 
Suon pinnasta on noin 17 %, reilusti alle neljäsosa, 
20–30 cm korkeiden mättäiden peitossa. Puusto 
on enimmäkseen mäntyvaltaista, esim. lähes koko 
länsipuoliskolla metsiköt ovat puhtaita männiköi-
tä. Itäpuoliskolla mukana on aina sekapuita, koi-
vua ja kuusta. Kuusi voi paikoin reunamilla olla 
sekametsiköiden valtapuukin, esim. suon itä- ja 
länsireunalla. Länsipuoliskon pohjoisreunalla on 
väliin kuusensekaista koivikkoa. Uudistuskyp-
syyden saavuttaneita metsiköitä on itäpuoliskon 

reunamilla, mutta muualla on enimmäkseen har-
vennusmetsiköitä ja taimikoita ynnä riukuvaiheen 
puustoa. Silloin tällöin tavataan vielä varttuneita 
kasvatusmetsiköitä, mm. keskiosan pellon liepeillä 
ja suon länsireunalla. Vajaatuottoista männikköä 
on jonkin verran länsipuoliskon keskustan syvällä 
alueella. Metsiköt ovat yleensä keskinkertaisen ti-
heitä, reunoilla melko usein ja joskus muuallakin 
tiheitä, mutta harvoja oikeastaan vain länsipuolis-
kon keskustassa.

Mustinsuo II:n turpeista on rahkavaltaista 93 % 
ja saravaltaista 7 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 68 %, sararahkaturve (CS) 25 % ja 
rahkasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 38 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 16 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 14 % kokonaisturvemäärästä. Muis-
ta turvetekijöistä esiintyy järviruokoa (PR) jonkin 
verran (3 % turvemäärästä), kortetta (EQ) hiukan 
(noin puoli prosenttia turpeesta), suoleväkköä-
kin (SH) ja jopa raatetta (MN), mutta näitä kahta 
viimeksi mainittua tuskin nimeksi. Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maa-
tumisaste on 3,8 ja energiaturpeen 5,3. Heikosti 
maatunutta (H≤4), rahkavaltaista pintaturvetta 
on suoaltaassa lähestulkoon kattavasti, länsipuo-
liskon syvällä alueella enimmillään jopa 4,3–5,0 
metrin paksuisena kerrostumana. Tämä rahka-
patja koostuu sekä Acutifolia- että Cuspidata- 
sektioon kuuluvista rahkasammallajeista, joko 
niin että erillisissä kerroksissa jompikumpi sektio 
esiintyy puhtaana tai sitten toistensa sekoitukse-
na, mutta useimmiten kumminkin lisätekijöiden 
maustamina. Lisätekijänä on ennen kaikkea tu-
pasvillaa, joskus varpua ja puuainesta, satunnai-
sesti itäpuoliskon keskustassa hiukan saraa ja jopa 
järviruokoa. Rahkapatjaan sisältyy runsaasti maa-
tuneempia rahkakerroksia, puhtainakin, mutta 
yleensä lisätekijöiden, tupasvillan ja puuaineksen 
kera. Kerrokset ovat tavallisesti ohuita, joskin voi-
vat saavuttaa peräti puolentoista metrin paksuu-
den, kuten esimerkiksi länsipuoliskon keskustassa. 
Kokonaisuudessaan heikosti maatunut pintarah-
katurve on arviolta puoleksi Acutifolia-, puolek-
si Cuspidata-valtaista. Sen alapuolella ja paikoin 
suon laidoilla sekä itäpuoliskon pelloilla heti pin-
nasta lähtien on kohtalaisesti ja hyvin, vain silloin 
tällöin heikohkosti maatunutta, yleensä rahkaval-
taista turvetta. Tämän maatuneemman turveker-
rostuman välikerroksina sekä lähinnä länsipuo-
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liskolla ja suon keskustassa myös pohjimmaisina 
kerroksina, useimmiten tällöin liejun päällä, esiin-
tyy saravaltaistakin turvetta, mutta kerrosten pak-
suus jää alle metrin. Sarakerrosten maatuneisuus 
on melko alhainen, ja niissä on aina lisätekijöitä, 
rahkaa, varpuainesta ja lisäksi kortetta sekä jär-
viruokoa niin liejun päällä pohjalla kuin väliker-
roksissa. Rahkavaltaisessa turpeessa, joka sisältää 
väliin puhtaita rahkakerroksia, on lisätekijöinä 
tupasvillaa, puu- ja varpuainesta sekä saraa, poh-
jalla ja ylempänäkin jopa kortetta ja järviruokoa, 
länsipuoliskon keskustassa joskus suoleväkköä 
ynnä suoaltaan keskustan ja itäpuoliskon pohjan 
rahkavaltaisessa turpeessa harvinaisena erikoi-
suutena raatetta. Liekoja eli maatumatonta puuta 
on suon yli puolentoista metrin syvyisellä alueel-
la 0–2,0 m:n syvyydessä vähän, keskimäärin noin 
1,7 % syvyysvyöhykkeen turvemäärästä. Eniten 
liekoja näyttäisi syvyysalueella olevan 0,5–1,0 m:n  
syvyydessä, missä niitä on erittäin runsaasti, 4,4 % 
tämän kerroksen turvemäärästä.

Mustinsuo II:n yli puolentoista metrin sy-
vyisellä 78 ha:n alueella on turvetta kaikkiaan  
3,06 milj. m³. Tästä määrästä on syvyysalueella 
heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta keski-
määrin vähän yli metrin paksuudelta yhteensä noin  
0,91 milj. m³. Turve on koostumukseltaan varsin 
kelvollista kasvu- ja viljelyturvetta sekä erinomaista 
ympäristö- ja imeytysturvetta. Jos heikosti maatu-
nut turve vähennetääni syvyysalueen kokonaistur-
vemäärästä, jää jäljelle energiaturpeeksi arvioitua 
turvetta kaikkiaan 1,92 milj. m³ (pohjimmainen 
30 cm:n turvekerros ei ole mukana laskelmissa). 
Turpeesta on vähän yli 90 % rahkavaltaista ja sen 
keskimaatuneisuus on hiukan alhainen eli noin 
5,2. Turvemullan raaka-aineeksi se soveltuu hy-
vin. Mustinsuo II:sta on otettu tarkkatilavuuksiset 
näytteet laboratorioanalyysejä varten suon län-

sipuoliskon luonnontilaiselta tupasvillarämeeltä, 
viitisentoista metriä täällä sijaitsevan pienen mo-
reenisaarekkeen eteläpuolelta. Näytteitä otettiin 
yhteensä 16 kappaletta, ja niistä 6 edustaa energia-
turpeeksi luokiteltavaa turvetta. Näytesarjan ener-
giaturvetta edustavien näytteitten analyysien pe-
rusteella on suon energiaturpeen keskimääräinen 
tuhkapitoisuus 1,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 
1,1–4,1), vesipitoisuus märkäpainosta 91,3 % (vaih-
teluväli 89,4–93,0) ja kuiva-ainemäärä 84 kg/m³  
(59,5–114,0). Turpeen rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,10 % kuivapainosta (0,09–0,10), typpeä 
on 1,00 % (vain yksi määritys) ja hiiltä 52 % (vain 
yksi määritys), molemmat arvot samaten kuiva-
painosta. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 20,7 MJ/kg (19,4–21,5) ja turpeen, 
jonka kosteus on 50 %, 9,1 MJ/kg (8,5–9,5). Ener-
giaturpeessa on kuiva-ainetta noin 161  300 tn,  
ja kuivan turpeen energiasisältö on 3,34 milj. GJ 
eli 0,93 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa 
olevan turpeen energiamäärä on 2,94 milj. GJ eli  
0,82 milj. MWh ja yhden suokuution energia-
sisältö tässä tapauksessa keskimäärin 0,43 MWh, 
eli hieman alhainen. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan Mustinsuo II:n turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A2,0, Q8,0, S0,15, N1,0 (liite 1/2).

Yli puolentoista metrin syvyisen alueensa yhte-
näisyyden ja turvemääriensä sekä hyvänlaatuisen, 
heikosti maatuneen pintarahkaturpeensa puoles-
ta Mustinsuo II soveltuu hyvin turvetuotantoon, 
energiaturpeensa laadun puolesta ehkä vain koh-
talaisesti. Suon reunan tuntumassa erityisesti kaa-
kossa, lounaassa, luoteessa ja pohjoisessa, samoin 
hiukan kauempana lännessä ja etelässäkin oleva 
asutus vaatii oman huomionsa jo tuotantoa suun-
niteltaessa. Ojitetuilta alueiltaan ja erityisesti reu-
namiltaan suo soveltuu metsänkasvatukseen.
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Kuva 41. Mustinsuo II:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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53. Rautsuo II

Rautsuo II (atk-n:o 643, kl. 2042 09, x=6734,1, 
y=3363,2) sijaitsee II Salpausselän vyöhykkeessä, 
4 km Lopen keskustasta kaakkoon, noin kilomet-
rin päässä Loppijärven itäisestä rannasta. (kuva 1).  
Salpausselkävyöhykkeeseen viittaavat suon ym-
päristön moreeni ja hiekkamuodostumat, joista 
jotkut ovat pitkänomaisia, lounas–koillinen-suun-
taisia selänteitä. Idässä, koillisessa, pohjoisessa, 
luoteessa, lännessä ja osin kaakossakin suo ra-
joittuu Lopen keskustan kautta kulkevan, kaak-
ko–luode-suuntaisen, suon kohdalla katkonaisen 
harjujakson hiekkamuodostumiin ja näitä ympä-
röiviin hietamaihin. Koillisessa suota rajaa vielä 
hiesu, samoin lounaassa ja vähäisin osin etelässä. 
Etelässä ja kaakossa reunan muodostaa lohkarei-
nen moreeni. Koillisessa, pohjoisessa, luoteessa, 

lännessä, lounaassa ja vielä etelässä suon reunalla 
on hieta- ja hiesupeltoja, joiden turvepohjaiset osat 
on sisällytetty suon pinta-alaan. Paikoin suon itä- 
ja länsi- sekä pohjoisreunamalla on havaittavissa 
merkkejä vanhoista turvepehkun nostopaikoista 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990d). Kulkuyhteydet 
ovat hyvät: suon länsi- ja pohjoispuolella kulke-
vista maanteistä erkanevat ajourat/metsäautotiet 
ulottuvat suon reunoille pohjoisessa, idässä, ete-
lässä ja lännessä, mm. ylittäen suon eteläisen lah-
dekkeen ja koilliseen pistävän suopohjaisen pellon 
(kuva 42).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 82 ha (tauluk-
ko 22). Suolla on 25 tutkimuspistettä ja 45 syvyys-
pistettä, joten niitä on yhteensä 8,5/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 1986.

Taulukko 22. Rautsuo II:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 82 2,0 0,6 1,1 3,7 1,60 0,51 0,90 3,01
Yli 1,0 m 72 2,2 0,7 1,2 4,1 1,60 0,51 0,86 2,97
Yli 1,5 m 65 2,4 0,7 1,3 4,4 1,58 0,45 0,85 2,88
Yli 2,0 m 59 2,6 0,7 1,4 4,7 1,53 0,44 0,80 2,77

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112–
120 m, ja pinta viettää selkeimmin koilliseen, 
jonne suurimmat ojat suuntautuvat. Ne kokoavat 
melkoisen tiheän ojaverkoston keräämät vedet 
koilliskolkasta lähtevään uomaan, joka on luotee-
seen virtaavan Pikkujoen toinen latvahaara. Pik-
kujoki laskee Loppijärven (106,0 m mpy) pohjois-
rannan Kyyniönlahdesta lähtevään ja koilliseen 
Kesijärveen (91,2 m mpy) virtaavaan Nummisten-
jokeen eli Isojokeen noin kahden kilometrin pääs-
sä Rautsuo II:n pohjoisreunasta luoteeseen. Raut-
suo II sijaitsee siten Kesijärven alueella (35.873), 
joka on puolestaan Vanajan reitin valuma-aluee-
seen (35.8) kuuluvan Tervajoen valuma-alueen 
(35.87) alajako. Nämä kaikki sulkee piiriinsä suuri 
Kokemäenjoen vesistöalue (35). Suon kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvät.

Suurimmat turvekerrostuman paksuudet, 7,0–
7,2 m, on mitattu suoaltaan keskustasta, jossa on 
yhtenäinen, reilun 5 ha:n laajuinen syvänne. Suon 

pohja on paria satunnaista moreenikumparetta 
lukuun ottamatta varsin tasainen ja viettää vain 
paikoin reunoilla jyrkähkösti kohden altaan kes-
kustaa. Pohjan muodostavat valtaosin lajittuneet 
maa-ainekset, hiesu (45 % maalajihavainnoista), 
hieta (38 %) ja hiekka (9 %). Moreenia (8 %) on 
joskus reunoilla ja satunnaisesti keskustassakin, 
mutta kuitenkin länsireunan tuntumassa. Liejua 
on suon syvimmällä alueella keskustassa melko 
yhtenäisesti, joskin ainoastaan 10–40 cm:n pak-
suisena kerrostumana. Kaikkiaan 14 pisteestä on 
liejuhavaintoja.

Rautsuo II:n kirjatuista suotyypeistä on rämei-
tä 68 %, avosoita 16 %, turvekankaita 10 % sekä 
korpia ja turvepehkun nostoalueita, kumpaakin 
viimeksi mainittua 3 %. Suoaltaan syvintä aluetta 
keskustassa hallitsevat keidasräme ja tähän liitty-
vä silmäkeneva, joita on yhteensä 48 % suotyyp-
pihavainnoista. Syvän alueen ympärillä on rah-
karämettä (17 %), tupasvillarämettä (12 %) sekä 
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isovarpurämettä (6 %) ja suon reunamilla turve-
kankaita, ruohoturvekangasta, mustikkaturvekan-
gasta ja varputurvekangasta, yhteensä 10 % ha-
vaituista suotyypeistä. Reunoilla on löydettävissä 
satunnaisesti vielä varsinaista korpea ja ruohois-
ta sararämettä. Joitakin pisteitä on osunut myös 
reunamien vanhoille turvepehkun nostoalueille. 
Suon luonnontilaisuusluokka, huolimatta pohjois-
puoliskon keskustan harvahkosta ojituksesta, on 0. 
Suon pinnasta on keskimäärin noin kolmasosa pa-
rinkymmenen sentin korkuisten mättäiden peitos-
sa. Suon syvässä keskustassa puusto on useimmi-
ten puhdasta männikköä, paikoin jossain määrin 
koivunsekaista ja enimmäkseen taimikko- ja riu-
kuvaiheessa. Vajaatuottoisuutta samoin kuin har-
vennusvaiheen männikköä esiintyy harvoin. Reu-
namilla harvennusmetsiköt ovat yleisiä ja puusto 
voi olla järeämpääkin: jonkin verran on varttunei-
ta kasvatusmetsiköitä ja jopa uudistuskypsyyden 
saavuttanutta puustoa. Reunamien keskitiheissä ja 
varsin usein tiheissä sekametsiköissä kuusi ja koi-
vu voivat olla valtapuun asemassa. Myös keskus-
tassa metsiköt ovat tavallisesti keskitiheitä, ainoas-
taan silloin tällöin harvapuustoisia.

Rautsuo II:n turpeista on rahkavaltaista 84 % 
ja saravaltaista 16 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 82 %, sararahkaturve (CS) 2 %, 
saraturve (C) 1 %, rahkasaraturve (SC) 14 % sekä 
ruskosammalsaraturve/sararuskosammalturve 
(BC/CB) yhteensä 1 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 56 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 11 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä. Muis-
ta turvetekijöistä on mainitsemisen arvoisesti 
vain suoleväkköä (SH), jota on vajaa prosentti, 
ja kortetta, jota puolestaan on noin puoli pro-
senttia turvemäärästä. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 4,1. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,3 ja energiaturpeen 6,1. Heikosti maatunutta 
(H≤4) ja rahkavaltaista pintaturvetta on suon yli 
puolentoista metrin syvyisellä alueella yhtenäise-
nä kerrostumana vähän yli metristä aina kuuden 
metrin paksuuteen saakka. Tutkimusajankohtana 
ei rahkaturpeita vielä maastossa määritetty kuulu-
viksi eri sektioihin, mutta suotyyppien ja turpeen 
lisätekijöitten perusteella, on pintaturpeen käyt-
tökelpoisuudesta esitetty varovainen arvio. Lisä-
tekijöinä pintarahkaturpeessa on enimmäkseen 
tupasvillaa, jonkin verran suoleväkköä ja reuna-
milla joskus aivan pinnalla varpua. Rahkapatjaan 

sisältyy usein puhtaita rahkasammalkerroksia, 
mutta vain vähän maatuneiden rahkaturpeiden 
muodostamia ohuita linssejä. Heikosti maatuneen 
rahkapatjan alla on kohtalaisesti ja hyvin, paikoin 
heikohkostikin maatunutta rahka- ja saravaltaista 
turvetta, jossa lisätekijöinä on rahkaturpeessa tu-
pasvillaa, silloin tällöin suoleväkköä sekä puuta ja 
saraa. Vain harvoin maatunut rahkaturve esiintyy 
puhtaana ilman mainitsemisen arvoisia lisäteki-
jöitä. Pohjimmaisena kerroksena on yleensä aina 
saravaltaista turvetta, joskin paikoin vain kymme-
nen sentin kerroksena. Enimmillään saraturvet-
ta on vähän yli metrin paksuudelta, ja se sisältää 
säännöllisesti lisätekijöitä: rahkaa ja puuta ylei-
sesti, keskustassa ja eteläreunamalla silloin tällöin 
kortetta ja pohjoisreunamalla vielä varpuainesta. 
Aivan pohjoisreunan matalalla vyöhykkeellä sara-
valtaista turvetta on pinnasta lähtien. Erikoisuu-
tena keskustan syvimmällä, joskin suppeahkolla 
alueella pohjaliejun päällä on heikohkosti maatu-
nut 10–50 cm:n kerros ruskosammalvaltaista, sa-
ran- ja kortteenkin sekaista turvetta sekä saratur-
vetta, jossa lisätekijänä on ruskosammalta. Liekoja 
on Rautsuo II:n yli puolentoista metrin syvyisellä 
osalla 0–2,0 m:n syvyydessä erittäin vähän, ainoas- 
taan 0,3 % syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Rautsuo II:n yli puolentoista metrin syvyisellä ja 
hyvin yhtenäisellä 65 ha:n alalla on turvetta kaik-
kiaan 2,88 milj. m³. Tästä määrästä, ja tällä samal-
la alueella, on heikosti maatunutta, rahkavaltaista 
pintaturvetta keskimäärin 3,1 metrin paksuudelta 
noin 2,02 milj. m³. Turve lienee kelvollista viljely- 
ja kasvuturpeeksikin, mutta joka tapauksessa se on 
hyvänlaatuista ympäristö- ja imeytysturvetta. Käyt-
tökelpoista, energiaturpeeksi arvioitavaa turvetta 
on 0,66 milj. m³ (tällöin suon pohjimmaista, 30 
cm:n paksuista turvekerrosta ei ole otettu mukaan 
laskelmiin). Siitä on suurin piirtein puolet saraval-
taista, ja sen keskimaatuneisuus on kuuden paik-
keilla. Energiaturve sopii hyvin myös turvemullan 
raaka-aineeksi. Suosta ei ole otettu tarkkatilavuuk-
sisia näytteitä laboratorioanalyysejä varten. Niinpä 
suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen polt-
toturpeeksi luokitellun turpeen energiasisältöä on 
arvioitu Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 1994). 
Niiden avulla on kuivan turpeen energiasisällön 
laskennalliseksi arvoksi saatu 1,40 milj. GJ eli 0,39 
milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa olevan tur-
peen energiamäärä on 1,24 milj. GJ eli 0,34 milj. 
MWh ja yhden suokuution energiasisältö tässä ta-
pauksessa keskimäärin 0,52 MWh.
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Yhtenäisen yli puolentoista metrin syvyisen alu-
eensa ja etenkin heikosti maatuneen, rahkavaltai-
sen turpeensa puolesta Rautsuo II soveltuu hyvin 
turvetuotantoon, matalien, joskin kapeitten reu-

na-alueittensa osalta hyvin metsänkasvatukseen. 
Turvetuotantoa suunniteltaessa on tosin otettava 
huomioon erityisesti suon lounais-, länsi-, luoteis- 
ja koillisreunan tuntumassa sijaitseva asutus.

Kuva 42. Rautsuo II:n tutkimus- ja syvyyspisteet.
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54. Sammaleensuo

Sammaleensuo (atk-n:o 644, kl. 2042 09, x=6736,9, 
y=3365,7) sijaitsee II Salpausselän vyöhykkees-
sä noin viisi kilometriä Lopen keskustasta itään 
(kuva 1). Suon ympäristössä on useita Salpaussel-
kävyöhykkeelle tyypillisiä muodostumia, pitkän-
omaisia ja kapeita, lounas–koillinen-suuntaisia 
moreeni- ja hiekkaselänteitä, mutta itse suo rajoit-
tuu moreenikumpareisiin ja niiden välisiin hieta- 
ja hiesumaihin. Paikoin moreeni on lohkareista ja 
siinä on joitakin kalliopaljastumia mm. luoteessa 
suoaltaaseen kuuluvan, umpeenkasvavan Huhka-
janlammin (114,1 m mpy) länsipuolella. Moreeni 
tulee esiin myös suon keskustassa kahtena saa-
rekkeena, joista eteläisempää, kahdesta erillisestä 
kumpareesta muodostunutta, silti yhtenäistä muo-
dostumaa kutsutaan Pontikkasaariksi. Lännessä, 
pohjoisessa, koillisessa ja idässä suota reunusta-
va hiesu ja kaakkois- sekä eteläreunan hieta ovat 
pääasiassa peltoja, joiden turvepohjaiset osat, län-
sireunalla osaksi jo kytöheitot on otettu mukaan 
suon pinta-alaan. Esimerkiksi suon matala poh-

joisosa Huhkajanlammin ympäristössä on suu-
rimmaksi osaksi peltoa (Siperianlääni). Mainitun 
lammen pohjoisrannalla on muutama kesämökki. 
Suon reunan tuntumassa koillisessa, pohjoisessa ja 
lännessä on pieniä tekolampia. Etelä- ja lounais-
reunamalla kulkee sähkölinja, josta lounaassa ero-
aa sivuhaara etelään, toinen sähkölinja sivuaa suon 
pohjoisreunaa (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990d ja 
1990f). Kulkuyhteydet ovat hyvät: Sammaleen-
suon luoteisreunaa hipovasta Riihimäki–Forssa-
tiestä sekä eteläpuolella kulkevasta maantiestä 
erkanevat tiet ja ajourat johtavat monin paikoin 
suon reunalle ja itse suoaltaaseenkin, esimer-
kiksi lännessä, luoteessa ja pohjoisessa (Huhka-
janlammin mökkitiet ja Siperianläänin peltotie)  
(kuva 43).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 120 ha (tauluk-
ko 23). Suolla on 40 tutkimuspistettä ja 17 syvyys-
pistettä. Niitä on niin muodoin yhteensä 4,8/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 1986.

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

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 120 0,2 0,1 1,3 1,6 0,26 0,15 1,54 1,95
Yli 1,0 m 79 0,3 0,2 1,9 2,4 0,26 0,15 1,48 1,89
Yli 1,5 m 54 0,5 0,3 2,1 2,9 0,26 0,15 1,16 1,57
Yli 2,0 m 44 0,6 0,3 2,2 3,1 0,26 0,15 0,99 1,40

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 113–
121 m. Mitään kovin selkeää viettosuuntaa suurim-
maksi osaksi varsin tasaisella suon pinnalla ei juuri 
ole, mutta suurinta osaa suoallasta kattavan, tiheän 
ojaverkoston keräämät vedet pääasiassa päätyvät 
osaksi Huhkajanlammin kautta tästä lammesta läh-
tevään ja suon halki itään ja kaakkoon virtaavaan 
valtaojaan, joka vie vesiä itäreunalta kaakkoon ja 
etelään ja lopulta Leiniäinen-nimisenä lounaa-
seen. Leiniäinen, johon yhtyy myös suon lounais-
kolkasta etelään virtaava laskuoja, on Pikkujoen 
toinen latvahaara. Pikkujoki laskee Loppijärven 
(106,0 m mpy) pohjoisrannan Kyyniönlahdesta 
lähtevään ja koilliseen Kesijärveen (91,2 m mpy)  
virtaavaan Nummistenjokeen eli Isojokeen runsaat 
kaksi kilometriä Sammaleensuon lounaisreunalta 

länteen. Sammaleensuo sijaitsee siten Kesijärven 
alueella (35.873), joka on puolestaan Vanajan rei-
tin valuma-alueeseen (35.8) kuuluvan Tervajoen 
valuma-alueen (35.87) alajako. Nämä kaikki sul-
kee piiriinsä suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). 
Suon kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Suurimmat turvekerroksen paksuudet, 4,0– 
4,3 m, on mitattu suon keskustasta, Pontikkasaarten 
pohjoispuolella sijaitsevalta hiukan yli hehtaarin 
alueelta. Suon pohja on varsin tasainen, vain pai-
koin reunoilla, esim. Pontikkasaarten pohjoisreu-
nalla jyrkähkösti suoaltaaseen viettävä, ja koostuu 
pääasiassa lajittuneista maalajeista, savesta (47 % 
pohjamaalajihavainnoista) hiesusta (34 %), hiedas-
ta (11 %) ja hiekasta (2 %). Moreenia (6 %) on silloin 
tällöin reunoilla. Liejua esiintyy syvimmillä alueil-
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la lähinnä suon eteläosassa ja keskustassa, mutta 
ei kovin yhtenäisinä ja yleensä vain 10–40 cm:n  
paksuisina kerrostumina. Ainoastaan parista 
pisteestä Pontikkasaarten pohjoispuolisesta sy-
vänteestä on tavattu 70–100 cm:n liejukerroksia. 
Kaikkiaan 16 pisteestä on liejuhavaintoja.

Sammaleensuon suotyypeistä on rämeitä 68 %, 
turvekankaita 16 %, korpia 12 % ja turpeennosto-
alueita 4 %. Yleisintä suotyyppiä, isovarpurämet-
tä (51 % suotyyppihavainnoista) on lähinnä suo-
altaan keskiosassa, missä satunnaisesti on myös 
rahkarämettä (5 %) ja korpirämettä (10 %), joka 
viimeksi mainittu tosin esiintyy pääasiassa reuna-
milla yhdessä turvekankaiden, mustikkaturvekan-
kaan (12 %) ja puolukkaturvekankaan (4 %) sekä 
korpien, ruoho- ja heinäkorven (7 %) ynnä var-
sinaisen korven ja kangaskorven (yhteensä 6 %)  
kera. Suon itä- ja lounaisreunalla on joitakin 
vanhoja turvehautoja, maanparannusturpeen tai 
kuivikkeen nostopaikkoja, mutta tutkimuspis-
teitä näiden kohdalla on vain idässä. Lännestä 
suoaltaaseen työntyvän moreeniniemen reunalla 
puolestaan on havaittu nimeksi pallosararämettä. 
Sitä vastoin turvepohjaisista pelloista ei ole otettu 
yhtään tutkimus- tai syvyyspistettä. Koska suon 
länsiosassa, Huhkajanlammin eteläpuolella on 
yhtenäistä, ojittamatonta aluetta noin 9 ha (run-
saat 7 % suon pinta-alasta) ja lisäksi lounais- ja 
eteläreunalla kapea, viiden hehtaarin ojittamaton 
kaistale (4 % suon kokonaispinta-alasta), voidaan 
Sammaleensuo sijoittaa luonnontilaisuusluokkaan 
1. Suon pinnasta on runsas neljäsosa noin kah-
denkymmenen senttimetrin korkuisten mättäiden 
peitossa. Puusto on suoaltaan keskiosassa män-
tyvaltaista, aina puhtaisiin männiköihin saakka. 
Sekapuina esiintyy koivua ja kuusta, jotka paikoin 
reunamilla voivat olla sekametsiköiden valtapuita-
kin. Reunoilla puulajistoon kuuluvat silloin tällöin 
pihlaja, haapa ja leppä, useimmiten tervaleppä. 
Harvennusvaiheen metsiköitä on ylivoimaisesti 
eniten, melko harvoin tavataan taimistoja ja riu-
kuvaiheen puustoa, samoin kuin reunamilla vart-
tuneita kasvatusmetsiköitä. Puusto on koko suon 
alueella vallitsevasti keskinkertaisen tiheää, vain 
poikkeuksellisesti, jopa keskustassa, tiheää.

Sammaleensuon turpeista on rahkavaltaista  
44 % ja saravaltaista 56 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 28 %, sararahkaturve 
(CS) 16 %, saraturve (C) 39 % ja rahkasaraturve 
(SC) 17 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 13 % ja puun jäännöksiä (L) sisältä-

viä turpeita 38 % kokonaisturvemäärästä. Muista 
turpeen lisätekijöistä on mainittava korte (EQ), 
jota on noin 2 % turpeen kokonaismäärästä. Jär-
viruokoa (PR) on sitä vastoin ainoastaan 0,2 % 
Sammaleensuon turpeesta. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,5. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste 
on 3,6 ja energiaturpeen 5,9. Heikosti maatunutta 
(H≤4) ja rahkavaltaista pintaturvetta on suoaltaas-
sa reunamia lukuun ottamatta koko lailla yhtenäi-
sesti ja kattavasti, syvimmissä osissa enimmillään 
2,0–2,3 metrin paksuudelta. Tutkimusajankohtana 
ei rahkaturpeita vielä eritelty maastossa eri sekti-
oihin, mutta suotyyppejä ja turpeen lisätekijöitä 
tukena käyttäen on pintaturpeen käyttökelpoisuu-
desta silti esitetty varovainen arvio. Enimmäkseen 
puhtaassa rahkaturpeessa on lisätekijänä vain tu-
pasvillaa, mutta kerrostumassa on melko usein 
kohtalaisesti ja hyvin maatuneita, yleensä jokseen-
kin ohuita rahkaturvelinssejä. Heikosti maatuneen 
pintarahkaturpeen alla, reunamilla ja joskus kes-
kemmälläkin, esim. Huhkajanlammin eteläpuo-
lella, paikoin jo pinnasta lähtien on kohtalaisesti 
ja hyvin maatunutta rahka- ja/tai saravaltaista 
turvetta, jossa saattaa väliin olla myös heikohkosti 
maatuneita kerroksia. Yleensä pohjimmainen tur-
ve on saravaltaista, mutta esim. eteläreunan mus-
tikkaturvekankaalla turve voi olla rahkavaltaista 
pinnasta pohjaan saakka. Lisätekijöinä suon maa-
tuneemmassa kerrostumassa on rahkavaltaisessa 
turpeessa saraa, puuta ja tupasvillaa, saravaltaises-
sa turpeessa rahkaa, puuta ja pohjalla mm. liejun 
päällä kortetta, harvoin järviruokoa. Saraturpeen 
pintaosassa on joskus tupasvillaa ja satunnaisesti 
suon luoteis- ja lounaisosassa lähellä pohjaa hiu-
kan ruskosammalta. Lounaassa saravaltaisessa tur-
peessa on jopa ruskosammalvaltainen, tosin hyvin 
ohut välikerroskin. Rahkavaltaisessa turpeessa on 
vain jonkin verran puhtaita rahkaturvekerroksia, 
saravaltaisessa turpeessa puhtaita sarakerroksia on 
sitä vastoin runsaasti. Paksuin saraturvekerros, vä-
hän yli kolme metriä, löytyy suon länsiosasta Huh-
kajanlammin eteläpuolelta, ja tällöin saraturvetta 
on heti pinnasta lähtien. Paksuin maatunut rahka-
turve ulottuu niin ikään pinnasta pohjaan vähän 
yli metrin vahvuisena eteläreunan turvekankaalla, 
mutta muutoin maatunut rahka saraturpeen päällä 
jää yleensä aina alle metrin kerrokseksi. Liekoja on 
Sammaleensuon yli puolentoista metrin syvyisel-
lä alueella 0–2,0 m:n syvyydessä vähän eli 1,3 % 
syvyysvyöhykkeen turvemäärästä. Eniten tai täs-
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sä tapauksessa kohtalaisesti liekoja näyttäisi ole-
van syvyydessä 1,5–2,0 m, noin 2,1 % kerroksen  
turvemäärästä.

Sammaleensuon yli puolentoista metrin syvyi-
sellä ja varsin yhtenäisellä 54 hehtaarin alueella on 
turvetta kaikkiaan 1,57 milj. m³. Tällä samaisella 
alueella on koostumuksensa puolesta todennä-
köisesti kasvu- ja viljelyturpeeksikin, mutta joka 
tapauksessa hyvin ympäristö- ja imeytysturpeeksi 
soveltuvaa heikosti maatunutta, rahkavaltaista tur-
vetta 0,7–0,8 metrin paksuudelta noin 0,41 milj. 
m³. Jos heikosti maatunut rahkaturve poistetaan 
omiin käyttötarkoituksiinsa, voidaan suosta nostaa 
kaikkiaan noin 1,00 milj. m³ energiaturpeeksi luo-
kiteltavaa turvetta (pohjimmainen 30 cm:n turve-
kerros ei ole laskelmissa mukana). Energiaturpeen 
maatumisaste on kuuden paikkeilla, ja siitä on ar-
violta kolme neljäsosaa saravaltaista. Energiaturve 
voitaisiin mainiosti kelpuuttaa myös turvemullan 

raaka-aineeksi. Suosta ei ole otettu tarkkatilavuuk-
sisia näytteitä laboratorioanalyysejä varten, joten 
suon yli puolentoista metrin syvyisen alueen polt-
toturpeeksi luokitellun turpeen energiasisältöä on 
arvioitu Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 1994). 
Laskennalliseksi kuivan turpeen energiasisällöksi 
on näin saatu 2,25 milj. GJ eli 0,63 milj. MWh. 50 
%:n käyttökosteudessa olevan turpeen energia-
määrä on 2,00 milj. GJ eli 0,56 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,56 MWh.

Sammaleensuo soveltuu varauksin turvetuotan-
toon. Tuotantosuunnitelmia rajoittavana tekijänä 
on suota ympäröivä asustus erityisesti pohjoisessa 
(mm. Huhkajanlammin kesämökit), koillisessa, 
idässä, kaakossa, etelässä ja lounaassa. Matalilta, 
viljelemättömiltä osiltaan, varsinkin luoteessa suo 
kelpaa hyvin metsänkasvatukseen.

Kuva 43. Sammaleensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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55. Leiniäisensuo

Leiniäisensuo (atk-n:o 31  394, kl. 2042 09–12, 
x=6735,6, y=3366,1) sijaitsee II Salpausselän vyö-
hykkeessä noin kuusi kilometriä Lopen keskustas-
ta itään/itäkaakkoon (kuva 1). Suon ympäristössä, 
erityisesti sen itä- ja koillispuolella on havaitta-
vissa useita Salpausselkävyöhykkeelle ominaisia, 
kapeahkoja ja pitkänomaisia, lounas–koillinen-
suuntaisia hiekka- ja moreeniselänteitä. Eräs 
moreeniselänne miltei ylittää suon itäpuoliskon 
katketen vain lyhyeltä matkalta suoaltaan keskel-
lä. Suo rajoittuu moreenikumpareisiin sekä niitä 
ympäröiviin hieta-, hiesu- ja savimaihin. Moreeni 
rajoittaa suota yhtenäisimmin etelässä, kaakossa ja 
luoteessa. Hiesumaat lounaassa ja lännessä, sekä 

hiesun ohella myös hieta- ja savimaat pohjoises-
sa ja idässä ovat enimmäkseen peltoja, joiden tur-
vepohjaiset osat on sisällytetty suon pinta-alaan. 
Lounaisella reunalla on pieni tekolampi (Haavis-
to-Hyvärinen ym. 1990d ja 1990f). Kulkuyhteydet 
ovat hyvät: suota ympäröivistä maanteistä erkane-
vat ajourat johtavat monin paikoin suota reunusta-
ville pelloille etelässä, lounaassa, luoteessa ja poh-
joisessa (kuva 44).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 90 ha (tauluk-
ko 24). Suolla on 25 tutkimuspistettä ja 27 syvyys-
pistettä, joten niitä on yhteensä 5,8/10 ha. Leiniäi-
sensuo on tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 90 0,0 0,0 0,8 0,8 0,03 0,04 0,74 0,81
Yli 1,0 m 34 0,1 0,1 1,2 1,4 0,02 0,04 0,40 0,46
Yli 1,5 m 9 0,0 0,0 1,6 1,6 0,00 0,00 0,14 0,14
Yli 2,0 m 1 0,2 0,0 1,7 1,9 0,00 0,00 0,01 0,01

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 108– 
118 m, ja pinta viettää lopulta kohden suon poh-
joisreunalla länteen ja länsipuoliskolla lounaaseen 
virtaavaa Leiniäinen-nimistä valtaojaa. Leiniäinen 
on Pikkujoen toinen latvahaara. Pikkujoki laskee 
Loppijärven (106,0 m mpy) pohjoisrannan Kyy-
niönlahdesta lähtevään ja koilliseen Kesijärveen  
(91,2 m mpy) virtaavaan Nummistenjokeen eli Iso-
jokeen noin kolme kilometriä Leiniäisensuon lou-
naisreunalta länsiluoteeseen. Suo sijaitsee siten Kesi-
järven alueella (35.873), joka on puolestaan Vanajan 
reitin valuma-alueeseen (35.8) kuuluvan Tervajoen 
valuma-alueen (35.87) alajako. Nämä kaikki sul-
kee piiriinsä suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35).  
Suon kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Yleiseltä ilmeeltään matalan suon paksuim-
mat, kahden metrin turvekerrostumat on mitattu 
varsin suppealta alueelta länsipuoliskon pohjois-
reunamalta. Suon pohja on jokseenkin tasainen, 
ja koostuu pääasiassa lajittuneista maalajeista, sa-
vesta (60 % pohjamaalajihavainnoista), hiesusta  
(15 %) ja hiedasta (4 %). Moreenia (15 %) on pai-
koin lähinnä reunamilla. Liejua on yhtenäisesti 

ja kattavasti suon keskustassa 5–30 cm:n ja länsi-
osassa sen pohjoisreunaa lukuun ottamatta 0,2– 
3,4 m:n paksuudelta, paksuimpien eli 1,8–3,4 met-
rin kerrosten sijaitessa länsiosan keskustassa. Lie-
juhavaintoja on yhteensä 27 pisteestä, ja ne ovat 
todisteena näiden pisteiden edustamalla alueella ai-
koinaan sijainneesta melko syvästäkin vesialtaasta.

Leiniäisensuon suotyypeistä on turvekankaita 
90 %, korpia 6 %, rämeitä 2 % ja turvepohjaisia pel-
toja 2 %. Yleisintä suotyyppiä, mustikkaturvekan-
gasta (61 % suotyyppihavainnoista) esiintyy koko 
suoaltaassa, ruohoturvekangasta (19 %) enimmäk-
seen länsiosassa, samoin puolukkaturvekangasta 
(10 %). Harvalukuisia korpia, varsinaista korpea 
ja kangaskorpea (yhteensä 6 % havaituista suotyy-
peistä) tavataan laitamilla, satunnaisesti länsiosan 
keskustassa tupasvillarämettäkin. Turvepohjaisista 
pelloista on otettu vain yksi syvyyspiste suoaltaan 
keskeltä. Vaikka Leiniäisensuon eteläisellä reunal-
la ojitus on paikoin harvahkoa, suo on silti arvi-
oitavissa ainoastaan luonnontilaisuusluokkaan 0 
kuuluvaksi. Suoaltaassa vallitsee kuusi muodos-
taen paikoin myös puhtaita kuusikoita. Mänty on 
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valtapuuna vain harvoin, ja sellaisena ainoastaan 
suoaltaan länsiosassa, sekapuunakin sitä tavataan 
lisäksi vain suoaltaan keskellä. Sekapuuna on ylei-
simmin koivu, joka joskus, esim. länsiosan ja lai-
tamien sekametsiköissä on valtapuun asemassa 
Muita lehtipuita, pihlajaa, raitaa, leppää ja haapaa 
on mainittavasti, tosin harvoin, yksinomaan lai-
doilla. Suoaltaassa ovat enemmistöinä varttuneet 
kasvatusmetsiköt sekä uudistuskypsyyden saavut-
taneet metsiköt, harvennusmetsiköitä on jonkin 
verran, mutta taimistoja ja riukuvaiheen puustoa 
esiintyy ainoastaan vähän ja melko satunnaisesti. 
Metsiköt ovat useimmiten keskinkertaisen tihei-
tä, tiheää puustoa tavataan suoaltaan keskustassa 
sekä länsiosassa.

Leiniäisensuon turpeista on rahkavaltaista 63 % 
ja saravaltaista 37 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 20 %, sararahkaturve (CS) 43 %  
ja rahkasaraturve (SC) 37 %. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 4 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 39 % kokonaisturve-
määrästä. Muista turvetekijöistä on läsnä, tosin 
niukasti, suoleväkköä (SH) ja kortetta (EQ), joita 
kumpaakin on ainoastaan alle puoli prosenttia tur-
peen määrästä, sekä järviruokoa (PR), jonka osuus 
on hiukan alle prosentti. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,3. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
2,5 ja energiaturpeen 5,6. Suon varsin matalassa 
turvekerrostumassa päällimmäisenä on tavallisesti 
kohtalaisesti ja hyvin, paikoin heikostikin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta lisätekijöinään puuta 
ja saraa, länsiosassa joskus tupasvillaa. Länsiosan 
rahkapatja on osaksi myös heikoimmin maatu-
nutta, koostuen tällöin useimmiten puhtaasta 
Cuspidata-turpeesta, jossa lisätekijänä voi olla sa-
ran ohella suoleväkköä. Länsiosan Cuspidata-ker-
rostuma yksinään saavuttaa enimmillään metrin 
paksuuden ja syvimmällä alueella länsiosassa rah-
kavaltaista turvetta, heikosti maatunut sekä koh-
talaisesti ja hyvin maatunut kerrostuma yhdistet-
tynä esiintyy joskus vähän yli puolentoista metrin 
kerrostumana, ja jopa satunnaisesti puolimetrisen 
saravaltaisen pintakerroksen alta löytyy pohja-
liejuun saakka ulottuva liki puolitoistametrinen 
kerrostuma rahkavaltaista, osin heikosti maatu-
nutta turvetta, toki aina lisätekijöiden, puuainek-
sen ja saran ”maustamana”. Pinnasta pohjaliejuun 
tai pohjamaahan saakka ulottuva rahkaturve on 
suoaltaassa jokseenkin poikkeuksellista, mutta 
länsiosan reunamilla tällaisia kerrostumia silloin 

tällöin tavataan. Kerrostumissa, jotka ovat vähin-
täänkin kohtalaisesti maatuneita, löytyy puhtaita 
rahkakerroksia, mutta ainakin pohjalla on yleen-
sä aina saraa mukana, vieläpä järviruokoa. Parin 
tutkimuspisteen kohdalla on havaittu saravaltaisen 
turpeen muuttuvan parikymmentä senttiä ennen 
pohjaliejua rahkavaltaiseksi. Yleensä suoaltaan 
rahkaturvekerrostuman paksuus jää parhaimmil-
laan noin metriin. Pohjimmainen turvekerros on 
siis pääsääntöisesti saravaltaista, kohtalaisesti ja 
hyvin, vain poikkeuksellisesti heikohkosti maa-
tunutta, ja sen paksuus jää enimmilläänkin alle 
metrin. Joskus saravaltaista turvetta on ainoastaan 
kymmenkunta senttiä kerrostuman pohjalla. Li-
sätekijöinä on aina rahkaa, usein puuta ja satun-
naisesti suon länsiosassa kortetta liejun päällä ole-
vassa turpeessa. Liekoja on suon yli puolentoista 
metrin syvyisellä alueella koko turvekerrostumas-
sa vähän, noin 1,9 % turpeen kokonaismääräs-
tä, eniten aivan pinnassa, 0–0,5 m:n syvyydessä, 
missä niitä on jopa runsaasti, kolmisen prosenttia  
syvyysvyöhykkeen turvemäärästä.

Leiniäisensuon yli puolentoista metrin sy-
vyisellä yhdeksän hehtaarin alueella on turvetta 
kaikkiaan 0,14 milj. m³. Turvemäärää on heikosti 
maatuneen (H≤4) ja rahkavaltaisen pintaturpeen 
niukkuuden vuoksi syytä pitää kokonaisuudessaan 
energiaturpeena, jolloin sen keskimaatuneisuus 
on 5,4. Turpeesta on lisäksi noin kolmasosa sa-
ravaltaista. Se kelpaisi niin ollen hyvin turvemul-
lan raaka-aineeksi. Suosta on nostettavissa noin  
0,11 milj. m³ turvetta (pohjimmainen 30 cm:n 
turvekerros ei ole mukana laskelmissa). Leiniäi-
sensuosta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä 
laboratorioanalyysejä varten, mutta suon yli puo-
lentoista metrin syvyisen alueen polttoturpeek-
si luokitellun turpeen energiasisältöä on arvioitu 
Mäkilän kaavojen avulla (Mäkilä 1994). Niiden 
perusteella on kuivan turpeen laskennalliseksi 
energiasisällöksi saatu 0,30 milj. GJ eli 0,08 milj. 
MWh. 50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen 
energiamäärä on 0,26 milj. GJ eli 0,07 milj. MWh 
ja yhden suokuution energiasisältö tässä tapauk-
sessa keskimäärin 0,64 MWh, siis varsin hyvä.

Leiniäisensuo soveltuu turpeensa laadun puo-
lesta melko hyvin, mutta suppean tuotantoalan 
vuoksi vain pienimuotoiseen turvetuotantoon, 
ehkä parhaiten turvemullan raaka-aineen nos-
tamiseen. Metsänkasvatukseen matala ja tehok-
kaasti lähes kokonaan turvekankaiksi kuivattu suo  
sopii erinomaisesti.
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Kuva 44. Leiniäisensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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56. Nyynäistensuo

Nyynäistensuo (atk-n:o 31  395 kl. 2042 12, 
x=6734,8, y=3367,3) sijaitsee I ja II Salpausselän 
välisessä vyöhykkeessä, II Salpausselän liepeillä 
noin 7 km Lopen keskustasta itäkaakkoon (kuva 
1). Suon ympäristössä lännessä, luoteessa, poh-
joisessa, koillisessa ja idässä on havaittavissa Sal-
pausselkävyöhykkeelle ominaisia, pitkänomaisia, 
kapeita ja lounas–koillinen-suuntaisia hiekka- ja 
moreeniselänteitä, nk. reunamuodostumia, mut-
ta itse suo rajoittuu pääasiassa yhtenäiseen, kum-
puilevaan moreenimaastoon. Moreeni tulee esiin 
myös suoaltaan länsipuoliskolla kahtena pieneh-
könä saarena. Lounaassa, lännessä, luoteessa ja 
osin pohjoisessakin suo rajoittuu savi/hiesupohjai-

siin peltoihin, joiden turvepohjaiset osat on otettu 
mukaan suon tutkittuun pinta-alaan. Suon itäreu-
nalla on lähde (Haavisto-Hyvärinen ym. 1990f). 
Kulkuyhteydet ovat hyvät: suon luoteis- ja poh-
joispuolella kulkevasta maantiestä erkaneva kylä-
tie/metsäautotie kiertää suon itäpuoliskon ulottu-
en eteläreunan tuntumaan. Näistä teistä lähtevät 
ajourat/peltotiet paitsi johtavat suon reunalle 
myös ylittävät länsipuoliskon pariinkin otteeseen 
(kuva 45).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 46 ha (tauluk-
ko 25). Suolla on 11 tutkimuspistettä ja 19 syvyys-
pistettä, joten niitä on kaikkiaan 6,5/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 46 0,6 0,4 1,3 2,3 0,28 0,18 0,60 1,06
Yli 1,0 m 34 0,8 0,5 1,7 3,0 0,27 0,17 0,56 1,00
Yli 1,5 m 28 1,0 0,6 1,8 3,4 0,27 0,17 0,49 0,93
Yli 2,0 m 24 1,2 0,7 1,8 3,7 0,27 0,16 0,43 0,86

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 112–
123 m, ja pinta viettää sekä kaakkoon että luo-
teeseen, sillä suo sijaitsee vedenjakajalla. Tiheän 
ojaverkoston keräämät vedet purkautuvat poh-
jois- ja luoteisreunalta täältä lähteviin laskuo-
jiin, joiden päätepiste on suon luoteispuolisen 
Leiniäisensuon halkaiseva Leiniäinen-oja. Se on 
Pikkujoen toinen latvahaara, ja tämä joki laskee 
Loppijärven (106,0 m mpy) pohjoisrannan Kyy-
niönlahdesta lähtevään ja koilliseen Kesijärveen 
(91,2 m mpy) virtaavaan Nummistenjokeen eli 
Isojokeen noin neljä ja puoli kilometriä Nyynäis-
tensuon pohjoisreunalta länsiluoteeseen. Suo 
kuuluu siten kaakkoisosaansa lukuun ottamatta 
Kesijärven alueelle (35.873), joka on puolestaan 
Vanajan reitin valuma-alueeseen (35.8) sisältyvän 
Tervajoen valuma-alueen (35.87) alajako. Nämä 
kaikki sulkee piiriinsä suuri Kokemäenjoen ve-
sistöalue (35). Kaakkoisosastaan, melko laajalta 
alueelta suo sitä vastoin on Suolijärven–Hirvijär-
ven valuma-aluetta (21.033), sillä kaakkoisosan 
vedet purkautuvat kaakkoisreunalta lähtevään 
ojaan ja lopulta Hirvijärveen (103,4 m mpy)  

noin kolme ja puoli kilometriä kaakkoisreunalta 
kaakkoon. Suolijärven–Hirvijärven valuma-alue 
sijaitsee Kytäjärven alueella (21.03), joka taas on 
Vantaan vesistöalueen (21) alajako. Suon kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan suon 
kaakkoisosassa, mistä suppealta, noin kahden 
hehtaarin alueelta on mitattu viiden metrin tur-
vepaksuuksia. Suon pohja viettää reunoilla, myös 
turvepeltojen reunoilla, paikoin jyrkähkösti koh-
den syvää keskiosaa, missä se on varsin tasainen 
koostuen etupäässä savesta (53 % pohjamaalaji-
havainnoista). Reunamilla pohja on usein moree-
nia (40 %), joskus myös hietaa ja hiesua (yhteensä  
7 % havainnoista). Liejua pohjamaan päällä on 
yhtenäisenä kerrostumana lähinnä syvällä alueel-
la, mutta melko ohuelti: liejua on kertynyt muuta-
masta senttimetristä korkeintaan seitsemänkym-
menen senttimetrin paksuuteen saakka. Kaikkiaan 
17 pisteestä on löydetty liejua.

Nyynäistensuon suotyypeistä on turvekankai-
ta 93 % ja rämeitä 7 %. Yleisintä suotyyppiä, var-
puturvekangasta (53 % suotyyppihavainnoista)  
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tavataan lähinnä varsinaisen suoaltaan keskiosas-
sa, mistä samoin kuin laitamilta voi löytyä satun-
naisesti esiintyvää tupasvillarämettäkin (7 %). 
Laitamilla ja turvepeltojen reunoilla lännessä ja 
pohjoisessa on melko runsaasti mustikkaturve-
kangasta (30 %) sekä jonkin verran puolukkatur-
vekangasta ja ruohoturvekangasta (yhteensä 10 %  
suotyyppihavainnoista). Turvepohjaisista pel-
loista, jotka mm. kattavat suurimman osan suon 
länsipuoliskosta, ei ole tutkimus- tai syvyyspis-
teitä. Nyynäistensuon luonnontilaisuusluokka on 
0. Mättäitä suolla on tuskin nimeksi. Varsinaisen 
suoaltaan keskustan keskitiheät harvennusmet-
siköt sekä silloin tällöin esiintyvät tiheätkin tai-
mistot ja rankametsiköt ovat yleensä puhtaita 
männiköitä. Reunamien sekapuustot, joissa kuusi 
ja koivu voivat olla valtapuita, ja joissa yleensä on 
niukasti mäntyä, muodostavat keskitiheitä, joskus 
tiheitä varttuneita kasvatusmetsiköitä tai ovat jo 
saavuttaneet uudistuskypsyyden.

Nyynäistensuon turpeista on rahkavaltaista  
85 % ja saravaltaista 15 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 74 %, sararahkaturve 
(CS) 11 % ja rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 31 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 18 % koko-
naisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,0. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,5 ja 
energiaturpeen 6,5. Suon päällimmäisenä kerros-
tumana on heikosti maatunutta (H≤4), rahkaval-
taista turvetta, joka varsinaisen suoaltaan syvän-
teessä ulottuu paksuimmillaan hiukan yli kolmen 
metrin syvyyteen. Kerrostuma koostuu enimmäk-
seen Cuspidata-sektioon kuuluvista rahkasam-
malista, mutta mukana on myös melko runsaasti 
käytön kannalta parasta eli Acutifolia-rahkasam-
malien muodostamaa turvetta, joskus myös Cus-
pidata- ja Acutifolia-rahkasammalten sekoitusta 
samassa kerroksessa. Sitä vastoin Palustria-rah-
kasammalia on miltei vain nimeksi. Turpeessa on 
lisätekijänä tupasvillaa, joskin puhtaat rahkaturve-
osiot ovat varsin yleisiä. Heikosti maatunut rahka-
patja sisältää silloin tällöin ns. linssejä eli ohuita, 
korkeintaan muutaman kymmenen sentin paksui-
sia rahkaturvekerroksia, jotka ovat kohtalaisesti ja 
hyvin maatuneita. Näissäkin lisätekijänä on usein 
tupasvillaa. Heikosti maatuneen rahkaturveker-
rostuman alla on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta 
rahkavaltaista turvetta, joka ulottuu useimmiten 
pohjamaahan, joskus jopa tämän päällä olevaan 

liejuunkin saakka suon syvänteessä. Lisätekijöinä 
on tupasvillaa, puuta ja erityisesti pohjamaan sekä 
saraturpeen tuntumassa saraa, mutta puhtaatkin 
rahkakerrokset ovat tavallisia. Saravaltaista turvet-
ta suossa esiintyy pohjimmaisena kerroksena vain 
syvänteessä, joskaan ei täälläkään täysin yhtenäi-
sesti, ja satunnaisesti välikerroksena rahkaturpees-
sa suon itäreunalla. Lisätekijänä on aina rahkaa ja 
paikoin puuta, erikoisuutena vielä hiukan rusko-
sammalta aivan liejun päällä olevassa sarakerrok-
sessa varsinaisen suoaltaan keskustassa. Saraturve 
on kohtalaisesti ja hyvin, myös heikohkosti maa-
tunutta, ja se esiintyy yleensä ohuena, korkeintaan 
hieman yli metrin paksuisena kerroksena, ja tällai-
sena eli paksuimmillaan koko suoaltaan keskellä 
eteläreunamalla. Liekoja on suon yli puolentoista 
metrin syvyisellä alueella 0–2,0 m:n syvyydessä 
erittäin vähän, noin puoli prosenttia syvyysalueen 
kokonaisturvemäärästä.

Nyynäistensuon yli puolentoista metrin syvyi-
sellä 28 hehtaarin alueella on turvetta kaikkiaan 
0,93 milj. m³, jolloin pinta-alaan sisältyy myös 
hiukan yli hehtaarin verran turvepeltoa suon län-
siosasta. Suon yli 2 metrin syvyisellä 24 hehtaarin 
yhtenäisellä alalla on heikosti maatunutta rahka-
valtaista turvetta keskimäärin 1,8 metrin paksuu-
delta noin 0,43 milj. m³. Koostumukseltaan rahka-
patja on kohtalaisen hyvää kasvu- ja viljelyturvetta 
sekä hyvää imeytys- ja ympäristöturvetta. Jos se 
poistetaan suosta omiin käyttötarkoituksiinsa, 
on suosta nostettavissa energiaturpeeksi ja myös 
turvemullan raaka-aineeksi luokiteltavaa turvet-
ta kaikkiaan noin 0,42 milj. m³ (pohjimmainen 
30 cm:n turvekerros on jätetty pois laskelmista). 
Turpeesta on tällöin arviolta lähes viidesosa sa-
ravaltaista, ja sen keskimaatuneisuus on 6,5:n 
paikkeilla. Nyynäistensuosta ei ole otettu tarkka-
tilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyysejä var-
ten, mutta suon yli puolentoista metrin syvyisen  
alueen polttoturpeeksi luokitellun turpeen ener-
giasisältöä on arvioitu Mäkilän kaavojen avulla 
(Mäkilä 1994). Laskennalliseksi kuivan turpeen 
energiasisällöksi on näin saatu 0,92 milj. GJ eli 
0,26 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa ole-
van turpeen energiamäärä on 0,81 milj. GJ eli  
0,23 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisäl-
tö tässä tapauksessa keskimäärin 0,55 MWh.

Nyynäistensuo soveltuu hyvin turvetuotantoon. 
Sitä suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomi-
oon suon kaakkois-, koillis-, pohjois- ja luoteisreu-
nan tuntumassa sijaitseva asutus.
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Kuva 45. Nyynäistensuon tutkimus- ja syvyyspisteet
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57. Kunaussuo

Kunaussuo (atk-n:o 31 396, kl. 2042 12, x=6734,0, 
y=3369,4) sijaitsee I ja II Salpausselän välisessä 
vyöhykkeessä noin 9,5–10 km Lopen keskustas-
ta itäkaakkoon (kuva 1). Salpausselkään viittaa-
vat suon ympäristössä, mm. etelässä, lounaassa, 
lännessä ja luoteessa sijaitsevat pitkänomaiset, 
pienehköt hiekka- ja moreeniselänteet, ns. reuna-
muodostumat, jotka tyypillisesti ovat yleensä lou-
nas–koillinen -suuntaisia. Suo kuitenkin rajoittuu 
suurimmaksi osaksi kumpuilevaan, paikoin kal-
liopaljastumien kirjavoimaan moreenimaastoon. 
Moreeni tulee esiin itse suoaltaassakin: suon etelä-
osassa on pari pientä saarta ja niiden itä- ja kaak-
koispuolella suuri rajapyykkinä palveleva ns. Ku-
nauskivi, jonka kohdalla kaakosta tuleva Lopen ja 
Riihimäen välinen kunnanraja kääntyy miltei suo-
rassa kulmassa koilliseen. Suon pohjoisreunalla 
on jonkin verran hiesua, joka osin rajoittaa myös 
suon itä- ja kaakkoisreunaa sekä lähes kokonaan 

koilliseen pistävää lahdeketta. Itä- ja kaakkoisreu-
nan sekä koillislahdekkeen hiesu kuuluu peltoihin, 
joiden turvepohjaiset osat on otettu mukaan suon 
pinta-alaan. Esim. suon koillinen lahdeke on ko-
konaan turvepeltoa, jonka turvekerros on tosin 
vain puolen metrin luokkaa (Haavisto-Hyvärinen 
ym. 1990f). Kunaussuon etelä- ja kaakkoisosasta 
kuuluu 17 ha Riihimäen kuntaan, mutta suota on 
seuraavassa esityksessä käsitelty kokonaisuutena 
ikään kuin Lopen kuntaan kuuluvana. Kulkuyhte-
ydet ovat hyvät: ajourat ja metsäautotiet ulottuvat 
monin paikoin suon reunoille, kylätie johtaa koil-
lislahden pohjukkaan ja uusi metsäautotie (ei kart-
takuvassa!) ylittää suon lounaiskolkan (kuva 46).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 67 ha (tauluk-
ko 26). Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 31 syvyys-
pistettä, toisin sanoen niitä on yhteensä 7,3/10 ha. 
Suo on tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 67 0,3 0,1 1,5 1,9 0,20 0,06 1,04 1,30
Yli 1,0 m 46 0,4 0,1 2,0 2,5 0,20 0,06 0,90 1,16
Yli 1,5 m 35 0,6 0,2 2,2 3,0 0,20 0,06 0,77 1,03
Yli 2,0 m 28 0,7 0,1 2,4 3,2 0,20 0,04 0,68 0,92

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 108–
113 m (kapean ja matalan, luoteeseen pistävän lah-
dekkeen pohjukasta lähtien ylin korkeus on jopa 
120 m). Suon tiheän ojaverkoston keräämät vedet 
purkautuvat Kunausojaan, joka koillisella lahdek-
keella virtaa lounaaseen, itä- ja kaakkoisreunalla 
eteläkaakkoon sekä edelleen suon kaakkoiskolkas-
ta lähtien itään ja laskee kahden kilometrin päässä 
idässä Vähäjärveen (94,4 m mpy). Tämä on yhtey-
dessä kaakkoispuoliseen Paalijärveen (94,3), josta 
puolestaan saa alkunsa itään ja kaakkoon virtaava 
Paalijoki. Kunaussuo sijaitsee Paalijoen valuma-
alueella (21.025), joka lopulta Vantaan yläosan 
alueen (21.02) alajakona kuuluu Vantaan vesistö-
alueeseen (21). Suon kuivatusmahdollisuudet ovat 
hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan (4,9 m) 
suoaltaan keskustassa, jossa lähes kuuden hehtaa-

rin alueella on turvetta yli neljän metrin paksuu-
delta. Suon pohja on eteläreunaman moreenisaa-
rekkeita ja Kunauskiveä lukuun ottamatta varsin 
tasainen koostuen pääasiassa savesta (57 % poh-
jamaalajihavainnoista) ja yleensä reunamilla ta-
vattavasta moreenista (36 %). Lajittuneista maala-
jeista esiintyy silloin tällöin vielä hiesua ja hiekkaa 
(yhteensä 7 %). Liejua on yhtenäisenä 0,2–1,4 m:n 
paksuisena kerrostumana lähinnä vain suon syväl-
lä alueella keskustassa, missä sijaitsee 12 kaikkiaan 
14 pisteestä, joista on tavattu liejua.

Kunaussuon suotyypeistä on rämeitä 57 %, 
turvekankaita 41 % ja korpia 2 %. Yleisin suotyyp-
pi, tupasvillaräme (35 % suotyyppihavainnoista), 
samoin kuin isovarpuräme (12 %), rahkaräme  
(6 %) sekä satunnaiset tupasvillarahkaräme ja var-
puturvekangas (yhteensä 4 %) löytyvät yleensä 
suoaltaan keskiosasta. Laitamilla on muita, ravin-
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teikkaitakin turvekankaita, joista yleisimpiä ovat 
mustikkaturvekangas (21 %) ja puolukkaturve-
kangas (12 %). Jonkin verran on vielä ruohoturve-
kangasta (6 %), mutta suon suotyyppivalikoimaan 
vielä kuuluvista korpirämeestä ja varsinaisesta 
korvesta on vain niukasti havaintoja (yhteensä 4 %  
suotyyppihavainnoista). Turvepelloista puoles-
taan ei ole otettu yhtään tutkimus- tai syvyyspis-
tettä. Suon luonnontilaisuusluokka on 0. Mättäitä 
suon pinnalla on ainoastaan nimeksi: alle 10 % 
tutkitusta suoalasta on noin 20 cm korkeitten mät-
täiden peitossa. Suon keskustan keskitiheät, joskus 
harvat kasvatusmetsiköt ovat yleensä puhtaita 
männiköitä. Reunamien useimmiten keskitiheät, 
harvoin tiheät sekametsät, joissa erityisesti kuusi 
voi olla valtapuuna ja muodostaa jopa puhtaita 
kuusikoita, kuten paikoin eteläreunalla, ovat vart-
tuneita kasvatusmetsiä, tai puusto on jo saavutta-
nut uudistuskypsyyden.

Kunaussuon turpeista on rahkavaltaista 67 % ja 
saravaltaista 33 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 39 %, sararahkaturve (CS) 28 % ja 
rahkasaraturve (SC) 33 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 26 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä. Muista 
turvetekijöistä voidaan mainita suoleväkkö (SH), 
jota on reilut puoli prosenttia kokonaisturvemää-
rästä, sekä korte (EQ) ja järviruoko (PR). Kahden 
viimeksi mainitun osuus kuitenkin jää kummalla-
kin huomattavasti alle puolen prosentin. Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatu-
misaste on 2,7 ja energiaturpeen 5,9. Suoaltaan 
syvällä, yli puolentoista metrin syvyisellä alueella 
on kutakuinkin yhtenäinen 0,2–1,6 m paksu, hei-
kosti maatunut (H≤4) ja rahkavaltainen pintaker-
ros. Se koostuu havaintojen mukaan yksinomaan 
Cuspidata-sektioon kuuluvista rahkasammalista 
sisältäen lisätekijöinään tupasvillaa ja joskus var-
puainesta ja suoleväkköä. Usein Cuspidata-rahka 
esiintyy puhtaana ilman mainittavia määriä lisäte-
kijöitä. Käytön kannalta paras Acutifolia-sektiokin 
on suon rahkaturpeessa kyllä edustettuna mutta 
vain muutamana alle puolen metrin paksuisena, 
tosin puhtaana välikerroksena kohtalaisesti ja hy-
vin maatuneessa rahkaturpeessa suon keskustassa. 
Heikosti maatuneen rahkaturvekerrostuman jäl-
keen on rahka- ja saravaltaista turvetta joko niin, 
että heikosti maatuneen rahkapatjan alla heti on 
heikohkosti maatunut alle metrin paksuinen sa-

raturvekerros, joka sitten vaihtuu kohtalaisesti ja 
hyvin maatuneeksi, joitakin heikosti maatuneita 
kerroksia sisältäväksi rahkavaltaiseksi turpeek-
si tai sitten niin, että maatunut rahkaturve alkaa 
välittömästi pintarahkan alta jatkuakseen paikoin, 
esimerkiksi lounaassa, koillisessa ja etelässä poh-
jamaahan saakka. Reunoilla maatunut rahkaturve 
alkaa yleensä heti pinnasta lähtien. Suon pohjim-
maisena, väliin hyvinkin ohuena turvekerrostu-
mana tavallisesti on saravaltaista turvetta, joka on 
heikohkosti, kohtalaisesti tai hyvin maatunutta. 
Saraturve alkaa suon keskustassa ja pohjoisreu-
namalla heti heikosti maatuneen tai kuten aivan 
pohjoisreunalla, melko maatuneen pintarahkan 
jälkeen. Se sisältää ohuita, rahkavaltaisia väliker-
roksia silloin tällöin, ja on enimmillään lähes neljä 
metriä paksu. Lisätekijänä saraturpeessa on rahkaa 
ja puuta, pintaosassa myös tupasvillaa ja varpuai-
nesta sekä pohjaosassa liejun päällä suon keskus-
tassa järviruokoa ja kortetta, jopa hiukan rusko-
sammaltakin. Havaintojen perusteella saraturve ei 
esiinny puhtaana, ilman lisätekijöitä. Sitä vastoin 
maatuneessa, rahkavaltaisessa turpeessa puhtaat 
rahkakerrokset ovat melko yleisiä. Lisätekijöitä 
kuitenkin useimmiten on: puuta, varpua, saraa 
ja tupasvillaa, joskus suoleväkköä ja saraturpeen 
päällä jopa kortetta. Liekoja on suon yli puolen-
toista metrin syvyisellä osalla 0–2,0 m:n syvyydes-
sä vähän, noin 1,6 % syvyysalueen turvemäärästä.

Kunaussuon yli puolentoista metrin syvyisellä 
ja eteläreunaman saarekkeiden ympäristöä sekä 
kaakkoiskolkan erillistä puolen hehtaarin aluetta 
lukuun ottamatta yhtenäisellä, 35 hehtaarin alalla 
on turvetta kaikkiaan 1,03 milj. m³. Tällä alueel-
la on heikosti maatunutta ja rahkavaltaista pin-
taturvetta keskimäärin 0,7 metrin paksuudelta 
noin 0,25 milj. m³. Turve kelpaa koostumuksensa 
puolesta korkeintaan välttävästi kasvu- ja viljely-
turpeeksi, ehkä vain yksinomaan ympäristö- ja 
imeytysturpeeksi. Jos se poistetaan omiin käyttö-
tarkoituksiinsa, voidaan suosta vielä nostaa ener-
giaturpeeksi luokiteltavaa turvetta suurin piirtein 
0,67 milj. m³ (pohjimmainen 30 cm:n turvekerros 
on jätetty pois laskelmista). Turpeen keskimaatu-
neisuus on tällöin 5,9:n paikkeilla, ja siitä on ar-
violta lähes puolet saravaltaista. Se kelpaisi hyvin 
myös turvemullan raaka-aineeksi. Kunaussuosta 
on otettu tarkkatilavuuksiset turvenäytteet labora-
torioanalyysejä varten suon syvimmältä alueelta, 
keskustan varputurvekankaalta. Näytteitä otettiin 
yhteensä 19 kappaletta, ja niistä 16 edustaa energia- 
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turpeeksi luokiteltavaa turvetta. Näytesarjan ener-
giaturvetta edustavien näytteitten analyysien pe-
rusteella on suon energiaturpeen keskimääräinen 
tuhkapitoisuus 2,8 % kuivapainosta (vaihteluvä-
li 1,7–5,0), vesipitoisuus märkäpainosta 90,8 % 
(vaihteluväli 86,1–93,4) ja kuiva-ainemäärä 87 kg/
m³ (50,7–144,0). Turpeen rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,22 % kuivapainosta (0,10–0,57), typpeä 
on 1,45 % (1,14–1,53) ja hiiltä 52 % (50,1–54,1), 
molemmat arvot samaten kuivapainosta. Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
20,7 MJ/kg (19,6–22,7) ja turpeen, jonka kosteus 
on 50 %, 9,1 MJ/kg (8,6–10,1). Energiaturpeessa 
on kuiva-ainetta noin 58 300 tn, ja kuivan turpeen 
energiasisältö on 1,21 milj. GJ eli 0,34 milj. MWh. 

50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen energia-
määrä on 1,06 milj. GJ eli 0,29 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,43 MWh, eli hieman alhainen. Energia-
turpeen laatuohjeen (2006) mukaan Kunaussuon 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4,0, Q8,0, 
S0,25, N1,5 (liite 1/2).

Kunaussuo soveltuu turvetuotantoon. Erityi-
sesti matalilta osiltaan, laitamiltaan, tehokkaasti 
kuivattu suo soveltuu hyvin metsänkasvatukseen. 
Asutusta on koilliseen pistävän lahdekkeen poh-
jukan ympärillä sekä pohjoisreunalla, joista tosin 
vain pohjoisreunan asutus on otettava huomioon 
turvetuotantoa suunniteltaessa.

Kuva 46. Kunaussuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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58. Hirssuo

Hirssuo (atk-n:o 31  400, kl. 2042 12, x=6735,9, 
y=3368,4) sijaitsee I ja II Salpausselän välises-
sä vyöhykkeessä, II Salpausselän liepeillä, noin  
8 km Lopen keskustasta itään (kuva 1). Salpaus-
selkävyöhykkeelle tyypillisiä pienehköjä ja pitkän-
omaisia, suunnilleen lounas–koillinen -suuntaisia 
moreeni- ja hiekkaselänteitä on suon ympäristössä 
mm. luoteessa, pohjoisessa ja koillisessa sekä suon 
lounaisosan reunamien tuntumassa. Pari tällaista 
hiekkaselännettä osaksi raajaakin suon lounais-
osaa moreenin ja hiesun ohella. Selänteiden hiek-
ka samoin kuin hiesu ja jopa moreenikin kuuluvat 

lounaisosan pohjukkaa ympäröiviin peltoihin, joi-
den turvepohjaiset osat on sisällytetty suon pinta-
alaan. Muutoin suo rajoittuu moreeniin lukuun 
ottamatta aivan vähäistä kaistaletta suon pohjois-
reunasta, joka on hietamaata (Haavisto-Hyvärinen 
ym. 1990f). Suon pohjoispuoliskoa ympäröivät 
metsäautotiet, ja kylätie sivuaa lounaiskolkkaa 
(kuva 47).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 26 ha (taulukko 
27). Suolla on 7 tutkimuspistettä ja 8 syvyyspistet-
tä, eli niitä on yhteensä 5,8/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 26 0,1 0,0 0,8 0,9 0,03 0,01 0,22 0,26
Yli 1,0 m 13 0,1 0,1 1,2 1,4 0,01 0,01 0,16 0,18
Yli 1,5 m 4 0,1 0,1 1,6 1,8 0,01 0,00 0,07 0,08
Yli 2,0 m 1 0,1 0,0 2,0 2,1 0,00 0,00 0,02 0,02

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
122–124 m. Suon jokseenkin tasaisella pinnalla 
risteilevän, melko tiheän ojaverkoston keräämillä 
vesillä on kaksikin purkautumissuuntaa eli suon 
voidaan katsoa sijaitsevan vedenjakajalla. Pohjoi-
simmasta osasta virtaa vesiä suon pohjoisreunalta 
lähtevää ojaa myöten koilliseen, ja tällä ojalla on 
hieman epämääräinen, katkeileva yhteys aluksi 
koilliseen, sittemmin länteen ja luoteeseen, lopul-
ta Kesijärveen (91,2 m mpy) virtaavaan Pihtojaan. 
Pohjoisin osa suosta kuuluu siten Pihtojan valu-
ma-alueeseen (35.875). Suurin osa suon vesistä 
purkautuu lounaisreunalta lähtevään ojaan, jonka 
päätepiste on noin kilometrin päässä lännessä si-
jaitsevan Leiniäisensuon halkaiseva Leiniäinen-
oja. Se on Pikkujoen toinen latvahaara, ja tämä 
joki laskee Loppijärven (106,0 m mpy) pohjoisran-
nan Kyyniönlahdesta lähtevään ja koilliseen, niin 
ikään Kesijärveen virtaavaan Nummistenjokeen 
eli Isojokeen. Miltei kaksi kolmasosaa Hirssuosta 
sijaitsee näin ollen Kesijärven alueella (35.873). 
Mainittu Kesijärvi sijaitsee noin viisi kilomet-
riä Hirssuosta luoteeseen. Pihtojan valuma-alue 
ja Kesijärven alue ovat Vanajan reitin valuma- 
alueeseen (35.8) sisältyvän Tervajoen alueen 

(35.87) alajakoja. Kaikki nämä sulkee sisäänsä 
suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Suon kuiva-
tusmahdollisuudet ovat melko hyvät.

Yleisilmeeltään varsin matalan suon turveker-
rostuma on paksuimmillaan suon pohjoispuolis-
kon keskustassa, missä noin hehtaarin alalta on 
mitattu 2,0–2,2 m:n turvepaksuuksia. Suon pohja 
on etelä- ja pohjoispuoliskon suppea-alaisia ”sy-
vänteitä” lukuun ottamatta jokseenkin tasainen 
koostuen etupäässä hiesusta (73 % pohjamaala-
jihavainnoista). Moreenia (14 %) on paikoin, sa-
moin hiekkaa ja savea (yhteensä 13 %). Liejua on 
sekä pohjois- että eteläpuoliskon syvänteessä, mut-
ta vain 5–50 cm:n paksuisina kerrostumina, yhte-
näisimmin ja paksuimmin kerroksin pohjoisessa. 
Kaikkiaan neljästä pisteestä on havaittu liejua.

Hirssuon suotyypeistä on korpia 53 % ja turve-
kankaita 47 %. Yleisimmät suotyypit ovat varsinai-
nen korpi (53 % suotyyppihavainnoista) ja mus-
tikkaturvekangas (40 %), joista varsinaista korpea 
tavataan eniten suoaltaan keskiosassa. Pohjoisosan 
syvällä alueella on hiukan varputurvekangastakin 
(7 %). Hirssuon luonnontilaisuusluokka on 0.  
Suon yleensä kuusivaltaiset, vain silloin tällöin 
pohjoispuoliskon syvänteessä mäntyvaltaiset seka-
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metsiköt ovat joko tiheitä tai keskitiheitä, ja ne 
ovat enimmäkseen varttuneita kasvatusmetsiköitä. 
Puusto on paikoin, mm. lounaiskolkan puhtaissa 
kuusikoissa jo saavuttanut uudistuskypsyyden.

Hirssuon turpeista on rahkavaltaista 98 % sekä 
ruskosammalvaltaista ja saravaltaista kumpaakin 
noin prosentin verran. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 87 %, sararahkaturve (CS) 11 %,  
rahkasaraturve (SC) 1 % ja rahkaruskosammaltur-
ve (SB) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 4 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 71 % kokonaisturvemäärästä. Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maa-
tumisaste on 2,8 ja energiaturpeeksi luokiteltavan 
turpeen 6,3. Heikosti maatunutta (H≤4), rahka-
valtaista pintaturvetta on suoaltaan keskiosassa 
ja pohjoispuoliskon syvänteessä, mutta vain 10– 
50 cm:n paksuisena ja lähinnä Cuspidata- rah-
kasammalista koostuvana kerroksena. Sen alla ja 
suoaltaan pohjois- sekä eteläosassa jo heti pinnal-
ta lähtien, yleensä pohjamaahan ja liejuun saakka 
ulottuvana, on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta 
rahkaturvetta lisätekijöinään puuta ja tupasvillaa, 

kerrostuman pohjalla myös saraa. Pohjoisosan sy-
vänteessä rahkaturve voi esiintyä myös puhtaana, 
ilman lisätekijöitä. Pohjoisosan syvänteestä löytyy 
myös suolle harvinaista saravaltaista turvetta lä-
heltä pohjaa parinkymmenen sentin kerroksena 
kohtalaisesti maatuneena, lisätekijänään rahkaa, 
tosin välikerroksena rahkaturpeesta. Erikoisuu-
tena esiintyy vielä suon lounaisosan syvänteessä 
pohjamaan päällä rahkaruskosammalturvetta, 
mutta vain kymmenen sentin kerroksena. Liekoja 
eli maatumatonta puuta on suon turvekerrostu-
man pintaosassa paikoin erittäin runsaasti, vähi-
ten, jopa erittäin vähän niitä on puolestaan suon 
syvimmissä kerrostumissa.

Hirssuon yli puolentoista metrin syvyinen alue 
on ainoastaan neljän hehtaarin laajuinen, ja sekin 
on jakautunut kahteen osa-alueeseen, joista eteläi-
sempää, suon lounaisosassa sijaitsevaa hehtaarin 
aluetta yhdistää kapeahko, mutkitteleva ja matala 
suokäytävä suon pohjoispuoliskoon. Suo ei näin 
ollen sovellu turvetuotantoon. Melko tehokkaasti 
kuivattu ja paikoin jo nyt melkoisen järeäpuustoi-
nen suo soveltuu sitä vastoin erinomaisesti met-
sänkasvatukseen.

Kuva 47. Hirssuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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59. Hanhilamminsuo

Hanhilamminsuo (atk-n:o 31  397, kl. 2042 12, 
x=6736,1, y=3370,6) sijaitsee I ja II Salpausse-
län välisessä vyöhykkeessä, noin 10 km Lopen 
keskustasta itään (kuva 1). Salpausselkävyöhyk-
keeseen viittavia pienehköjä, pitkänomaisia ja 
lounas–koillinen -suuntaisia hiekka- ja moree-
niselänteitä, ns. reunamuodostumia on havait-
tavissa suon kaakkois-, lounais-, luoteis- ja poh-
joispuolella, mutta ne sijaitsevat melko kaukana 
suon reunoista. Suo rajoittuu lähes kokonaan 
kumpuilevaan moreenimaastoon. Ainoastaan 
lounaassa on rajana kapea kaistale savimaata, ja 
länsireunalla suo on kapean salmen kohdalta hie-
man keinotekoisesti erotettu länsi- ja luoteispuo-
lisesta, pienestä suokuviosta (Ali-Heinijärveen 
rajoittuva Järvikorpi). Lännessä tämä Järvikorpi 

on osaksi peltona, luoteessa samaten peltona, 
mutta täällä Hanhilamminsuohon vähäisin osin 
rajoittuva ja Järvikorpeen jatkuva pelto on suon 
reunalla moreenipohjainen. Suon keskellä sijait-
see muodoltaan jokseenkin pyöreä Hanhilammi 
(Haavisto-Hyvärinen ym. 1990f). Kulkuyhteydet 
ovat hyvät: metsäautotiet kulkevat suon etelä- ja 
pohjoisreunan tuntumassa, ja luoteessa pohjoinen 
metsäautotie ylittää suoaltaan miltei Järvikorven 
pellon moreenipohjaisen osan ja Hanhilammen-
suon rajakohdassa (kuva 48).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 40 ha (tauluk-
ko 28). Suolla on 19 tutkimuspistettä ja 18 syvyys-
pistettä, joten niitä on yhteensä 9,3/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 40 0,1 0,2 1,3 1,6 0,04 0,07 0,51 0,62
Yli 1,0 m 26 0,2 0,1 1,8 2,1 0,04 0,04 0,46 0,54
Yli 1,5 m 21 0,2 0,2 1,9 2,3 0,04 0,04 0,40 0,48
Yli 2,0 m 14 0,2 0,2 2,1 2,5 0,03 0,03 0,30 0,36

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 
119–124 m. Koska suo sijaitsee vedenjakajalla, on 
sen tiheän ojaverkoston keräämillä vesillä kaksi-
kin purkautumispaikkaa. Suurin osa vesistä joutuu 
suon keskustaa hallitsevan Hanhilammin (119,4 
m mpy) ja tästä lähtevän ojan kautta muutaman 
sadan metrin päässä suon länsipuolella sijaitse-
vaan Ali-Heinijärveen (117,8 m mpy), minne joh-
taa suoraan myös yksi suon länsireunalta lähtevä 
oja. Ali-Heinijärvestä on yhteys aluksi koilliseen, 
sittemmin länteen sekä luoteeseen ja lopulta Kesi-
järveen (91,2 m mpy) virtaavaan Pihtojaan. Kesi- 
järveen on matkaa noin kuusi kilometriä Hanhi- 
lamminsuosta luoteeseen. Länsi- ja keskiosa 
suosta kuuluvat siten Pihtojan valuma-alueeseen 
(35.875), joka on puolestaan Tervajoen valuma-
alueen (35.87) alajako. Molemmat sisältyvät Va-
najan reitin valuma-alueeseen (35.8) ja nämä kaik-
ki kolme suureen Kokemäenjoen vesistöalueeseen 
(35). Suon itäosan vesiä keräytyy ojaan, joka läh-

tee itäkoillisessa sijaitsevasta lahdekkeesta, Terva-
haudanniitusta, etelään ja yhtyy Kunausojaan. 
Kunausoja laskee Vähäjärveen (94,4 m mpy), josta 
on uoma Paalijärveen (94,3 m mpy), Paalijoen al-
kulähteeseen. Paalijärvi on noin neljä kilometriä 
suon kaakkoispuolella. Hanhilamminsuon itäosa 
on näin ollen Paalijoen valuma-alueella (21.025), 
joka on Vantaan yläosan alueen (21.02) alajako. 
Molemmat edellä mainitut sulkee piiriinsä Van-
taan vesistöalue (21). Suon kuivatusmahdollisuu-
det ovat Hanhilammista huolimatta jokseenkin 
hyvät, sillä suon turvekerrostuma on suurimmaksi 
osaksi veden pinnan tason yläpuolella. Vain pai-
koin Hanhilammin länsi- ja lounaispuolella, suon 
syvimmällä alueella, pohjaturpeesta on hiukan yli 
metrin verran vedenpinnan tason alapuolella.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan suon län-
siosassa, Hanhilammin länsi- ja lounaispuolella, 
missä hiukan yli hehtaarin alueelta on mitattu 3,0–
3,5 metrin turvepaksuuksia. Suon pohja on lukuun 
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ottamatta Hanhilammia sekä siitä lähtevää ojaa lä-
hiympäristöineen sekä lammen länsi- ja lounais-
puolista syvännettä varsin tasainen. Vain paikoin 
reunoilla, esimerkiksi Hanhilammen eteläpuolella 
pohja viettää lisäksi jyrkähkösti kohden suoallasta. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (38 % maalaji-
havainnoista) ja hiesu (24 %) sekä väliin lohkarei-
nenkin moreeni (32 %), jota on lähinnä reunoilla. 
Myös hietaa ja hiekkaa (yhteensä 6 % havainnois-
ta) esiintyy silloin tällöin suon keskiosassa. Liejua 
on suon syvimmällä alueella sekä Hanhilammin 
että tästä lähtevän ojan välittömässä ympäristössä 
yhtenäisenä, 0,1–2,3 m:n paksuisena kerrostuma-
na, paksuimpien kerrosten sijaitessa Hanhilammin 
ympärillä, erityisesti sen länsi- ja lounaispuolella, 
missä liejua on 1,3–2,3 m. Kaikkiaan 17 pisteestä 
on havaittu liejukerrostumia.

Hanhilamminsuon suotyypeistä on turvekan-
kaita 80 %, rämeitä 11 %, korpia 6 % ja avosuota 
3 %. Yleisimmistä suotyypeistä eli turvekankaista 
mustikkaturvekangasta (32 % suotyyppihavain-
noista) on lähinnä laitamilla, puolukkaturvekan-
gasta (32 %) ja varputurvekangasta (16 %) enim-
mäkseen keskemmällä suoallasta, missä tavataan 
myös isovarpurämettä (11 %). Reunoilla esiintyy 
silloin tällöin kangaskorpea ja varsinaista korpea 
(yhteensä 6 %) ja Hanhilammin rannalla varsinais-
ta saranevaakin. Hanhilamminsuon luonnontilai-
suusluokka on 0. Suon jokseenkin järeä, reunamil-
la siellä täällä jo uudistuskypsyyden saavuttanut 
puusto on useimmiten mäntyvaltaista sekametsää, 
joskin myös puhtaita männiköitä tavataan suon 
keskustassa Hanhilammista itään. Kuusivaltaisia 
metsiköitä on laitamilla, mutta melko harvoin, 
koivu esiintyy sitä vastoin vain sekapuuna. Vart-
tuneita, keskitiheitä kasvatusmetsiköitä suolla on 
eniten, laitamien järeät tukkipuustot voivat olla 
jopa tiheitä. Puuttomia alueita on vähän, ja niitä 
on ainoastaan Hanhilammin rannalla.

Hanhilamminsuon turpeista on rahkavaltaista 
73 % ja saravaltaista 27 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 46 %, sararahkaturve 
(CS) 27 % ja rahkasaraturve (SC) 27 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 13 %  
ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 32 % 
kokonaisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,9. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 
3,3 ja energiaturpeen 6,4. Suon päällimmäisenä 
turvekerroksena on heikosti maatunutta (H≤4), 
rahkavaltaista turvetta lähestulkoon kattavasti  

20–80 cm:n, keskimäärin vähän alle 40 cm:n pak-
suudelta. Turve on pääasiassa Cuspidata-sektioon 
kuuluvien rahkasammalten muodostamaa. Lisäte-
kijänä on tupasvillaa, mutta yleisimmin Cuspida-
ta-turvekerrokset ovat puhtaita, ilman mainittavia 
määriä tupasvillaa. Cuspidata-turve sisältää myös 
ohuita, kohtalaisesti ja hyvin maatuneita rahka-
turvekerroksia, ns. linssejä. Joskus suon itäosassa 
pinnalla on päällimmäisenä ohut kerros kynsi-, 
karhun- ja/tai seinäsammaleen muodostamaa, lä-
hes maatumatonta ruskosammalturvetta. Heikosti 
maatuneen pintaturvekerrostuman alla on kohta-
laisesti ja hyvin maatunutta rahkavaltaista turvet-
ta, joka jatkuu joko pohjamaahan tai jopa liejuun 
saakka taikka vaihettuu jonkin matkaa näiden 
yläpuolella vaihtelevan paksuiseksi saraturpeeksi. 
Suon laidoilla pohjamaahan yltävää rahkaturvetta 
tavataan useimmiten, harvemmin sitä vastoin, ku-
ten joskus pohjoisreunalla, turve on saravaltaista 
pinnasta lähtien. Maatuneen rahkaturpeen lisäte-
kijöitä ovat ennen muuta puuaines sekä sara, ja jos-
sain määrin myös tupasvilla. Usein maatunutkin 
rahkaturve on ilman lisätekijöitä, ja siihen saattaa 
sisältyä heikohkosti maatuneita rahkaturvelinsse-
jä. Saravaltainen pohjaturve on paksuimmillaan  
(1,8 m) suon itäpuoliskon keskustassa, ohuimmil-
laan, vain kymmenen sentin paksuisena se on suon 
lounaisosassa, Hanhilammin lounaispuolella. Suon 
itäpuoliskon keskustan paksuhko saraturve saattaa 
myös pitää sisällään hyvin/heikohkosti maatunut-
ta rahkaturvetta välikerroksena, mutta tässä on 
lisätekijänä puuaineksen ohella toki aina saraa. Sa-
ravaltainen turve on pääsääntöisesti kohtalaisesti 
ja hyvin maatunutta, vain suon itäpuoliskon poh-
joisreunalla se on pintaosastaan heikohkosti maa-
tunutta, samoin heikohkosti maatunutta on suon 
lounais- ja luoteisosan ohut, liejun päällä oleva 
saraturvekerros. Saravaltaisen turpeen lisätekijöi-
tä ovat puuaines ja rahka, puhdasta saraturvetta ei 
suosta ole havaittu. Liekoja on suon yli puolentois-
ta metrin syvyisellä alueella 0–2,0 m:n syvyydessä 
runsaasti, noin 3,1 prosenttia syvyysalueen tur-
vemäärästä. Eniten liekoja näyttäisi olevan suon 
metrin syvyyteen ulottuvassa pintakerroksessa, 
missä niiden osuus turvemäärästä on 4,3–5,6 %,  
toisin sanoen liekoja on pintaosassa erittäin  
runsaasti.

Hanhilamminsuon yli puolentoista metrin 
syvyisellä 21 ha:n alalla on turvetta kaikkiaan  
0,48 milj. m³. Syvyysalueella on heikosti maatu-
nutta (H≤4), rahkavaltaista turvetta, tosin mel-
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ko kattavasti, mutta keskimäärin vain vähän alle  
40 cm:n paksuisena kerroksena noin 83 000 m³. Tur-
ve koostuu havaintojen mukaan pelkästään Cuspi-
data-sektion rahkasammalista eli kelpaisi lähinnä 
vain imeytys- ja ympäristöturpeeksi. Turve sisältää 
myös maatuneita rahkaturvelinssejä sekä erittäin 
runsaasti liekoja. Heikosti maatunut rahkaturve 
kannattaa siten hyödyntää energiaturpeeksi, jota 
on suosta nostettavissa noin 0,41 milj. m³ (poh-
jimmainen 30 cm:n paksuinen turvekerros on 
jätetty pois laskelmista). Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on tällöin kuutosen paikkeilla, 
ja siitä on arviolta kolmasosa saravaltaista. Turve 
kelpaisi paitsi energiaturpeeksi, mainiosti myös 
turvemullan raaka-aineeksi. Hanhilamminsuosta 
ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä laborato-
rioanalyysejä varten, mutta suon yli puolentoista 
metrin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun 
turpeen energiasisältöä voidaan arvioida Mäkilän 
kaavojen avulla (Mäkilä 1994). Niiden perusteel-

la on kuivan turpeen laskennallinen energiasisäl-
tö 0,92 milj. GJ eli 0,26 milj. MWh. 50 %:n käyt-
tökosteudessa olevan turpeen energiamäärä on  
0,81 milj. GJ eli 0,23 milj. MWh ja yhden suokuu-
tion energiasisältö tässä tapauksessa keskimäärin 
0,56 MWh.

Hanhilamminsuo soveltuu suoaltaan keskellä 
sijaitsevasta Hanhilammista sekä tästä luoteeseen 
virtaavasta laskuojasta huolimatta kohtalaisen hy-
vin turvetuotantoon. Hanhilammi aiheuttaa jon- 
kin verran kuivatusvaikeuksia länsi- ja lounais-
puolella sijaitsevan syvänteen pohjimmaisten tur-
vekerrostumien osalta, joista noin metrin verran 
voi parhaimmillaan olla lammen veden pinnan 
tason alapuolella. Kuivatusvedet joutuvat suurim-
maksi osaksi länsipuoliseen Ali-Heinijärveen, jon-
ka rannalla lännessä, pohjoisessa ja koillisessa on 
asutusta/kesämökkejä. Tiheästi ojitettu suo sopii 
hyvin myös metsänkasvatukseen.

Kuva 48. Hanhilamminsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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60. Nurmelansuo

Nurmelansuo (atk-n:o 31  398, kl. 2042 12, 
x=6735,8, y=3371,8) sijaitsee II Salpausselkävyö-
hykkeen liepeillä, II ja I Salpausselän välimaas-
tossa, 11,5–12 km Lopen keskustasta itään Lopen 
ja Riihimäen rajalla siten, että suon matala itä- ja 
kaakkoisosa sekä lounaisosasta korkeintaan suun-
nilleen metrin syvyinen reunama, yhteensä noin 
seitsemän hehtaaria kuuluu Riihimäen kuntaan. 
Suota on kuitenkin seuraavassa esityksessä käsi-
telty kokonaisuutena, ikään kuin Lopen kuntaan 
kuuluvana (kuva 1). Suon ympäristössä lounaassa 
ja itäkaakossa on havaittavissa vain joitakin sekä 
melko kaukana sijaitsevia ja pieniä, Salpausselkien 
vyöhykkeelle tyypillisiä, pitkänomaisia ja lounas–
koillinen -suuntaisia moreeni- ja hiekkaselänteitä. 
Itse suo suurimmaksi osaksi rajoittuu kumpuile-

vaan moreenimaastoon, ainoastaan koillisreunan 
muodostaa savi ja länsireunan kapealta kaista-
leelta hiesu. Koillisreunan savikko kuuluu osaksi 
peltoon, jonka turvepohjainen osa on otettu mu-
kaan suon pinta-alaan. Länsireunan hiesukaistale 
on kokonaan peltoa, ja senkin turvepohjainen osa 
kuuluu suoaltaaseen (Haavisto-Hyvärinen ym. 
1990f). Kulkuyhteydet ovat erinomaiset: suoaltaan 
halkaisee lounas–koillinen -suuntainen maantie, 
ja tästä tiestä erkanee ajoura luoteeseen sekä met-
säautotie kaakkoon (kuva 49).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 26 ha (tauluk-
ko 29). Suolla on 4 tutkimuspistettä ja 3 syvyys-
pistettä, elikkä yhteensä niitä on 2,7/10 ha. Suo on 
tutkittu vuonna 2007.

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

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 26 0,0 0,0 1,0 1,0 0,01 0,01 0,26 0,28
Yli 1,0 m 11 0,1 0,1 1,5 1,7 0,01 0,01 0,17 0,19
Yli 1,5 m 7 0,2 0,1 1,7 2,0 0,01 0,01 0,11 0,13
Yli 2,0 m 2 0,0 0,5 2,0 2,5 0,00 0,01 0,04 0,05

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 113–
115 m. Nurmelansuo sijaitsee vedenjakajalla, mut-
ta suurin osa suon vesistä keräytyy jokseenkin ti-
heän ojaverkoston myötä koillisreunalta lähtevään 
valtaojaan, joka yhtyy itään virtaavaan Eprano-
jaan. Tämä laskee Herajokeen lähes neljä ja puo-
li kilometriä suon koillisreunalta itäkoilliseen, ja 
Herajoki puolestaan parin kilometrin päässä kaa-
kossa Vantaaseen. Pieni osa suon vesistä purkau-
tuu lounaisreunalta lähtevään ojaan, joka päätyy 
lounaassa Kunausojaan. Kunausoja laskee Vähä-
järveen (94,4 m mpy), josta on uoma Paalijärveen  
(94,3 m mpy), Paalijoen alkulähteeseen. Paalijär-
vi on noin kolme kilometriä suon kaakkoispuo-
lella. Noin kaksi kolmasosaa suosta, sen itäinen 
osa kuuluu Vantaan–Herajoen valuma-alueeseen 
(21.023), joka taas Vantaan yläosan alueen alaja-
kona (21.02) sisältyy Vantaan vesistöalueeseen 
(21). Lounaisosa ja länsireunama ovat Paalijoen 
valuma-alueella (21.025). Sekin on Vantaan ylä-
osan alueen (21.02) alajako, eli myös sen sulkee 

sisäänsä Vantaan vesistöalue (21). Nurmelansuon 
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät.

Suurimmat turvepaksuudet on mitattu suon 
lounaisosasta, missä vajaan kahden hehtaarin 
alueella turvekerrostuma ulottuu 2,1–2,8 metrin 
syvyyteen. Suon pohja on tasainen ja viettää reu-
noilta loivasti myös lounaisosan syvänteeseen. 
Länsi- ja lounaisosassa pohjamaana on tavallises-
ti hiesu (43 % pohjamaalajihavainnoista) ja hieta 
(14 %), moreenia (43 %) on muualla suoaltaassa, 
useimmiten reunamilla. Koillisreunalla esiintyy 
saveakin. Liejua on yhtenäisenä, 40–50 cm:n ker-
rostumana vain suppealla ja samalla suon syvim-
mällä alueella lounaisosassa. Suon tutkimus- ja 
syvyyspisteistä vain kahdesta on havaittu liejua.

Nurmelansuon suotyypeistä on turvekankaita 
71 % ja korpia 29 %. Yleisimpiä suotyyppejä, mus-
tikkaturvekangasta ja varsinaista korpea esiintyy 
suoaltaan laitamilla sekä matalalla itäpuoliskolla, 
varputurvekangasta puolestaan länsi- ja lounais-
osan syvällä alueella. Näitä kutakin on 29 % suo-
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tyyppihavainnoista. Varputurvekankaan ohella 
suon syvään osaan kuuluu vielä puolukkaturve-
kangas (13 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Puusto on kohtalaisen järeää: suolla val-
litsevat varttuneet kasvatusmetsiköt. Ne ovat 
enimmäkseen mäntyvaltaisia, aina lounaisosan 
puhtaisiin männiköihin saakka. Useimmiten kysy-
mys on kuitenkin sekametsiköistä, jotka itäpuolis-
kon pohjoisreunamalla voivat olla kuusikoitakin. 
Koivua esiintyy vain sekapuuna. Puusto on keski-
tiheää, kuusikot paikoin jopa tiheitä.

Nurmelansuon turpeista on rahkavaltaista 67 % 
ja saravaltaista 33 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 9 %, sararahkaturve (CS) 58 % 
ja rahkasaraturve (SC) 33 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 12 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 84 % ja varpujen jään-
nöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,5 ja energiaturpeen 6,4. 
Heikosti maatunutta (H≤4), rahkavaltaista pin-
taturvetta, lähinnä Cuspidata-rahkaa lisätekijöi-
nään varpuainesta ja tupasvillaa, on vain länsi- ja 
lounaisosan syvällä alueella, mutta täälläkin vain 
20–40 cm:n paksuisena kerrostumana. Tämän 
kerroksen alla ja suurimmassa osassa suoallas-
ta heti pinnasta lähtien on kohtalaisesti ja hyvin 
maatunutta rahkavaltaista turvetta. Lisätekijöinä 
turpeessa on puu- ja varpuainesta, tupasvillaa ja 
saraa, ja se vaihettuu kaikkialla ennen pohjamaata 
tai liejua alle puolen metrin paksuiseksi saravaltai-
seksi turpeeksi. Saraturpeen lisätekijöitä ovat rah-
ka sekä puuaines, ja se on kohtalaisesti ja hyvin, 
syvällä alueella pintaosastaan myös heikohkosti 

maatunutta. Liekoja on suon yli puolentoista met-
rin syvyisellä alueella 0–2,0 m:n syvyydessä run-
saasti, 3,6 % syvyysalueen kokonaisturvemäärästä. 
Eniten niitä syvyysalueella näyttäisi kasautuneen 
alle metrin syvyyteen, missä niitä on jopa erittäin 
runsaasti, peräti 7,1 % kyseisen syvyysvyöhykkeen 
turvemäärästä.

Nurmelansuon yli puolentoista metrin syvyisel-
lä seitsemän hehtaarin alueella on turvetta kaik-
kiaan 0,13 milj. m³. Sitä on syytä heikosti maa-
tuneen, rahkavaltaisen pintaturpeen niukkuuden 
vuoksi pitää kokonaisuudessaan energiaturpee-
na, jota suosta on nostettavissa kaikkiaan noin  
0,11 milj. m³ (pohjimmaista 30 cm:n turveker-
rosta ei ole otettu mukaan laskelmiin). Turpeen 
keskimaatuneisuus on tällöin arviolta noin 6,4, 
ja se on käytännössä kokonaan rahkavaltaista. 
Nurmelansuosta ei ole otettu tarkkatilavuuksisia 
näytteitä laboratorioanalyysejä varten, mutta suon 
yli puolentoista metrin syvyisen alueen poltto-
turpeeksi luokitellun turpeen energiasisällölle on 
saatu laskennallinen arvo Mäkilän kaavojen avulla 
(Mäkilä 1994). Niiden perusteella kuivan turpeen 
energiasisältö on 0,24 milj. GJ eli 0,07 milj. MWh. 
50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen energia-
määrä on 0,21 milj. GJ eli 0,06 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,55 MWh.

Nurmelansuo soveltuu kohtalaisen hyvin, mut-
ta vain pienimuotoiseen turvetuotantoon. Lisäksi 
asutus aivan suon lounaisreunan tuntumassa aset-
taa omat vaatimuksensa tuotantosuunnitelmiin 
nähden. Suurimmalta osaltaan matala ja melkoi-
sen tiheästi ojitettu suo on toisaalta omiaan met-
sänkasvatukseen.
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Kuva 49. Nurmelansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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61. Hanhisuo II

Hanhisuo II (atk-n:o 31 399, kl. 2042 12, x=6737,3, 
y=3373,7) sijaitsee noin 13,5 km Lopen keskustasta 
itään Lopen ja Riihimäen välisen kunnan rajan kul-
mauksessa, I ja II Salpausselän välisessä maastossa 
ja vielä näitä Salpausselkiä leikkaavan suuren kaak-
ko–luode -suuntaisen jäätikköjokimuodostuman 
kainalossa tämän hiekkakerrostumiin koillis-, itä-, 
kaakkois- ja vähäisin osin eteläreunaltaankin ra-
joittuen (kuva 1). Jäätikköjokimuodostuman nimi  
suon kohdalla on Riuttanmäki. Muualta suota 
ympäröi jäätikköjokimuodostuman liepeiden hie-
tamaa. Suon eteläreunalla hiedan ja Riuttanmäen 
hiekan ohella on lisäksi pieni lounas–koillinen 

-suuntainen hiekkaselänne edustamassa Salpaus-
selkien reunamuodostumia. Hietamaa on luotees-
sa ja pohjoisessa sekä osittain lännessä ja lounaassa 
peltoa, jonka turvepohjaiset osat on otettu mu-
kaan suon pinta-alaan (Haavisto-Hyvärinen ym. 
1990f). Kulkuyhteydet ovat erinomaiset: maantie 
miltei sivuaa suon länsireunaa, ja suon halkaisee 
lounas–koillinen -suuntainen, ajokelpoinen ajou-
ra, milteipä kapea kylätie (kuva 50).

Tutkittu suoala käsittää 19 ha (taulukko 30). 
Suolla on 8 tutkimuspistettä ja 7 syvyyspistettä, 
joten niitä on yhteensä 7,9/10 ha. Suo on tutkittu 
vuonna 2007.

Kuva 50. Hanhisuo II:n tutkimus- ja syvyyspisteet.

3374000

3374000

67
37

00
0

67
37

00
0

0 1 km

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2014

Taulukko 30. Hanhisuo II:n eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

Alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 19 0,5 0,5 1,4 2,4 0,10 0,10 0,27 0,47
Yli 1,0 m 17 0,6 0,6 1,6 2,8 0,10 0,10 0,26 0,46
Yli 1,5 m 14 0,6 0,6 1,7 2,9 0,09 0,09 0,24 0,42
Yli 2,0 m 12 0,8 0,8 1,7 3,3 0,09 0,09 0,20 0,38
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Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 119–
123 m, ja pinta viettää kokonaisuudessaan suurin 
piirtein koilliseen. Suolla on näkyvästi varsin har-
vaa ojitusta: vain lounaisosassa, etelä-, kaakkois- ja 
itäreunalla, koillisosassa sekä suota halkovan tien 
reunoilla on muutama oja. Maantien vierusojia ja 
myöhemmin muitakin ojia myöten suon vesiä pää-
tyy koillisessa virtaavaan Herajokeen, jota pitkin 
on yhteys Vantaaseen, noin viisi kilometriä suosta 
kaakkoon. Hanhisuo II kuuluu Vantaan–Herajoen 
valuma-alueelle (21.023), joka on Vantaan yläosan 
alueen (21.02) alajako ja yhdessä tämän kanssa 
sisältyy Vantaan vesistöalueeseen (21). Kuivatus-
mahdollisuudet ovat todennäköisesti hyvät, mutta 
suolla ei toistaiseksi ole selkeää lasku-uomaa.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan suon kes-
ki- ja koillisosan syvänteessä, mistä yhtenäiseltä, 
noin seitsemän hehtaarin alueelta on mitattu 3,3–
3,8 m:n turvepaksuuksia. Suon pohja on tasainen, 
vain paikoin itäisellä reunalla jyrkähkösti kohden 
suoallasta viettävä. Lajittuneet maalajit ovat suon 
pohjalla tavallisimpia: hiekkaa on 53 % pohjamaa-
lajihavainnoista ja hietaa 40 %. Paikoin lounais-
osasta löytyy moreeniakin (7 %).

Hanhisuo II:n suotyypeistä on turvekankaita  
93 % ja rämeitä 7 %. Yleisimpiä turvekankaita ovat 
varputurvekangas (40 % suotyyppihavainnoista)  

ja puolukkaturvekangas (27 %), joita esiintyy 
pääasiassa suoaltaan keskiosassa, mustikkaturve-
kangasta (13 %) ja ruohoturvekangasta (7 %) on 
puolestaan reunoilla, mm. lounaassa. Luonnon-
tilaisesta korpirämeestä (7 %) on havaintoja itäi-
seltä/kaakkoiselta reunalta, kytöheitosta, hylätystä 
suoviljelmästä luoteisreunalta (noin 6 % havaituis-
ta suotyypeistä). Varsinaisista suopelloista ei sitä 
vastoin ole otettu yhtään tutkimus- tai syvyyspis-
tettä. Harvasta ojituksesta huolimatta Hanhisuo 
II:n suoluonto on muuttunut siinä määrässä, että 
se voidaan sijoittaa korkeintaan luonnontilaisuus-
luokkaan 1, ehkä vain luokka 0 kuvaisi suota par-
haiten. Suon puusto on jokseenkin järeätä: keskus-
tassa on harvennusmetsiköitä, reunamilla yleensä 
tavataan varttuneita kasvatusmetsiköitä, tai puusto 
on jo saavuttanut uudistuskypsyyden. Sekametsät 
yleensä vallitsevat. Mäntyvaltaista puusto on suo-
altaan keskiosassa ja itäisellä/kaakkoisella reuna-
malla aina keskustan ja kaakkoisreunan puhtaisiin 
männiköihin saakka, kuusivaltaisia metsiköitä on 
niin lounais- kuin koillisreunallakin. Luoteisreu-
nalta löytyy puhtaita koivikoita, mutta muualla 
koivua on lähinnä vain sekapuuna. Puusto on kes-
kinkertaisen tiheää mm. keskustassa, reunamilla 
monin paikoin tiheää (kuvat 51, 52 ja 53).

Kuva 51. Järeähköä männikköä Hanhisuo II:n varputurvekankaalla. Näkymä suurin piirtein suoaltaan 
keskeltä, suota halkovalta tieltä/ajouralta pohjoiseen. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.
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Kuva 53. Näkymä Hanhisuo II:n varputurvekankaalle suon lounaisosan turvepohjaisen pellon kulman 
kohdalta ja suota halkovalta ajouralta/tieltä etelään. Kuusi-koivu-mänty -sekapuusto voi olla suolla pai-
koin varsin tiheää. Kuva: Markku Moisanen, GTK 2014.

Kuva 52. Koivu-mänty -sekametsää Hanhisuo II:n mustikkaturvekankaalla. Näkymä suon lounaisosan 
turvepohjaisen pellon kulmasta ja samalla suota halkovalta tieltä/ajouralta pohjoiseen. Kuva: Markku 
Moisanen, GTK 2014.
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Hanhisuo II:ssa on vain rahkavaltaista turvet-
ta. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 
81 %, sararahkaturve (CS) 17 % ja ruskosammal-
rahkaturve (BS) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 22 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 9 % kokonaisturvemäärästä. 
Muista turpeen lisätekijöistä voidaan mainita vain 
korte (EQ), joskin sitä on vain alle puoli prosenttia 
turpeen määrästä. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,5. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,7 ja 
energiaturpeen 6,8. Heikosti maatunutta (H≤4), 
rahkavaltaista turvetta on suon pintakerrokses-
sa 0,5–2,0 m:n paksuudelta, eniten suon syvällä 
alueella keskustassa ja lähellä itäistä/kaakkoista 
reunamaa. Turve koostuu suurimmaksi osaksi 
Cuspidata-sektion rahkasammalista, mutta muka-
na on myös Cuspidata- ja Acutifolia-sektion rah-
kasammalten muodostamaa sekaturvetta. Useim-
miten sekä Cuspidata- että Acutifolia–Cuspidata 
-turve esiintyy puhtaana, ilman lisätekijöitä. Vain 
paikoin, lähinnä Cuspidata-turpeessa lisätekijänä 
on hiukan tupasvillaa, koillisreunalla paikallises-
ti puuainesta ja jopa saraa. Heikosti maatunees-
sa turvepatjassa kohtalaisesti maatuneet, ohuet 
rahkaturvekerrokset eli linssit, joskus tupasvillan 
kera, ovat melko tavallisia. Suoaltaan keskellä, ai-
van pinnassa on parinkymmenen sentin kerros 
Cuspidata-turvetta, jonka lisätekijöinä on paitsi 
puuainesta myös ruskosammalta, eli kynsi-, seinä- 
tai karhunsammalta. Heikosti maatuneen rahka-
turvekerrostuman alla ja reunoilla joskus heti pin-
nasta lähtien on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta, 
ainoastaan harvoin ohuita, heikohkosti maatu-
neita rahkaturvelinssejä sisältävää rahkavaltaista 
turvetta. Lisätekijöinä on tupasvillaa, puuta ja var-
sinkin turvekerrostuman pohjaosassa saraa, mut-
ta myös puhtaat rahkaturvekerrokset ovat yleisiä. 
Koillisreunamalta, pohjamaan päältä on havaittu 
ohut, vain kymmenen sentin kerrostuma kohtalai-
sesti maatunutta sararuskosammalturvetta. Lieko-

ja, maatumatonta puuta on yli puolentoista metrin 
syvyisellä suon osalla 0–2,0 m:n syvyydessä kaiken 
kaikkiaan vähän, noin 1,6 % syvyysalueen koko-
naisturvemäärästä.

Hanhisuo II:n yli puolentoista metrin syvyisellä 
14 ha:n alueella on turvetta yhteensä 0,42 milj. m³.  
Alueella on heikosti maatunutta, rahkavaltaista 
turvetta keskimäärin 1,3 metrin kerrostumana 
noin 0,18 milj. m³. Turve koostuu pääosin Cuspi-
data-sektion rahkasammalista, joten se soveltuu 
korkeintaan välttävästi kasvu- ja viljelyturpeeksi, 
mutta ainakin kohtalaisesti imeytys- ja ympäristö-
turpeeksi. Jos se poistetaan omiin käyttötarkoi-
tuksiinsa, on suosta nostettavissa energiaturpeek-
si luokiteltavaa turvetta kaikkiaan 0,20 milj. m³ 
(pohjimmainen 30 cm:n paksuinen kerros turvetta 
ei tällöin ole mukana laskelmissa). Turve on koko-
naan rahkavaltaista, ja sen keskimaatuneisuus on 
arviolta 6,8:n luokkaa. Se myös sopisi erinomai-
sesti turvemullan raaka-aineeksi. Hanhisuo II:sta 
ei ole otettu tarkkatilavuuksisia näytteitä labora-
torioanalyysejä varten, joten suon yli puolentoista 
metrin syvyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun 
turpeen energiasisältöä on arvioitu Mäkilän kaa-
vojen avulla (Mäkilä 1994). Niiden perusteella on 
kuivan turpeen energiasisällön laskennallisek-
si arvoksi saatu 0,47 milj. GJ eli 0,13 milj. MWh.  
50 %:n käyttökosteudessa olevan turpeen energia-
määrä on 0,42 milj. GJ eli 0,12 milj. MWh ja yhden 
suokuution energiasisältö tässä tapauksessa keski-
määrin 0,60 MWh.

Hanhisuo II soveltuisi muuten hyvin turve-
tuotantoon, mutta melkoisen tiheä asutus aivan 
suon koillis-, luoteis-, länsi-, lounais- ja eteläreu-
nan tuntumassa vaatii erityistä huomiota jo tur-
vetuotantoa suunniteltaessa, ja todennäköisesti  
asettaa tuotannolle omat rajoituksensa. Suon 
koillis- ja itäpuolella ovat vielä Riutan tanssilava, 
ajoharjoitusrata ja hiihtokeskus. Metsänkasvatus 
tarjoaa varteen otettavan vaihtoehdon suon käyttö- 
muodoksi.
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62. Makkarahuhdansuo

Makkarahuhdansuo (atk-n:o 645, kl. 2042 12, 
x=6739,4, y=3371,1) sijaitsee noin 11 km Lopen 
keskustasta itäkoilliseen, I ja II Salpausselän väli-
sessä vyöhykkeessä, Salpausselkiä kaakko–luode 
–suuntaisena leikkaavan suuren jäätikköjokimuo-
dostuman etelä- ja lounaispuolella (kuva 1). Koil-
lis-, itä-, kaakkois- sekä osittain pohjois- ja etelä-
reunaltaan suo rajoittuu muodostuman hiekka- ja 
hietakerrostumiin. Pohjoisessa, luoteessa, lännes-
sä ja vielä lounaassakin suota ympäröi jokseen-
kin yhtenäinen savimaa, vain pienen hietalaikun 
rikkomana. Etelässä suon reunan muodostavat 
hiedan ja saven ohella kaksi moreenikumparetta. 
Lounaassa tutkittu suoala on maantien kohdalta 
hieman keinotekoisesti erotettu, tosin suurim-
maksi osaksi peltoina olevista turvekerrostumista, 
jotka jatkuvat sekä lounaaseen että etelään. Myös 
etelä- ja itäreunalla maantie erottaa suosta pienet 

suokuviot, jotka eivät ole mukana suon pinta-
alassa. Lounaassa ja lännessä suon pinta-alaan on 
sitä vastoin sisällytetty hiukan savi- ja hietapelto-
jen turvepohjaisia osia. Suon pinnalta on monin 
paikoin, mm. lounaisosasta nostettu jonkin verran 
turvetta kuivikkeeksi ja maanparannusaineeksi, ja 
pohjoiskolkassa on joitakin rakennuksia sijoitettu 
suon reunamalle. Tämäkin pieni laikku on mu-
kana suon pinta-alassa. Tutkitun suoaltaan etelä-, 
lounais- ja länsipuolella on tekolampia (Haavisto-
Hyvärinen ym. 1990f). Kulkuyhteydet ovat erin-
omaiset: luoteis- ja länsireunaa lukuun ottamatta 
maantiet sivuavat suota lähes kaikkialta (kuva 54).

Tutkitun suoalueen pinta-ala on 63 ha (tauluk-
ko 31). Suolla on 31 tutkimuspistettä ja 6 syvyys-
pistettä, eli niitä on yhteensä 5,9/10 ha. Suo on tut-
kittu vuonna 1986.

Taulukko 31. Makkarahuhdansuon eri syvyysalueiden pinta-alat, keskisyvyydet ja turvemäärät.
Syvyys-

alue
Pinta-ala

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

Pintakerros H1-10C-t Yht. Pintakerros H1-10C-t Yht.
H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10 H1-3S-t H4S-t H5-10S-t H1-10

Koko suo 63 0,1 0,4 1,2 1,7 0,09 0,23 0,77 1,09
Yli 1,0 m 45 0,2 0,5 1,6 2,3 0,08 0,22 0,70 1,00
Yli 1,5 m 38 0,2 0,5 1,7 2,4 0,08 0,19 0,64 0,91
Yli 2,0 m 26 0,3 0,7 1,8 2,8 0,08 0,17 0,46 0,71

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 106–
110 m. Suo on jokseenkin tiheästi ojitettu, ja sen 
voidaan katsoa sijaitsevan vedenjakajalla, sillä 
suon itäosasta, noin kolmanneksesta suon pinta-
alasta, vedet keräytyvät itäosasta lähtevään las-
kuojaan, joka sittemmin Punkanjokena virtaa 
koilliseen ja yhtyy lopulta Puujokeen, ja tämä 
puolestaan Vanajaveteen päätyvään Hiidenjokeen. 
Suon itäosa kuuluu siten Punkanjoen valuma-alu-
eeseen (35.829), joka Puujoen alueen (35.82) ala-
jakona on myös osa Vanajan reitin valuma-aluetta 
(35.8). Suurin osa suosta purkaa vetensä kuitenkin 
länsireunalta lähtevään ja suon lounaispuolella 
Pihtojaan liittyvään valtaojaan. Pihtoja laskee Ke-
sijärveen (91,2 m mpy) lähes viisi kilometriä suon 
länsireunalta länsiluoteeseen. Tämä suon osa on 
Pihtojan valuma-alueella (35.875), joka Terva-
joen valuma-alueeseen (35.87) sisältyvänä on niin 
ikään Vanajan reitin valuma-alueen (35.8) piirissä. 

Kaikki yllämainitut valuma-alueet sulkee sisäänsä 
suuri Kokemäenjoen vesistöalue (35). Suon kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvät.

Turvekerrostuma on paksuimmillaan suon 
keskellä, missä, tosin hyvin suppealla, vain parin-
kymmenen aarin alueella turvekerrostuma ulottuu  
4 metrin syvyyteen. Suon pohjamaalajit ovat poik-
keuksetta lajittuneita, ja niistä yleisimmin esiin-
tyy hiesua (58 % maalajihavainnoista). Hietaa on 
silloin tällöin (18 %), savea paikoin suon syvim-
mällä alueella keskustassa (15 %) ja hiekkaa lähin-
nä koillis- ja itäreunamalla (9 %). Liejua on suon 
keskiosassa yli kahden metrin syvyisellä alueella 
jokseenkin yhtenäisenä, 5–70 senttimetrin paksui-
sena kerrostumana. Kaikkiaan 12 pisteen kohdalla 
on havaittu liejua.

Makkarahuhdansuon havaituista suotyypeistä 
on rämeitä 49 %, turvekankaita 24 %, vanhoja tur-
peennostoalueita 19 % ja korpia 8 %. Yleisintä suo-
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tyyppiä, isovarpurämettä (32 % suotyyppihavain-
noista) on pohjois-, länsi ja lounaisosaa lukuun 
ottamatta lähes koko suoaltaan alueella. Karuja 
turvekankaita, jäkäläturvekangasta, varputurve-
kangasta ja puolukkaturvekangasta (yhteensä 17 
% havaituista suotyypeistä) on lähinnä suoaltaan 
keskiosassa, samoin harvalukuista rahkarämettä-
kin (8 %). Reunamilta löytyy kangaskorpea, kan-
gasrämettä ja korpirämettä (yhteensä 13 %) sekä 
varsinaista korpea, mustikkaturvekangasta ja ruo-
hoturvekangasta (näitä kolmea yhteensä 11 %). 
Suon keskustassa ynnä länsi- ja itäosassa on run-
saastikin vanhoja turvepehkunnostoalueita, mutta 
kirjattuina suotyyppeinä niitä on vain 19 % kaikis-
ta suotyyppihavainnoista. Turvepeltoihin ei tutki-
mus- ja syvyyspisteitä ole sijoitettu lainkaan. Mak-
karahuhdansuo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
0. Mättäitä suolla on tuskin nimeksi: vain noin 6 %  
suon pinnasta on matalien, 10–20 cm korkeiden 
mättäiden peitossa. Puusto on mäntyvaltaista mil-
tei koko suoaltaassa, ja väliin tavataan puhtaitakin 
männiköitä. Yleisimmin on kuitenkin kysymys 
sekapuustosta. Koivuvaltaista puusto on kaakkois-
reunalla ja länsiosassa, kuusi on valtapuun ase-
massa itä- ja pohjoisreunalla. Itä- ja länsireunalla 
puulajistoon voivat kuulua vielä haapa, pihlaja, 
raita sekä harmaa- ja tervaleppä. Suolla vallitsevat 
keskitiheät harvennusmetsiköt, varttuneita kasva-
tusmetsiköitä tavataan reunamilla, mm. lännessä. 
Vain paikoin puusto on saavuttanut uudistuskyp-
syyden, kuten koillisreunalla. Lännessä, vanhalla 
turvepehkun nostoalueella on vielä taimikoita ja 
riukuvaiheen puustoa. Tiheitä metsiköitä on aino-
astaan satunnaisesti pohjoisreunalla, harvapuus-
toisia metsiköitä on niin ikään vähän, lähinnä niitä 
on eteläisellä ja läntisellä reunalla.

Makkarahuhdansuon turpeista on rahkaval-
taista 78 % ja saravaltaista 22 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 63 %, sararahkaturve 
(CS) 15 %, saraturve (C) 6 % ja rahkasaraturve 
(SC) 16 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 20 % ja puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä turpeita 10 % kokonaisturvemäärästä. Muista 
turvetekijöistä ovat mainitsemisen arvoisia kor-
te (EQ), jota on lähes kolme prosenttia turpeen 
määrästä, sekä suoleväkkö (SH) puolen prosentin 
osuuksineen. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,0. Heikosti maatuneen rahkaval-
taisen pintakerroksen maatumisaste on 3,7 ja 
energiaturpeen 5,6. Heikosti maatunutta (H≤4) 
ja rahkavaltaista pintaturvetta on lähinnä suon 

keski- ja itäosan yli puolentoista metrin syvyisellä 
osalla, missä se voi paikallisesti ulottua aina 2,3 
metrin syvyyteen saakka. Tutkimusajankohtana 
ei heikosti maatunutta rahkaturvetta vielä maas-
tossa määritelty tarkemmin, mutta suotyyppien 
ja turpeen lisätekijöiden nojalla pintarahkapatjan 
käyttökelpoisuudesta on silti esitetty varovainen 
arvio. Rahkaturpeessa on melko usein puhtai-
ta rahkakerroksia ilman mainittavia määriä li-
sätekijöitä, mutta yleisimmin silti turve sisältää 
runsaasti tupasvillaa, pintakerroksessa joskus 
varpuainesta ja koillisreunamalla satunnaisesti 
aivan pinnassa puuta ja saraakin. Heikosti maa-
tuneen rahkaturvekerrostuman alla yleensä, tosin 
reunamilla (mm. länsireunamalla) väliin jo heti 
pinnasta lähtien, on rahkavaltaista, kohtalaisesti 
ja hyvin, silloin tällöin myös heikohkosti maa-
tunutta turvetta lisätekijöinään tupasvillaa, puu-
ta ja saraa. Suon keski- ja itäosassa maatuneen 
rahkaturvekerrostuman pohjalta löytyy jonkin 
verran suoleväkköä. Maatuneempikin rahkatur-
vekerrostuma paikoin sisältää puhtaita rahka-
kerroksia, ja se saattaa itäreunamalla jatkua aina 
pohjamaahan saakka. Suon pohjimmaisena ker-
roksena on tavallisimmin saravaltaista turvetta 
vaihtelevin paksuuksin. Se on heikohkosti – hy-
vin maatunutta. Kerroksen paksuus puolestaan 
vaihtelee paristakymmenestä senttimetristä suon 
keskustan pariin metriin saakka. Lisätekijöinä 
on puuta, kortetta ja rahkaa, aina vähintään yhtä 
näistä, sekä joskus liejun päällä lisäksi tupasvillaa 
ja suoleväkköä. Reunamilla, esimerkiksi vanhalla 
turpeennostoalueella, turve, tosin kokonaisuu-
dessaan vain vähän yli puolen metrin kerrokse-
na, on suon pinnasta lähtien saravaltaista. Liekoja 
eli maatumatonta puuta on suon yli puolentoista 
metrin syvyisellä alueella 0–2,0 m:n syvyydes-
sä erittäin niukasti, kaikkiaan vain noin 0,3 %  
syvyysalueen kokonaisturvemäärästä.

Makkarahuhdansuon yli puolentoista metrin 
syvyisellä ja yhtenäisellä, 38 ha:n alueella on tur-
vetta kaikkiaan 0,91 milj. m³. Tällä syvyysalueel-
la on heikosti maatunutta, rahkavaltaista turvetta 
keskimäärin 0,7 metrin paksuisena kerrostumana 
noin 0,27 milj. m³. Se soveltuu parhaiten imey-
tys- ja ympäristökäyttöön. Mikäli pintarahka-
turve poistetaan omiin käyttötarkoituksiinsa, on 
suosta nostettavissa lopulta 0,53 milj. m³ energia-
turpeeksi luokiteltavaa turvetta (pohjimmainen,  
30 cm:n paksuinen turvekerros ei ole mukana las-
kelmissa). Siitä on arviolta neljäsosa saravaltaista, 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 458, 2014
Markku Moisanen

116

3371000

3371000

67
39

00
0

67
39

00
0

67
40

00
0

67
40

00
0

0 1 km

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2014

ja sen keskimaatuneisuus on suurin piirtein 5,5:n 
paikkeilla, eli se sopii siis hyvin myös turvemullan 
raaka-aineeksi. Makkarahuhdansuosta ei ole otet-
tu tarkkatilavuuksisia näytteitä laboratorioanalyy-
sejä varten, joten suon yli puolentoista metrin sy-
vyisen alueen polttoturpeeksi luokitellun turpeen 
energiasisällön arvioimiseksi on käytetty Mäkilän 
kaavoja (Mäkilä 1994). Laskennalliseksi kuivan 
turpeen energiasisällöksi on näin saatu 1,07 milj. 
GJ eli 0,30 milj. MWh. 50 %:n käyttökosteudessa 
olevan turpeen energiamäärä on 0,95 milj. GJ eli 

0,26 milj. MWh ja yhden suokuution energiasisäl-
tö tässä tapauksessa keskimäärin 0,49 MWh.

Kulkuyhteyksiensä puolesta suo soveltuu erin-
omaisesti ja turpeittensa laadun puolesta kohta-
laisesti turvetuotantoon, mitä suolla heikosti maa-
tuneen rahkaturpeen, ns. turvepehkun osalta on 
aikaisemmin jo harjoitettukin. Tuotantosuunnitel-
mille asettanee kuitenkin suon reunan tuntumas-
sa lähes joka puolella sijaitseva asutus melkoisesti 
rajoituksia. Varteen otettavan vaihtoehdon suon 
käyttömuodoksi tarjoaa metsänkasvatus.

Kuva 54. Makkarahuhdansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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TULOSTEN TARKASTELU

Tutkitut suot ja niiden turvekerrostumat

Lopen kunnan pinta-ala on 656 km², josta vesis-
töjä on 58 km² ja maapinta-alaa siis 598 km². Pe-
ruskartoilta tehdyn alustavan mittauksen mukaan 
on Lopen kunnan yli 20 ha:n suuruisten, yhtenäis-
ten soiden lukumääräksi saatu 52 ja niiden pinta-
alaksi 3790 ha, mikä on noin 6 % maa-alasta. (Vir-
tanen ym. 2003). Geologian tutkimuskeskuksen 
vuosina 1986–87, 1998, 2007 ja 2009 suorittamien 
maaperän ja turvemaiden kartoitukseen liittyvien 
turvetutkimusten tuloksena huomionarvoisten 
soiden lukumääräksi vakiintui lopulta 62 ja pinta-
alaksi 5266 ha (noin 9 % maa-alasta). Turvemaita 
on Lopen kunnassa, mukaan luettuina pienet alle 
20 ha:n suokuviot sekä soistumat eli ns. biologi-
set suot, kaikkiaan 10 770 ha (Tomppo ym. 1998) 
eli 18 % maa-alasta. Tässä raportissa esitettyjen, 
Lopen itäosaan kuuluvien soitten yhteispinta-ala 
2544 ha käsittää hiukan alle neljäsosan kaikista 
Lopen turvemaista.

Tutkimusalue, noin puolet Lopen kunnasta 
kuuluu Salpausselkien vyöhykkeeseen. Keskim-
mäinen eli toinen Salpausselkä kulkee alueen 
pohjoisosassa 5–7 km leveänä kaistana lounaasta 
koilliseen suurimman osan alueesta kuuluessa I 
ja II Salpausselän välimaastoon, jossa on kaakko– 
luode -suuntaisten, Salpausselkiä leikkaavien suur- 
ten jäätikköjokimuodostumien lisäksi Salpaussel-
kien suuntaisia reunamoreeneja sekä myös lajittu-
neesta aineksesta koostuvia reunamuodostumia, 
vyöhykkeelle tyypillisesti.

Alueen varsin vaihtelevaa kallioperää luonneh-
tivat jokseenkin yhtenäiset, osin lomittaiset, eteläs-
sä suurin piirtein itä–länsi -suuntaiset vyöhykkeet, 
jotka etelästä alkaen ovat, osaksi porfyyristä, mik-
rokliinigraniittia, sitten emäksistä ja intermediää-
ristä tuffiittia ynnä amfiboliittia ja lopuksi gabbroa 
ja dioriittia. Tuffiitti-amfiboliitti ja gabbro-dioriitti 
sisältävät paikoin graniittiutuneita kiviä ja mikro-
kliinigraniittisia juonia, tuffiitti-amfiboliitti lisäksi 
uraliittiporfyriittiä sekä uraliitti-plagioklaasipor-
fyriittiä. Loppijärven molemmin puolin mikro- 
kliinigraniittiin, jälleen osittain porfyyriseen, li-
mittyy lounas–koillinen -suuntainen melko laaja 
granodioriitti-gneissigraniitti-vyöhyke, jossa on 
graniittiutuneitten kivien ja mikrokliinigraniittis-
ten juonien lisäksi pienehköjä, yhtenäisiä alueita 
gabbro-dioriittia, tuffiitti-amfiboliittia sekä kiille-

liusketta ja -gneissiä. Loppijärvestä pohjoiseen 
puolestaan mikrokliinigraniitti limittyy laajaan, 
niin ikään koilliseen suuntautuvaan kiilleliuske–
kiillegneissi -vyöhykkeeseen, jossa pienien tuffiit-
ti–amfiboliitti -osueiden ohella edelleen tavataan 
graniittiutuneita kiviä ja mikrokliinigraniittisia 
juonia. Loppijärven pohjoispuolinen vyöhyke ra-
jautuu pohjoisessa granodioriitti–gneissigraniit-
tiin, ja sen samoin kuin Loppijärven lävistävän 
lounais–koillinen -suuntaisen vyöhykkeen kivi-
lajeista sekä graniitti että gneissi ovat siellä täällä 
granaattipitoisia (Härme 1953, Simonen 1949). 
Kallioperä on kuitenkin useimmiten moreenin 
ja jäätikkösyntyisten, lajittuneiden maalajien pei-
tossa: paljastumia on vain 3–5 % tutkimusalueelle 
kuuluvien karttalehtien maa-alasta, poikkeuksena 
karttalehti 2042 11 Kytäjä, jonka maa-alasta run-
sas kolmasosa on kalliopaljastumia. Siitä kuuluu 
tutkimusalueelle ainoastaan kapea länsiosa ja luo-
teisnurkkaus, tosin selkeimmin tällä karttalehdellä 
ns. Hyvinkään gabromassiivia edustava alue.

Tutkimusalueen pohjoisosan ja samalla Lo-
pen keskustan läpi kulkeva II Salpausselkä nä-
kyy maastossa lähinnä pitkänomaisina, hiekasta 
ja sorasta sekä moreenista koostuvina, jäätikön 
peräytymisvaiheessa syntyneinä rinnakkaisina 
reunamuodostumaselänteinä, joiden suuntaus on 
lounaasta koilliseen. Voimakkaiden jäätikköjoki-
virtausten kerrostamista, suunnilleen kaakko–luo-
de-suuntaisista harjujaksoista mittavin on alueen 
etelä- ja lounaisosan, valtaosaltaan Natura-alueeksi 
luokiteltu, yhtenäinen harjuselänteiden ja deltojen 
jakso, jonka nimenä kauempana luoteessa on Luu-
tasuonharju ja lopulta Pernunnummi Tammelan 
ja Hämeenlinnan rajalla. Sen liepeillä sijaitsevat 
tutkimusalueen neljästä suurimmasta suosta Iso-
suo III (n:o 35), Tyräjänsuo (n:o 36) ja Mustinsuo 
I (n:o 38). Huomattavia ovat myös Lopen keskus-
tan kautta kulkeva, kaakkoispäästään jokseenkin 
katkonainen harjujakso tutkimusalueen pohjois-
osassa sekä useita sora- ja hiekkakuoppia ynnä 
Riutan hiihtokeskuksen ja tanssilavankin sisältävä 
harjujakso äärimmäisenä koillisessa. Lajittunei-
den, erityisesti hienojakoisten maa-ainesten, hie-
dan, hiesun ja paikoin jopa saven ohella (yhteensä 
lajittuneita aineksia on 25–54 % maa-alasta) mo-
reeniakin esiintyy yleisesti (29–44 % maa-alasta).  
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Yleisimmän eli pohjamoreenin sekä reunamoree-
niselänteiden ohella tavataan lisäksi jonkin verran 
jäätikön häviämisen yhteydessä joko matalaan 
veteen taikka veden koskemattomille paikoille 
kerrostuneita kumpumoreeneja tutkimusalueen 
koillis- ja eteläosassa sekä Loppijärven kaakkois-
puolella. Tutkimusalueen karttalehtien maa-alasta 
turvemaiksi on puolestaan kartoitettu 7–16 %. 
Eteläosan kumpumoreenikenttien ympäröimän 
Linjassuon (n:o 32, korkeus 132–139 m mpy) li-
säksi 130 metrin korkeustason ylittävät joiltakin 
osiltaan vain tutkimusalueen eteläisimmän harju-
jakson liepeillä sijaitsevat Heratuksensuo (n:o 33), 
Lenninsuo (n:o 34) sekä Isosuo III (n:o 35) ja Saa-
risuo (n:o 49) alueen itäreunalla, Hyvinkään gab-
romassiivilla. Saarisuo rajoittuu vielä keskimmäi-
sen harjujakson kaakkoispään Mäyrännummeen, 
johon aikoinaan muodostuneen deltan ylimmät 
kumpareet ulottuvat Baltian jääjärven viimeisen 
vaiheen, B III:n tasoon (147–152 m mpy). Muut 
Lopen itäosan tutkitut suot sijoittuvat kaikki kor-
keustasojen 102–129 m mpy väliin lukuun otta-
matta kaakkoisosan Mahlosuo II:ta, jonka pinta 
alimmillaan juuri ja juuri jää alle 100 metrin kor-
keustason (suon pinnan korkeus 99–108 m mpy).

Tutkimusalueen maaperää ja sen syntyhistori-
aa sekä jäätikön peräytymishistoriaa käsittelevien 
selvitysten mukaan (mm. Haavisto-Hyvärinen 
ym. 1990 a–f) jäätikön reuna perääntyi länsiluo-
teeseen pysähdellen useita kertoja II Salpausselän 
vyöhykkeellä noin 11 800–11 600 kalenterivuotta 
sitten (Johansson, P. & al. 2011, s. 111) samalla 
kerrostaen itse Salpausselän reunamuodostumien 
lisäksi tutkimusalueen eteläisen, keskimmäisen ja 
koillisen harjujakson sekä näihin deltat, joiden la-
kitasanteiden ja ylimpien kumpujen korkeus, 145–
153 m mpy, vastaa Baltian jääjärven viimeisen 
vaiheen eli B III:n tasoa. Tähän korkeuteen yltävät 
eteläisellä harjujaksolla mm. jakson kaakkoispään 
Sepänmäki ja Geologian tutkimuskeskuksen kai-
rasydänarkiston luoteispuolella sijaitseva Luuta-
syrjänmäki ja keskimmäisen harjujakson kohdalla 
jo edellä mainittu Mäyrännummi sekä korkeim-
mat harjun kohdat Lopen keskustan luoteispuo-
lella. Tutkimusalueen koillisen harjujakson osalla 
Launosen harjudeltta saavuttaa jo ääriarvon eli 153 
m mpy. Jäätikön reunan siirryttyä II Salpausselän 
vyöhykkeeltä edelleen länsiluoteeseen tapahtui 
noin 11 600 kalenterivuotta sitten Baltian jääjär-
ven purkautuminen valtameren tasoon, jolloin 
veden pinta laski 26–28 m. Tämän jälkeen synty-

neet deltat edustavat Yoldia-meren pinnan tasoa. 
Näiden edustajista voidaan mainita esimerkiksi 
Lopen kunnan luoteiskolkan Pernunnummi (n. 
125 m mpy), tosin tutkimusalueen ulkopuolelta. 
Vasta Yoldia-vaiheesta lähtien (noin 11 600–10 
800 kalenterivuotta sitten, terminus post quem) 
soistuminen tutkimusalueen vedestä paljastuneel-
la maalla oli soiden enemmistön korkeussuhteista 
päätellen mahdollista suuremmassa mittakaavas-
sa. Varsinaisesti veden koskemattomia jo Baltian 
jääjärvivaiheessa olivat Lopen itäosan tutkimus-
alueen korkein kohta eli luoteessa, Ojajärven län-
sirannalla sijaitseva Rappukallio, jonka korkeus 
meren pinnasta on 170 m, Kesijärven ympäristön 
kalliot alueen pohjoisrajalla, jotka paikoin saavut-
tavat 160 metrin korkeuden sekä vielä koillisessa 
Launosen lounaispuoliset Sileänkallionmäet (155–
163 m mpy). Loppijärven eteläkärjen eli Musta-
lahden länsipuolella, miltei Tyräjänsuon (n:o 36) 
koillisreunaan rajoittuva Koivumäen kalliokum-
pu (154 m mpy) sekä tutkimusalueen eteläosassa 
Linjassuota (n:o 32) ympäröivien kumpumoreeni-
kenttien ylimmät kohdat (152–153 m mpy) olivat 
niin ikään veden koskemattomia B III-vaiheessa. 
Alavimmat seudut puolestaan löytyvät tutkimus-
alueen koillisosasta, Punkanjoen ja Toivanjoen 
laaksoista (90–92 m mpy). Alle 100 metrin kor-
keustason alapuolelle jääviä alueita on pohjoisessa, 
Kesijärven lounaisrannalla sekä järveen täällä las-
kevien jokien uomien reunoilla ynnä vielä tutki-
musalueen kaakkoiskulmassa Mahlosuo II:n (n:o 
46) luoteisreunaa halkovan Koirajoen laaksossa.

Soistuminen pääsi alkamaan Lopen alueella ja 
lähikunnissa noin 10  800 kalenterivuotta sitten 
maan paljastuttua vedestä Itämeren Yoldia-vai-
heen jälkeen. Tutkimusalueen kaakkoiskulmas-
ta, Lopen ja Hyvinkään rajalta kilometrin verran 
itään, Joentaka-nimisen suon luoteispuolella si-
jaitseva pieni suokuvio, ”kalliokuppi” kuuluu alu-
een vanhimpiin, ajoitettuihin soihin. Kalliokupin 
korkeus meren pinnasta on 121 m ja sen turpeen 
paksuus enimmillään 1,3 m. Pohjaturpeen ikä on 
9460 kalenterivuotta ja turpeen kerrostumisno-
peus siten ollut vain 0,14 mm/vuosi (Jukolansuo, 
Su-389, Mäkilä ym. 2013). Rengon keskustasta 
pohjoiseen, noin 20 km:n päässä tutkimusalueen 
luoteisreunasta pohjoisluoteeseen sijaitsee pieni 
Pormestarinsuo, jonka korkeus merenpinnasta on 
suurin piirtein 132,5 m. Pohjaturpeesta, 3,2 met-
rin syvyydestä otetun näytteen iäksi saatiin 10 190 
kalenterivuotta ja turpeen kerrostumisnopeudeksi 
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0,31 mm/v (Su-218, Mäkilä ym. 2013). Pohjatur-
peen ikä ja soistumisen alku täällä, kohtalaisen 
lähellä tutkimusaluetta, vastaavat näin ollen koh-
tuullisen tarkasti Yoldia-vaiheen päättymisajan-
kohtaa.

Suot sijaitsevat Rannikko-Suomen konsentris-
ten kermikeitaitten vyöhykkeessä (Eurola 1962) ja 
kuuluvat Ruuhijärven (1982) aluejaon mukaises-
ti vielä kilpikeitaiden vyöhykkeeseen. Tyypillisiä 
konsentrisia kilpikeitaita edustavat mm. Isosuo 
III (n:o 35), Tyräjänsuo (n:o 36) ja Mustinsuo I:n 
(n:o 38) luoteinen allas. Suurin osa Lopen itäosan 
soista voidaan luokitella viettokeitaiksi tai myös 
tasaisiksi metsäkeitaiksi, jotka usein sisältävät ra-
vinteikkaita, minerotrofisia sarasuoalueitakin, ku-
ten esimerkiksi Lenninsuo (n:o 34), Ruosuo (n:o 
44), Rautsuo I (n:o 45), Isosuo IV (n:o 48) ja Lei-
niäisensuo (n:o 55). Hyvin usein tutkimusalueen 
soissa ravinteikkaita sarasuotyyppejä on altaan ja 
saarekkeiden reunamilla jokseenkin pienialaisi-
na, näin muiden muassa Mustinsuo I:ssä (n:o 38). 
Varsinaisia, selkeitä sarasoita tutkittuihin soihin ei 
kuulu, ja esimerkikisi matalan Hirssuon (n:o 58) 
turve on lähes kokonaan rahkavaltaista, voitto-
puolisesti kuusivaltaisesta puustosta huolimatta.

Tutkimusalueen halki suurin piirtein sen keski-
kohdalta mutkitellen lounaasta koilliseen kulkee 
miltei Loppijärven eteläpäätä hipoen raja, pääve-
sistöalueiden 35 (Kokemäki) ja toiselta puolelta 
21 (Vantaa) ja 23 (Karjaanjoki) vedenjakaja, jonka 
eteläpuoliset suoalueet purkavat vetensä viime kä-
dessä Suomenlahteen, pohjoispuoliset puolestaan 
Pohjanlahteen. Kokonaan tämän rajan eteläpuo-
lella sijaitsevat suot 32–35, 46–49, 57 sekä suot 60–
61. Näistä vain n:o 34 Lenninsuo kuuluu kokonai-
suudessaan Karjaanjoen vesistöalueelle (23), n:o 
32 Linjassuo, n:o 33 Heratuksensuo ja n:o 35 Iso- 
suo III osaksi myös Vantaan vesistöalueelle (21), 
jonne kaikki muut suuren vedenjakajan eteläpuo-
liset suot sisältyvät. Päävesistöalueiden vedenja-
kaja kulkee lisäksi soitten n:o 50 Kärpänsuo, n:o 
51 Pirtinsuo, n:o 52 Mustinsuo II, n:o 56 Nyynäis-
tensuo ja n:o 59 Hanhilamminsuo alueiden halki 
sijoittaen ne siten osin kummankin päävesistö-
alueen, 21:n ja 35:n piiriin. Tutkimusalueen loput 
suot, n:ot 36–45, 53–55 sekä suot n:o 58 Hirssuo 
ja n:o 62 Makkarahuhdansuo ovat kaikki kokonai-
suudessaan Vanajan reitin (35.8) valuma-alueella, 
jonka siis Kokemäenjoen suuri vesistöalue (35) 
sulkee sisäänsä (esim. kuva 55 ja taulukko 34).

Tutkittujen soitten koko vaihtelee 19 hehtaa-

rista (n:o 61 Hanhisuo II) 244 hehtaariin (n:o 38 
Mustinsuo I) pinta-alojen keskiarvon ollessa noin  
82 ha ja kokonaispinta-alan 2544 ha. Soiden ylei-
simmät suotyypit ovat karuja, useimmiten muut-
tumavaiheen rämeitä (51 %) sekä turvekankaita, 
karuja ja ravinteisia, joita on kaikkiaan 37 % kirja-
tuista suotyypeistä. Korpien osuus on 8 % ja avo-
soiden 3 %, ja valtaosa näistäkin suotyypeistä on 
muuttumaa. Turvepohjaisia peltoja ja vanhoja tur-
peennostoalueita on yhteensä vajaat 3 %. Suotyy-
peistä voidaan katsoa luonnontilaisiksi noin 18 %.

Yksikään tutkimusalueen suo ei ole kokonaan 
luonnontilainen. Eniten ojittamatonta pinta-alaa 
on Isosuo III:ssa (n:o 35), noin kaksi kolmasosaa 
suoalasta eli 138 ha, mutta reunamien vanha oji-
tus sekä turpeennostoalueet, vanha ja uusi, suon 
kaakkoisosassa sallivat koko suon luonnontilai-
suusasteeksi ainoastaan 3:n. Mustinsuo I:n (n:o 38) 
suopinta-alasta on ojittamatonta 18 % eli 44 ha, jo-
ten se edustaa lähinnä luonnontilaisuusluokkaa 
2, samoin kuin Mahlosuo II (n:o 46) ja Pirtinsuo 
(n:o 51) yhtenäisten ja ojittamattomien alueittan-
sa ansiosta. Tyräjänsuolta (n:o 36) on rauhoitettu 
6 hehtaarin alue, kolmisen prosenttia suoalasta, 
joka yhdessä yhtenäisten, ojittamattomien aluei-
den kera saa suon 183 ha:n pinta-alasta ojittamat-
tomaksi noin 33 ha eli 18 %, mutta luonnontilai-
suusasteeksi 1:n. Luonnontilaisuusluokkaan yksi 
kuuluvat niin ikään Ruosuo (n:o 44), Mustinsuo II 
(n:o 52), Sammaleensuo (n:o 54) ja ehkä varauk-
sin vielä Hanhisuo II (n:o 61), myös yhtenäisten 
ja ojittamattomien alueidensa koon perusteella. 
Muiden Lopen itäosan soiden luonnontilaisuus-
luokka on 0.

Lopen itäosan soille on tyypillistä melko ohut, 
keskimäärin 0,9 metrin paksuinen, mutta joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta varsin usein mel-
koisen kattava, heikosti maatunut (H1–4) ja rahka-
valtainen pintaturvekerros. Satunnaisesti heikosti 
maatunut pintarahkakerros voi ulottua jopa 6,0–
7,0 metrin syvyyteen Isosuo III:lla (n:o 35), Tyrä-
jänsuolla (n:o 36), Mustinsuo I:llä (n:o 38) ja Raut-
suo II:lla (n:o 53). Näistä soista on mitattu myös 
Lopen itäosan tutkittujen soiden suurimmat tur-
vepaksuudet, 7,0–7,5 m. Koko turvekerrostuman 
keskimääräinen paksuus kaikissa tutkituissa soissa 
on noin 2,4 m. Soiden turpeesta on rahkavaltaista 
72 % ja saravaltaista 28 %, ja koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus von Postin kymmenas-
teikolla ilmaistuna 4,9. Yleisimmät turpeen lisä-
tekijät ovat tupasvillan jäännökset (24 % turpeen 
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kokonaismäärästä) sekä, erityisesti kohtalaisesti ja 
hyvin maatuneessa turpeessa, puuaines (23 % ko-
konaisturvemäärästä). Kokonaisturvemäärä tut-
kituissa soissa on 59,7 milj. suo-m³, josta heikosti 
maatunutta rahkavaltaista turvetta on 23,7 milj. 
suo-m³. Yli 1,5 m syvän alueen pinta-ala on 1529 
ha eli noin 60 % kokonaispinta-alasta. Turvetta yli 
puolentoista metrin syvyisellä suoalalla on 51,9 
milj. suo-m³, mikä on noin 87 % kokonaisturve-
määrästä. Tästä määrästä on heikosti maatunutta 
rahkavaltaista turvetta 22,7 milj. suo-m³.

Soiden yleisimmät pohjamaalajit ovat lajittu-
neista maa-aineksista hieta (23 % havainnoista), 
hiesu (22 %), savi (18 %) ja hiekka (16 %). Moreenin 
osuus on 18 %. Liejukerrostumia on havaittu viit-
tä suota lukuun ottamatta kaikista tutkimusalueen 
soista. Usein liejukerrostumat ovat varsin paikalli-
sia ja alle metrin paksuisia, mutta samaten paikal-
lisesti ne voivat saavuttaa jopa muutaman met-
rin paksuuden: Leiniäisensuosta (n:o 55) mitattu  
3,4 m:n sekä Tyräjänsuon (n:o 36), Kalevansuon 
(n:o 37) ja Hanhilamminsuon (n:o 59) 2,0–2,3 m:n 
liejukerrostumat ovat tutkittujen soitten mittavim-
mat. Heratuksensuo (n:o 33), Lähdemäensuo (n:o 
42), Korpelansuo (n:o 43), Pirtinsuo (n:o 51) ja 

Hanhisuo II (n:o 61) ovat vailla liejukerrostumia. 
Turvetta niissä on paksuimmillaan 1,9–5,0 m. Lie-
jukerrostumat viittaavat soistumisen alkaneen ai-
nakin tietyissä suon osissa jonkinlaisen vesialtaan 
umpeenkasvun seurauksena ja sitten edenneen 
täyttyneen vesialtaan ympäristöön niin sanottu-
na metsämaan soistumisena. Metsämaan soistu-
mista, mikä on edellä mainitussa viidessä suossa 
ollut yksinomainen soistumistapa, ovat edistäneet 
tutkimusalueen sijainti kolmen suuren vesistöalu-
een, Kokemäenjoen, Vantaan ja Karjaanjoen väli-
sillä vedenjakajilla ja tästä johtuvat sulamisvesien 
verkkaiset virtailut sekä suurten jäätikköjokimuo-
dostumien esiintyminen tutkimusalueella runsai-
ne pohjavesivaroineen. Turvekerrostumista usein 
tavattavat hiilikerrokset osoittavat metsäpalojen 
aika ajoin puuttuneen soiden kehitykseen kenties 
soiden ja ympäristön kasvipeitteen jo osittaisenkin 
tuhoutumisen myötä niiden vesitaloutta muutta-
malla. Heikosti maatuneessa turpeessa melko 
usein esiintyvät ohuet ja voimakkaasti maatuneet 
kerrokset, ns. linssit tai rekurrenssipinnat viesti-
vät suon pinnan syystä tai toisesta silloin tällöin 
kuivahtaneen ja olleen niin muodoin tavallista alt-
tiimpia metsäpalojen tuhoille.

Laboratoriomääritysten tulokset

Lopen itäosan tutkituista soista kuudesta otettiin 
kaikkiaan 122 tarkkatilavuuksista turvenäytettä 
laboratorioanalyysejä varten. Näytteistä määri-
tettiin vesipitoisuus prosentteina märkäpainosta, 
kuiva-ainemäärä, joka ilmoitetaan kilogrammoi-
na ns. luonnontilaista suokuutiometriä kohti (kg/
m³), tuhkapitoisuus prosentteina kuivapainosta ja 
lämpöarvo sekä kuivalle turpeelle että turpeelle, 
jonka kosteus on 50 %. Lisäksi määritettiin rikki-
pitoisuus prosentteina kuivapainosta ynnä vie-
lä joistakin soista hiili- ja typpipitoisuus samoin 
prosentteina kuivapainosta. Seuraavassa esitetään 
tulokset vain niistä näytteistä (92 kpl), jotka edus-
tavat kuuden näytteenottosuon energiaturpeeksi 
luokiteltua turvetta.

Vesipitoisuus näiden kuuden suon energiatur-
peessa on keskimäärin 91,5 % märkäpainosta. 
Siihen samoin kuin turpeen tiheyteen eli kuiva-
ainemäärään vaikuttaa ennen kaikkea turpeen 
maatuneisuus, mutta myös turvelaji: heikos-
ti maatuneissa rahkaturpeissa vesipitoisuus 
on suuri, mutta kuiva-ainetta niissä on vähän. 
Kun turpeen maatuneisuus ja/tai saran määrä 

kasvaa, kasvaa myös turpeen tiheys ja varsin-
kin maatuneisuuden kasvaessa vesipitoisuuden 
kustannuksella. Turpeen kuiva-aineen määrästä 
riippuu suuresti suon käyttökelpoisen turpeen 
energiasisältö. Kuiva-aineen määrä näytteenot-
tosoiden energian tuottoon käyttökelpoisessa 
turpeessa on keskimäärin 81 kg/m³, ääriarvoina 
Kunaussuon (n:o 57) 87 kg/m³ ja Tyräjänsuon 
(n:o 36) 72 kg/m³.

Turpeen lämpöarvo on niin ikään tärkeä omi-
naisuus arvioitaessa turpeen kelpoisuutta ener-
giaturpeeksi. Siihen vaikuttavat paitsi turvelaji ja 
maatuneisuus myös tuhkapitoisuus ja vesipitoisuus. 
Esimerkiksi heikosti maatuneiden turpeiden olles-
sa kyseessä saratupeen lämpöarvo verrattuna rah-
katurpeen lämpöarvoon on selkeästi korkeampi. 
Näytteenottosoiden energiaturpeeksi arvioidun tur-
peen keskimääräinen kuivan turpeen lämpöarvo on  
20,7 MJ/kg ja vastaava arvo määritettynä turpeel-
le, jonka kosteus on 50 %, 9,1 MJ/kg. Korkeimmat 
arvot, 21,7 ja 9,6 MJ/kg saatiin Saarisuosta (n:o 49) 
ja matalimmat, 18,7 ja 8,1 MJ/kg Tyräjänsuosta  
(n:o 36).
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Näytteenottosoiden käyttökelpoiseksi arvioidun 
turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 2,1 % kui-
vapainosta ja rikkipitoisuus 0,17 % samoin kui-
vapainosta, siis lähes ihanteelliset jyrsinturpeen 
laatuluokituksen mukaan (liite 1/2). Rikkimääri-
tyksissä Mustinsuo I:n (n:o 38) turpeelle saatiin 
korkein arvo eli 0,27 % kuivapainosta. Energiatur-
peeksi arvioidun turpeen tuhkapitoisuus ei ylitä 
missään näytteenottosuossa 2,9 %:a. Yleensä tur-
vekerrostumien pohjaosissa rikki- ja tuhkapitoi-
suudet ovat korkeimmat, varsinkin jos turpeessa 

on lisätekijänä järviruokoa ja kortetta, mutta taval-
lisesti nämä tapaukset eivät tuota ongelmia, mikä-
li tuotannon aikana suon pohjalle jätetään jäljelle 
vähintään 30 cm:n turvekerros, mitä toimenpidet-
tä tässä raportissa on oletettu kautta linjan.

Vuonna 2009 yhteensä viideltä suolta otetuista 
turvenäytteistä on määritetty vielä turpeen typ-
pi- ja hiilipitoisuudet prosentteina kuivapainosta. 
Hiilen osalta keskiarvo on 51,2 % ja typen 1,25 %. 
Typpiarvo jää huomattavasti tällekin määritetyn 
ilmoitusrajan (>3,0 %, liite 1/2) alapuolelle.

Taulukko 32. Laboratoriomääritysten tulokset Lopen itäosan kuuden näytteenottosuon energiaturvetta 
edustavista näytteistä.

Suon Suon nimi Vesipit. Kuiva- Tuhkapit. Lämpö- Lämpö- Rikki Typpi Hiili
n:o   % aine % arvo arvo % % %

    märkä- kg/m³ kuiva- MJ/kg, MJ/kg, kuiva- kuiva- kuiva-
    painosta   painosta kuiva 50 %:n painosta painosta painosta
          turve kosteus

36 Tyräjänsuo 92,8 72 1,0 18,7 8,1 0,06 0,69 48,0
38 Mustinsuo I 90,9 79 2,9 21,5 9,5 0,27 1,51 51,1

39 Mahlosuo I 91,5 82 1,5 20,7 9,1 0,16    
49 Saarisuo 91,5 80 2,7 21,7 9,6 0,21 1,59 53,0
52 Mustinsuo II 91,3 84 1,7 20,7 9,1 0,10 1,00 52,0
57 Kunaussuo 90,8 87 2,8 20,7 9,1 0,22 1,45 52,0

        Keskimäärin 91,5 80,7 2,1 20,7 9,1 0,17 1,25 51,2

Luonnonsuojelualueet

Lopen itäosan tutkituista soista on toistaiseksi 
suojelun piirissä kolme kappaletta, mutta nämä-
kin vain osittain. Isosuo III:n (n:o 35) 217 ha:n 
pinta-alasta on suojeltu 138 ha eli lähes kaksi kol-
masosaa, noin 64 %. Isosuo III kuuluu valtakun-
nalliseen soidensuojelun perusohjelmaan, ja suon 
alueella on myös pieni yksityinen luonnonsuojelu-
alue (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalve-
lu, viitattu 6.11.2014: Lopen Isosuo). Tyräjänsuon 
(n:o 36) 183 ha:n pinta-alasta on suojeltu vain 
kuusi hehtaaria suon koillisosasta. Tämä suoala 
sisältyy kaikkiaan 19 hehtaarin laajuiseen (yksityi-
seen) rauhoitusalueeseen (kuva 14), johon kuuluu 
myös osa suon pohjois- ja luoteisreunaa seurai-
levasta reunamoreenista. Mustinsuo I:n (n:o 38)  
244 ha:n suoalasta on puolestaan suojeltu 44 ha, eli 
18 %, Suojelualue sijaitsee suon luoteisella altaalla 

ja sisältyy 69 hehtaarin laajuiseen Natura-aluee-
seen, joka sulkee piiriinsä myös luoteisen altaan 
keskustaa hallitsevan Mustinsuonsaaren (Ympä-
ristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, viitattu 
6.11.2014: Mustinsuo). Lopen itäosan muista suo-
jelualueista voidaan mainita vielä alueen eteläosaa 
halkova, sittemmin luoteessa Luutasuonharjuna ja 
Pernunnummena jatkuva jäätikköjokimuodostu-
ma, joka on miltei kokonaan, kaakkoisinta päätään 
lukuun ottamatta, luokiteltu Natura-alueeksi ynnä 
alueen etelä- ja lounaisosan nyttemmin valtaosal-
taan suojelualueeksi määritelty Keihässuo (Ym-
päristönhallinnon yhteinen verkkopalvelu, viitat- 
tu 6.11.2014: Keihässuo) (kuvat 1, 57 ja 58). Kei-
hässuo on esitelty Karkkilan turveraportin yhtey-
dessä (Stén ja Moisanen 1993). 
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Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Lopen itäosan tutkitusta 2544 ha:n suoalasta on 
arvioitu soveltuvan turvetuotantoon kaikkiaan 
52 % eli yhteensä 1317 ha:n alue 30 suolla. Näis-
tä soista kahdellakymmenellä on aluksi mahdol-
lista nostaa vaihtelevanlaatuista kasvu- ja ympä-
ristöturvetta yhteensä 982 hehtaarin alalta noin  
15,7 milj. m³. Kasvu- ja ympäristöturpeen poista-
misen jälkeen koko 1317 ha:n alueelta on saatavis-
sa kelvollista energiaturvetta tai vaihtoehtoisesti 
turvemullan raaka-ainetta yhteensä 23,4 milj. m³. 
Tässä turvemäärässä, mikäli turpeen käyttökos-

teudeksi oletetaan 50 %, on energiaa kaikkiaan 
11 milj. MWh. Taulukkoon 33 on koottu yhteen 
tietoja Lopen itäosan turvetuotantoon soveltu-
vista soista, jolloin energiaturpeen energiasisältö 
kunkin suon kohdalla on laskettu käyttäen tälle 
nimenomaiselle suolle määritettyjä tai arvioituja 
lämpöarvoja ja kuiva-ainemäärää. Joitakin mah-
dollisen turvetuotannon suunnittelussa jo alusta-
vasti huomioon otettavia seikkoja on esitetty sa-
rakkeessa Huomautuksia.
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Taulukko 33. Lopen itäosan turvetuotantoon soveltuviksi arvioidut suot. Asutus ja kesämökit ovat  
mukana huomautuksissa, jos etäisyyttä suon reunasta on alle 500 m.

Suon 
n:o

Suon nimi Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve Luon- 
non-

Huomautuksia

  Käyttö- Käyttö- Energia- Käyttö- Käyttö tilai-  
    kelpoinen kelpoinen sisältö, kelpoinen kelpoinen suus-  
    pinta- turve- 50 %:n pinta- turve- luokka  
    ala 

 
(ha)

määrä 
 

(milj. m³)

kosteus 
(milj.  

MWh)

ala
 

(ha)

määrä
(milj. 

suo-m³)

 

32 Linjassuo 34 0,50 0,26 29 0,61 0  

33 Heratuksensuo 15 0,34 0,18     0 Kesämökit. Yli 1,5 m:n syvyiset  
alueet hieman ahtaita ja  
sokkeloisia 

34 Lenninsuo 70 1,56 0,82 63 0,63 0 Turpeessa paikoin runsaasti  
järviruokoa.

35 Isosuo III 24 0,55 0,28 24 0,31 3 Noin 64 % koko suosta  
luonnonsuojelualuetta.

36 Tyräjänsuo 143 2,94 0,95 143 2,50 1 Tyräjä-lampi. Allikot. 6 ha:n 
suojelualue. Asutus.

37 Kalevansuo 38 0,62 0,32     0 Lammet. Kesämökit.
38 Mustinsuo I 129 1,54 0,64 129 2,77 2 Suolla 44 ha luonnonsuojelu-

aluetta. Asutus.
39 Mahlosuo I 56 1,05 0,44 56 0,57 0 Asutus.

40 Torkinsuo 6 0,10 0,05     0 Kesämökit. 

41 Pipakallionsuo 44 0,58 0,27 44 0,35 0 Asutus. Kesämökit.

42 Lähdemäensuo 9 0,13 0,07     0 Yli 1,5 m:n syvyinen alue  
paikoin ahdas. Asutus.

43 Korpelansuo 8 0,06 0,03 8 0,07 0 Asutus. Sähkölinjat.

44 Ruosuo 26 0,64 0,33     0 Asutus. Lähde. Sähkölinjat.

45 Rautsuo I 34 0,56 0,32 6 0,06 0  

46 Mahlosuo II 78 1,67 0,87 33 1,02 2 Asutus.

47 Pikkusuo 8 0,10 0,05     0 Asutus.

48 Isosuo IV 60 1,25 0,72     0 Asutus.

49 Saarisuo 127 2,16 0,92 80 1,44 0 Asutus. Yli 1,5 m:n alueella 
paljon saarekkeita.

50 Kärpänsuo 34 0,77 0,40 34 0,51 0 Asutus.

51 Pirtinsuo 25 0,21 0,09 25 0,43 2 Asutus.

52 Mustinsuo II 78 1,92 0,82 78 0,91 1 Asutus.

53 Rautsuo II 65 0,66 0,34 65 2,02 0 Asutus.

54 Sammaleensuo 54 1,00 0,56 54 0,41 1 Asutus. Kesämökit.

55 Leiniäisensuo 9 0,11 0,07     0 Suppea yli 1,5 m:n syvyinen 
suoala.

56 Nyynäistensuo 28 0,42 0,23 24 0,43 0 Asutus.

57 Kunaussuo 35 0,67 0,29 35 0,25 0 Asutus.

59 Hanhilamminsuo 21 0,41 0,23     0 Hanhilammi laskuojineen.

60 Nurmelansuo 7 0,11 0,06     0 Runsaasti liekoja pintaosassa  
(0–1 m). Asutus.

61 Hanhisuo II 14 0,20 0,12 14 0,18 0–1 Asutus.

62 Makkarahuhdan-
suo

38 0,53 0,26 38 0,27 0 Asutus

Yhteensä (30 suota) 1317 23,36 10,99 982 15,74    
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Kuva 55. Lopen itäosan turvetuotantoon soveltuvat suot punaisella korostettuina.

Lopen itäosan turvetuotantoon soveltuvat suot

 32. Linjassuo  45. Rautsuo I  59. Hanhilamminsuo
 33. Heratuksensuo  46. Mahlosuo II  60. Nurmelansuo
 34. Lenninsuo  47. Pikkusuo  61. Hanhisuo II
 35. Isosuo III  48. Isosuo IV  62. Makkarahuhdansuo
 36. Tyräjänsuo  49. Saarisuo
 37. Kalevansuo  50. Kärpänsuo
 38. Mustinsuo I  51. Pirtinsuo
 39. Mahlosuo I  52. Mustinsuo II
 40. Torkinsuo  53. Rautsuo II
 41. Pipakallionsuo  54. Sammaleensuo
 42. Lähdemäensuo  55. Leiniäisensuo
 43. Korpelansuo  56. Nyynäistensuo
 44. Ruosuo  57. Kunaussuo



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 458, 2014
Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

125

Taulukko 34. Joitakin tietoja Lopen itäosan tutkituista soista ja soiden sijainti vesistöalueilla (Ekholm 
1993). Kunkin suon kohdalla tiedot on annettu koko suon osalta. Keskiarvot on esitetty turvemääriin 
painotettuina.

Suon Suon nimi Atk- Luon- Pin- Pinta- Suon Keski- Pinta- Koko- Vesistö-
n:o   n:o non- ta- kerroksen keski- maatu- turpeen naistur- alueen

  tilai- ala (H1-4, S) syvyys nei- (H1-4, S) vemäärä numero
      suus- (ha) keskipak- suus määrä (milj. (milj. (Ekholm 1993)
      luokka   suus (m) (m) suo-m³) suo-m³)  
32 Linjassuo 31387 0 44 1,6 3,0 4,9 0,71 1,30 21.063; 23.096

33 Heratuksensuo 31388 0 63 0,2 1,2 5,6 0,13 0,79 21.065; 23.056

34 Lenninsuo 624 0 97 0,7 2,6 5,4 0,67 2,56 23.056

35 Isosuo III 31372 3 217 2,4 3,8 4,4 5,34 8,27 21.034; 23.052; 23.056

36 Tyräjänsuo 31373 1 183 1,4 3,4 4,9 2,52 6,27 35.874

37 Kalevansuo 31374 0 103 0,3 1,2 5,7 0,23 1,21 35.874

38 Mustinsuo I 31375 2 244 1,5 2,8 4,5 3,77 6,79 35.874

39 Mahlosuo I 625 0 79 0,8 2,5 5,2 0,59 1,94 35.874

40 Torkinsuo 31382 0 44 0,2 0,9 5,3 0,05 0,39 35.874

41 Pipakallionsuo 31389 0 78 0,4 1,7 4,9 0,35 1,35 35.886

42 Lähdemäensuo 31391 0 35 0,1 1,1 5,2 0,06 0,38 35.886

43 Korpelansuo 31390 0 37 0,4 1,0 5,2 0,12 0,38 35.886

44 Ruosuo 31393 0 39 0,1 2,1 5,4 0,05 0,82 35.886

45 Rautsuo I 31392 0 89 0,1 1,3 5,4 0,11 1,15 35.886

46 Mahlosuo II 626 2 98 1,3 3,1 5,2 1,31 3,08 21.034

47 Pikkusuo 31381 0 34 0,1 1,1 5,9 0,04 0,38 21.034

48 Isosuo IV 627 0 100 0,2 1,8 6,4 0,11 1,75 21.034

49 Saarisuo 31401 0 199 0,8 2,3 4,9 1,54 4,60 21.033; 21.035

50 Kärpänsuo 628 0 42 1,4 3,4 5,1 0,55 1,44 21.034; 35.874

51 Pirtinsuo 31402 2 42 1,1 2,1 4,3 0,48 0,86 21.033; 35.874

52 Mustinsuo II 31403 1 98 0,9 3,3 4,8 0,93 3,19 21.033; 35.874

53 Rautsuo II 643 0 82 2,6 3,7 4,1 2,11 3,00 35.873

54 Sammaleensuo 644 0 120 0,3 1,6 5,5 0,41 1,94 35.873

55 Leiniäisensuo 31394 0 90 0,0 0,9 5,3 0,07 0,80 35.873

56 Nyynäistensuo 31395 0 46 1,0 2,3 5,0 0,47 1,07 21.033; 35.873

57 Kunaussuo 31396 0 67 0,4 1,9 5,3 0,26 1,30 21.025

58 Hirssuo 31400 0 26 0,1 1,0 5,8 0,04 0,26 35.873; 35.875

59 Hanhilamminsuo 31397 0 40 0,3 1,6 5,9 0,11 0,62 21.025; 35.875

60 Nurmelansuo 31398 0 26 0,0 1,1 6,2 0,02 0,28 21.023; 21.025

61 Hanhisuo II 31399 0-1 19 1,0 2,5 5,5 0,19 0,47 21.023

62 Makkarahuhdan-
suo

645 0 63 0,5 1,7 5,0 0,32 1,09 35.829; 35.875

Yhteensä/keskimäärin 2544 0,9 2,4 4,9 23,66 59,74  
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Joitakin tietoja kaikista Lopen kunnan alueella tutkituista soista

Lopen kunnan alueelta tutkittiin kaikkiaan 62 
suota yhteispinta-alaltaan 5266 ha, mikä on 9 % 
Lopen kunnan maapinta-alasta ja 49 % kunnan 
kaikista turvemaista, 10 770 ha:sta (Tomppo ym. 
1998). Kaikki yli 20 ha:n suuruiset, yhtenäiset suo-
alat pyrittiin tutkimaan. Niinpä Lopen tutkittujen 
soiden pinta-alat vaihtelevat Hanhisuo II:n (n:o 
61) 19 hehtaarin pinta-alasta Lopen laajimman 
suokokonaisuuden eli Rautasuon (n:o 23) 441 heh-
taariin. Kolmen suon pinta-alat sijoittuvat välille 
217–296 ha, kymmenen suon välille 100–199 ha ja 
47:n välille 25–98 ha. Koko tutkitun suoalan kes-
kisyvyys on 2,2 m, josta heikosti maatuneen (H1–4) 

pintarahkaturpeen osuus on 0,7 m. Suurin turve-
paksuus, 7,6 m, on mitattu Rautasuosta (n:o 23). 

Neljässä muussakin suossa: Isosuo III:ssa (n:o 35), 
Tyräjänsuossa (n:o 36), Mustinsuo I:ssä (n:o 38) ja 
Rautsuo II:ssa (n:o 53) turvekerrostuma saavut-
taa yli seitsemän metrin paksuuden (7,0–7,5 m). 
Tutkittujen soiden turpeen kokonaiskeskimaatu-
neisuus koko suoalalla on 5,3, heikosti maatuneen 
pintarahkaturpeen 3,5 ja muun turvekerrostuman 
6,2. Taulukossa 35 on esitetty tutkittujen soitten 
neljän syvyysalueen yhteispinta-alat, keskisyvyy-
det heikosti maatuneen (H1–4) pintarahkaturpeen 
sekä koko turvekerrostuman osalta, keskimaatu-
neisuus ja vielä heikosti maatuneen rahkaturpeen 
ja koko turvekerrostuman osalta turvemäärät kul-
takin syvyysalueelta.

Taulukko 35. Lopen kunnan kaikkien tutkittujen soitten pinta-alat, heikosti maatuneen pintarahkatur-
peen ja koko turvekerrostuman keskisyvyydet ja turvemäärät sekä turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
syvyysalueittain.

Syvyysalue Pinta- Keskisyvyys (m) Keski- Turvemäärä (milj. m³)
  ala (ha) H1–4, S H1–10, yht. maatuneisuus H1–4, S H1–10, yht.
Koko 
suoala

5266 0,7 2,2 5,3 48,14 110,40

Yli 1m 3699 0,9 2,8 5,2 34,86 102,12
Yli 1.5 m 2886 1,2 3,2 5,1 33,77 92,40
Yli 2 m 2244 1,4 3,6 5,1 31,74 81,48

Tutkittujen soitten yleisimpiä suotyyppejä ovat 
erilaiset rämeet, joita on 53 % kartoitetuista suo-
tyypeistä. Enimmäkseen ne ovat vähäravintei-
sia ja ojituksen muuttamia, lähinnä muuttumia. 
Turvekankaiden osuus on 32 %, korpien 10 % ja 
avosoitten 3 % (korvet ja avosuotkin yleensä ovat 
muuttumia). Turvepohjaisia peltoja ja tavallisim-
min vanhoja turpeennostoalueita on yhteensä 2 % 
suotyyppihavainnoista. Varsinaisia turvekenttiä, 
turvetuotannossa olevia tai lähiaikoina olleita on 
oikeastaan vain Heratuksensuolla (n:o 33), Isosuo 
III:lla (n:o 35) ja Kärpänsuolla (n:o 50). Kuivike-
turpeen, ns. turvepehkun nostoa on aikoinaan 
harjoitettu useillakin soilla, mm. Makkarahuh-
dansuolla (n:o 62), minkä muistona soiden pin-
nalla on yhä vielä nähtävissä matalia turvehautoja 
ja joskus turvelatojen jäännöksiä.

Koko tutkitun suoalan turvemäärästä on rahka-
valtaista turvetta noin 70 % ja saravaltaista 30 %. 
Ruskosammalvaltaista turvetta on vain nimeksi. 

Tupasvillaa sisältävien turpeiden osuus kokonais-
turvemäärästä on 29 % ja puu- sekä varpuainesta 
sisältävien 34 %. Muita tärkeimpiä turpeen lisäteki-
jöitä ovat korte (EQ), suoleväkkö (SH) ja järviruo-
ko (PR), jota viimeksi mainittua voi paikoin olla 
turpeessa runsaastikin, kuten esimerkiksi Lennin-
suon (n:o 34) turpeessa. Runsain määrin turpeessa 
esiintyessään järviruoko kohottaa turpeen rikki-
pitoisuuta, korte puolestaan tuhkapitoisuutta.

Tutkittujen soitten pohjamaalajeissa heijastuu 
soiden sijainti Salpausselkien vyöhykkeessä: noin 
kaksi kolmasosaa pohjamaalesta on lajittuneita, 
loppuosa lähinnä moreenia. Yleisintä pohjamaa-
lajia eli hietaa on noin 28 % kaikista pohjamaala-
jihavainnoista. Yhtätoista suota lukuun ottamatta 
kaikista soista, ainakin jostakin osasta kutakin 
suota, on tavattu vaihtelevan paksuisia liejuker-
rostumia. Liejukerrostumat ovat valtaosin ohuita, 
useimmiten alle metrin paksuisia, mutta voivat 
paikoin saavuttaa yli kahdenkin metrin paksuu-
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den. Paksuimmat liejukerrostumat on mitattu Tu-
ristonsuolla (n:o 17) ja Rautasuolla (n:o 23). Näillä 
soilla on, tosin vain paikallisesti ja melko suppeal-
la alueella, 1,9–4,1 m:n paksuisia liejukerrostumia. 
Leiniäisensuolla (n:o 55) liejua on parhaimmillaan 
1,8–3,4 m.

Lopen tutkittujen soitten energiaturpeeksi ar-
vioidun turpeen ominaisuuksia selvitettiin soista 
otettujen tarkkatilavuuksisten turvenäytteiden 
laboratoriomääritysten avulla. Kaikkiaan energia-
turvetta edustavia turvenäytteitä oli käytettävissä 
15 suolta. Näiden näytteitten (yhteensä 229 kpl) 
analyysitulosten perusteella näytteenottosoiden 
energiaturpeen vesipitoisuus on 91,1 % märkä-
painosta, kuiva-aineen määrä 87 kg/m³, tuhka-
pitoisuus 2,8 % kuivapainosta, kuivan turpeen 
lämpöarvo 20,8 MJ/kg ja lämpöarvo laskettuna 
turpeelle, jonka kosteus on 50 %, 9,2 MJ/kg. La-
boratorionäytteistä määritettyjen rikkipitoisuuk-

sien (yhteensä 15 määritystä) keskiarvo on 0,31 % 
kuivapainosta. Tätä keskiarvoa samoin kuin tuh-
kapitoisuuden keskiarvoa kohottavat Rautasuosta  
(n:o 23) otettujen näytteiden poikkeuksellisen kor-
keat pitoisuudet. Kymmenen suon turvenäytteistä 
määritettiin vielä typpi- ja hiilipitoisuus, ja näiden 
määritysten keskiarvot ovat vastaavasti 1,29 %  
ja 50,9 % kuivapainosta. Eniten kuiva-ainetta on 
Kokkosuon (n:o 26) energiaturpeessa (112 kg/m³),  
jota edustavista näytteistä määritettiin myös kor-
keimmat lämpöarvot, 22,2/9,9 MJ/kg. Vähiten 
kuiva-ainetta on Hanhisuo I:n (n:o 19) energiatur-
peessa (63 kg/m³), mutta alhaisimmat lämpöarvot, 
18,7/8,1 MJ/kg, määritettiin Tyräjänsuon (n:o 36) 
näytteistä (taulukko 36). Minkään suon tuhka- ja 
rikkipitoisuus (poikkeuksena Rautasuon rikki-
pitoisuus), ei ylitä ns. ilmoitusrajaa (liite 1/2), ei 
myöskään typpipitoisuus.

Taulukko 36. Laboratoriomääritysten tulokset Lopen kunnan viidentoista näytteenottosuon energia-
turvetta edustavista näytteistä.

Suon Suon nimi Vesipit. Kuiva- Tuhkapit. Lämpö- Lämpö- Rikki Typpi Hiili
n:o   % aine % arvo arvo % % %
    märkä- kg/m³ kuiva- MJ/kg, MJ/kg, kuiva- kuiva- kuiva-
    painosta   painosta kuiva 50 %:n painosta painosta painosta
          turve kosteus
1 Haarasuo 90,1 96 4,0 21,6 9,6 0,38 1,80 52,7

11 Heinisuo I 92,3 74 1,7 19,6 8,6 0,11 1,15 49,8

16 Lakeasuo 88,9 111 1,4 21,5 9,5 0,10 0,95 52,8

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

23 Rautasuo 89,9 105 9,4 19,9 8,7 1,86 1,74 46,9

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

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

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

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

36 Tyräjänsuo 92,8 72 1,0 18,7 8,1 0,06 0,69 48,0

38 Mustinsuo I 90,9 79 2,9 21,5 9,5 0,27 1,51 51,1

39 Mahlosuo I 91,5 82 1,5 20,7 9,1 0,16    

49 Saarisuo 91,5 80 2,7 21,7 9,6 0,21 1,59 53,0

52 Mustinsuo II 91,3 84 1,7 20,7 9,1 0,10 1,00 52,0

57 Kunaussuo 90,8 87 2,8 20,7 9,1 0,22 1,45 52,0

                     Keskimäärin 91,1 86,6 2,8 20,8 9,2 0,31 1,29 50,9
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Lopen tutkituista soista arvioitiin tuotantoon 
sopiviksi, ainakin joiltakin osiltaan, kaikkiaan  
55 kpl. Näiden yli puolentoista metrin syvyinen, 
siis teoriassa enimmillään tuotantoon sopiva pin-
ta-ala on 2150 ha, johon sisältyvällä 1375 hehtaa-
rilla on ennen energiaturvetuotannon aloittamista 
mahdollista nostaa kasvu- ja ympäristöturpeeksi 
kelpaavaa vaaleaa rahkaturvetta. Energiaturpeen 
kokonaismäärä on 37,3 milj. m³ ja sen energia- 
sisältö, jos turpeen käyttökosteudeksi oletetaan  
50 %, 18,2 milj. MWh. Kasvu- ja ympäristötur-
peeksi sopivaa vaaleaa rahkaturvetta on yhteensä 
19,6 milj. m³. Energiaturpeeksi arvioitu turve so-
veltuu hyvin myös turvemullan raaka-aineeksi. 
Eniten rajoituksia turvetuotantosuunnitelmille 
asettavat asutus, vesistöt sekä joillakin soilla luon-
nonsuojelualueet. Esimerkiksi Isosuo III:n (n:o 35) 
tapauksessa noin kaksi kolmasosaa suoalasta käsit-
tävä suojelualue rajaa mahdollisen tuotannon suon 
kaakkoisimpaan kolkkaan, täällä jo sijaitsevan tur-
vekentän ympäristöön tai todennäköisesti estää 
sen täälläkin.

Lopen kunnan tutkituista soista kaikki ovat 
ojitettuja ainakin joiltakin osiltaan. Eniten ojitta-
matonta suoalaa on Käyrälamminsuossa (n:o 6),  
Heinisuo I:ssä (n:o 11), Lakeasuossa (n:o 16), 
Turistonsuossa (n:o 17), Hanhisuo I:ssä (n:o 19), 
Keloissuossa (n:o 21), Rautasuossa (n:o 23), jonka 
pienehkö, luoteinen osa-alue, Komionsuo on täy-
sin luonnontilainen, Luutasuossa (n:o 24), Karju- 

suossa (n:o 27), Siilinsuossa (n:o 28), Kurjen-
kukkulansuossa (n:o 30), Isosuo III:ssa (n:o 35), 
Tyräjänsuossa (n:o 36), Mustinsuo I:ssä (n:o 38), 
Mahlosuo II:ssa (n:o 46), Pirtinsuossa (n:o 51), 
Mustinsuo II:ssa (n:o 52), Sammaleensuossa  
(n:o 54) ja Hanhisuo II:ssa (n:o 61). Näistä Luuta-
suo on kokonaan suojelun piirissä ja Isosuo III:sta 
noin kaksi kolmasosaa. Mustinsuo I, Karjusuo ja 
Tyräjänsuo ovat osittain suojeltuja, suojellun suo-
alan vaihdellessa Mustinsuo I:n 44 ha:sta Tyrä-
jänsuon 6 ha:iin. Luonnontilaista suoalaa on vielä 
Lopen ja Karkkilan rajalla sijaitsevassa, nyttem-
min suojelun piiriin otetussa Keihässuossa sekä 
Lopen ja Tammelan rajalla sijaitsevassa, osittain 
suojellussa Purinsuossa. Nämä suot on käsitelty jo 
aikaisemmin, edellinen Karkkilan raportissa (Stén 
ja Moisanen 1993) ja jälkimmäinen Tammelan 
turveraportin I osassa (Stén 1998). Edellä mainit-
tujen Lopen soiden luonnontilaisuusluokka on ta-
vallisimmin 1–2. Luonnontilaisuusluokkaan 3 voi-
daan sijoittaa Isosuo III, luokkiin 4–5 puolestaan 
Luutasuo ja Karjusuo sekä puhtaasti luokkaan 5 
Rautasuohon kuuluva lähes erillinen Komionsuo. 
Yleisin Lopen tutkittujen soiden luonnontilaisuus-
luokka on 0.

Kuvasta 56 käyvät ilmi kaikki tutkitut suot, nii-
den sijainti vesistöalueilla, turvetuotantoon sovel-
tuvat suot sekä luonnonsuojelualueet. Taulukkoon 
37 on lopuksi koottu kaikki Lopen tutkitut suot 
sekä kustakin niistä joitakin keskeisiä tietoja.
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Kuva 56. Lopen kunnan tutkitut suot. Turvetuotantoon soveltuvat suot punaisella korostettuina. Suot 
1–31 on käsitelty Lopen turveraportin 1. osassa, suot 32–62 kuuluvat raportin 2. osaan.

  1. Haarasuo 14. Rajalankorpi 27. Karjusuo 40. Torkinsuo 53. Rautsuo II

  2. Rajasuo 15. Luukkolankorpi 28. Siilinsuo 41. Pipakallionsuo 54. Sammaleensuo

  3. Isosuo I 16. Lakeasuo 29. Niittumäensuo 42. Lähdemäensuo 55. Leiniäisensuo

  4. Pelikorvensuo 17. Turistonsuo 30. Kurjenkukkulansuo 43. Korpelansuo 56.Nyynäistensuo

  5. Toivakansuo 18. Vaskisuo 31. Perttulankorpi 44. Ruosuo 57. Kunaussuo

  6. Käyrälamminsuo 19. Hanhisuo I 32. Linjassuo 45. Rautsuo I 58. Hirssuo

  7. Isosuo II 20. Hakoissuo 33. Heratuksensuo 46. Mahlosuo II 59. Hanhilamminsuo

  8. Viiverinsuo 21. Keloissuo 34. Lenninsuo 47. Pikkusuo 60. Nurmelansuo

  9. Taakerinsuo 22. Heinisuo III 35. Isosuo III 48. Isosuo IV 61. Hanhisuo II

10. Laasonsuo 23. Rautasuo 36. Tyräjänsuo 49. Saarisuo 62. Makkarahuhdansuo

11. Heinisuo I 24. Luutasuo 37. Kalevansuo 50. Kärpänsuo

12. Heinisuo II 25. Vahteristonsuo 38. Mustinsuo I 51. Pirtinsuo

13. Akankaivonsuo 26. Kokkosuo 39. Mahlosuo I 52. Mustinsuo II
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Taulukko 37. Joitakin tietoja kaikista Lopen kunnan alueella tutkituista soista sekä soiden sijainti ve-
sistöalueilla (Ekholm 1993). Jokaisen suon kohdalla tiedot on annettu koko suon osalta. Suot 1–31 on 
käsitelty Lopen raportin 1. osassa, suot 32–62 kuuluvat raportin 2. osaan.

Suon Suon nimi Atk-n:o Luon- Pinta- Pinta- Suon Keski- Pinta- Kokonais- Vesistö-
n:o     non- ala- kerroksen- keski- maatu- turpeen turve- alueen
      tilai- (ha) (H1-4, S) syvyys neisuus (H1-4, S) määrä numero
      suus- keski- (m) määrä (milj. (Ekholm 1993)
      luokka   paksuus (milj. suo-m³)  
      (m) suo-m³)  
1 Haarasuo 31404 0 107 0,3 2,1 5,4 0,23 2,12 23.083

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 Kurjen- 
kukkulansuo

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

31 Perttulankorpi 31415 0 55 0,1 0,7 5,9 0,05 0,38 35.886
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Taulukko 37 jatkuu. Suot 32–62 sekä sarake ”Yhteensä/keskimäärin” Lopen kunnan kaikkien tutkittujen 
soiden tiedoista. Keskiarvot on esitetty turvemääriin painotettuina.

Suon Suon nimi Atk-n:o Luon- Pinta- Pinta- Suon Keski- Pinta- Kokonais- Vesistö-
n:o     non- ala- kerroksen- keski- maatu- turpeen turve- alueen
      tilai- (ha) (H1-4, S) syvyys neisuus (H1-4, S) määrä numero
      suus- keski- (m) määrä (milj. (Ekholm 1993)
      luokka   paksuus (milj. suo-m³)  
      (m) suo-m³)  

33 Heratuksensuo 31388 0 63 0,2 1,2 5,6 0,66 0,79 21.065; 23.056

34 Lenninsuo 624 0 97 0,7 2,6 5,4 1,89 2,56 23.056

35 Isosuo III 31372 3 217 2,4 3,8 4,4 2,93 8,27 21.034; 23.052; 23.056

36 Tyräjänsuo 31373 1 183 1,4 3,4 4,9 3,75 6,27 35.874

37 Kalevansuo 31374 0 103 0,3 1,2 5,7 0,98 1,21 35.874

38 Mustinsuo I 31375 2 244 1,5 2,8 4,5 3,02 6,79 35.874

39 Mahlosuo  I 625 0 79 0,8 2,5 5,2 1,35 1,94 35.874

40 Torkinsuo 31382 0 44 0,2 0,9 5,3 0,34 0,39 35.874

41 Pipakallionsuo 31389 0 78 0,4 1,7 4,9 1,00 1,35 35.886

42 Lähdemäensuo 31391 0 35 0,1 1,1 5,2 0,32 0,38 35.886

43 Korpelansuo 31390 0 37 0,4 1,0 5,2 0,26 0,38 35.886

44 Ruosuo 31393 0 39 0,1 2,1 5,4 0,78 0,82 35.886

45 Rautsuo I 31392 0 89 0,1 1,3 5,4 1,04 1,15 35.886

46 Mahlosuo II 626 2 98 1,3 3,1 5,2 1,77 3,08 21.034

47 Pikkusuo 31381 0 34 0,1 1,1 5,9 0,33 0,38 21.034

48 Isosuo IV 627 0 100 0,2 1,8 6,4 1,64 1,75 21.034

49 Saarisuo 31401 0 199 0,8 2,3 4,9 3,06 4,60 21.033; 21.035

50 Kärpänsuo 628 0 42 1,4 3,4 5,1 0,89 1,44 21.034; 35.874

51 Pirtinsuo 31402 2 42 1,1 2,1 4,3 0,38 0,86 21.033; 35.874

52 Mustinsuo II 31403 1 98 0,9 3,3 4,8 2,26 3,19 21.033; 35.874

53 Rautsuo II 643 0 82 2,6 3,7 4,1 0,89 3,00 35.873

54 Sammaleensuo 644 0 120 0,3 1,6 5,5 1,54 1,94 35.873

55 Leiniäisensuo 31394 0 90 0,0 0,9 5,3 0,74 0,80 35.873

56 Nyynäistensuo 31395 0 46 1.0 2.3 5.0 0.60 1.07 21.033; 35.873

57 Kunaussuo 31396 0 67 0,4 1,9 5,3 1,04 1,30 21.025

58 Hirssuo 31400 0 26 0,1 1,0 5,8 0,22 0,26 35.873; 35.875

59 Hanhilamminsuo 31397 0 40 0,3 1,6 5,9 0,51 0,62 21.025; 35.875

60 Nurmelansuo 31398 0 26 0,0 1,1 6,2 0,26 0,28 21.023; 21.025

61 Hanhisuo II 31399 0-1 19 1,0 2,5 5,5 0,27 0,47 21.023

62 Makkarahuhdan-
suo

645 0 63 0,5 1,7 5,0 0,77 1,09 35.829; 35.875

Yhteensä/keskimäärin 5266 0,7 2,2 5,3 48,14 110,40
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LEIKKAUSPROFIILEISSA KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

TURVEPROFIILIT: SUOTYYPIT

Letot      Rämeet
WAL  Warnstorfii-letto   RHSR  Ruohoinen sararäme
CAL  Campylium-letto   VSR  Varsinainen sararäme
SRIL  Scorpidium-rimpiletto   LKNR  Lyhytkorsinevaräme
DRIL  Revolvens-rimpiletto   TR  Tupasvillaräme
CRIL  Calliergon richardsonii -rimpiletto PSR  Pallosararäme
KOL  Koivuletto    KR  Korpiräme
LUL  Luhtaletto    KGR  Kangasräme
LASU  Lähdesuo    IR  Isovarpuinen räme
       VKR  Vaivaiskoivuräme
       RR  Rahkaräme (vanh.)

Nevat       KARR  Kanervarahkaräme
LUN  Luhtaneva    VARR  Variksenmarjarahkaräme
VSN  Varsinainen saraneva   TURR  Tupasvillarahkaräme
RHSN  Ruohoinen saraneva   MURR  Muurainrahkaräme
ORIN  Oligotrofinen rimpineva  KER  Keidasräme
MRIN  Mesotrofinen rimpineva  KANR  Kalvakkanevaräme
OLKN  Ombrotrofinen lyhytkortinen neva RINR  Rimpinevaräme
MLKN  Minerotrofinen lyhytkortinen neva LR  Lettoräme
MKN  Mesotrofinen kalvakkaneva
SIN  Silmäkeneva
OKN  Oligotrofinen kalvakkaneva  Korvet
RN  Rahkaneva (vanh.)   VK  Varsinainen korpi (vanh.)
KARN  Kanervarahkaneva   VLK  Varsinainen lettokorpi
VARN  Variksenmarja rahkaneva  KOLK  Koivulettokorpi
TURN  Tupasvilla rahkaneva   LHK  Lehtokorpi
MURN  Muurainrahkaneva   RHK  Ruoho- ja heinäkorpi
TIHP  Tihkupinnat    KGK  Kangaskorpi
KUN  Kuljuneva    VTEK  Varsinainen tervaleppäkorpi
RTEK  Ruohoinen tervaleppäkorpi

Muuttumat      MSK  Mustikkakorpi
SOTK  Soistuva turvekangas   MRK  Muurainkorpi
KSMU  Karhunsammalmuuttuma  MKK  Metsäkortekorpi
RHTK  Ruohoturvekangas   KUK  Kurjenpolvikorpi
MTK  Mustikkaturvekangas   SAK  Saniaiskorpi
PTK  Puolukkaturvekangas   NK  Nevakorpi
VATK  Varputurvekangas   PAVI  Pajuviita
JATK  Jäkäläturvekangas   RAK  Rääseikkö
KH  Kytöheitto
PE  Pelto (turvepohjainen)   Lisämerkinnät
TA  Tuotantoalue    LU  Luonnontilainen
YHJA  Yhdyskuntajäte alue   OJ  Ojikko
       MU  Muuttuma
       TK  Turvekangas
       UK  Uusiokäyttö
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Turvelajit       Värikoodi
S  Rahka (Sphagnum)    Vihreä
CS   Carex–Sphagnum (sara–rahka)  Vihreä
BS  Bryales–Sphagnum (ruskosammal–rahka) Vihreä
C  Sara (Carex)     Oranssi
SC  Sphagnum–Carex (rahka–sara)   Oranssi
BC  Bryales–Carex (ruskosammal–sara)  Oranssi
B  Ruskosammal (Bryales)   Violetti
CB  Carex–Bryales (sara–ruskosammal)  Violetti
SB  Sphagnum–Bryales (rahka–ruskosammal) Violetti

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

SUON POHJALLA:

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

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

MAATUNEISUUSPROFIILIT:

Maatuneisuus       Värikoodi
H 1-3  Heikosti maatuneet pintaturpeet  Tumman vihreä
H 4  Väliturpeet     Keltainen
H 5-6  Kohtalaisen hyvin maatuneet turpeet  Punainen
H 7-  Hyvin maatuneet turpeet   Vaalean ruskea

            

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

Tapio Toivonen

LIITE 3

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:
Vähintään 10 ha:n laajuinen yhtenäinen alue, jossa on 
yli 0,6 m paksu pintakerros heikosti maatunutta rahka-
turvetta, jonka keskimaatuneisuus on korkeintaan 3,0. 

1-laatuluokka eli viljelyturve
 
Heikosti maatunutta (H1–3) turvetta, jossa on vähintään 
90 % rahkasammalien jäännöksiä. Näistä yli 80 % täytyy 
kuulua Acutifolia-ryhmään. Acutifolia-turvetekijää on 
oltava koko turvemäärästä yli 72 %. Turveinventoinnissa 
heikosti maatunut rahkaturve jaetaan kolmeen ryhmään 
(A, Q, P). Lisätekijöinä saa paikallisesti olla tupasvillan, 
tupasluikan ja varpujen jäännöksiä.  Tupasvillaturveteki-
jän määrä ei saisi ylittää 6 % eikä varputurvetekijän mää-
rä 3 %. Muutamia ohuita maatuneempia rahkavaltaisia 
linssejä saa olla. 

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

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

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

2-laatuluokka

Heikosti maatunutta (H1–4) turvetta, jossa on vähintään 
80 % rahkasammalien jäännöksiä. Keskimaatuneisuus 
on korkeintaan H4. Maatuneempia 10–50 cm paksuja 
rahkavaltaisia linssejä saa olla. Turvetekijöiden koko-
naismäärästä tulee yli 50 % kuulua Acutifolia- tai Palust-
ria-ryhmään. Lisätekijöiden kokonaismäärä ei saa ylittää 
20 %. Tyypillisiä suotyyppejä, joiden alueella on 2-laatu-
luokan turvetta, ovat 1-laatuluokan kohdalla mainittujen 
suotyyppien lisäksi isovarpuräme, lyhytkorsinevaräme 
ja kalvakkaneva sekä näiden ojikko- ja muuttumamuo-
dot. Mättäisyys on yleensä runsasta. Tämä laatuluokka 
voidaan jakaa maatumisasteen perusteella kahteen ala-
luokkaan:

2a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

2b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

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

3-laatuluokka

Tähän ryhmään kuuluu kaikki muu heikosti maatunut 
(H1–4) rahkavaltainen pintaturve, jossa on vähintään 
80 % rahkasammalien jäännöksiä. Eli ryhmään kuuluu 
mm. lähes kaikki heikosti maatunut (H1–4), selvästi 
Cuspidata-valtainen rahkaturve. Tyypillisiä suotyyppejä, 
joiden alueella on 3-laatuluokan turvetta, ovat lyhytkor-
sineva, silmäkeneva, lyhytkorsinevaräme ja tupasvillarä-
me sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot. Mättäisyys 
on ojittamattomalla alueella vähäistä. Tämä laatuluokka 
voidaan jakaa maatumisasteen perusteella kahteen ala-
luokkaan: 

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1–3.

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

3-laatuluokkaan sijoittuvaa suota tai turvetta ei yleen-
sä suositella kasvu-, kuivike- tai imeytysturvetuotan-
toon, mutta tähän ryhmään sijoittuvia turpeita on käy-
tetty jonkin verran kuivike- ja imeytysturpeena. 

Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3-luok-
kaan. Raja 1- ja 2-luokan välillä on helppo. Se on suoraan 
luettavissa lannoitelaissa. 2- ja 3-luokan välistä rajaa ei 
ole missään määritelty, mutta käytännössä paksun hei-
kosti maatuneen, selvästi Cuspidata-valtaisen pintatur-
peen omaavat suot ovat jääneet hyödyntämättä. Edellä 
kuvatun luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi 
kunta- tai kuntainliittokohtaisessa tarkastelussa asettaa 
heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen si-
sältämien turvetekijöiden osuuksien perusteella parem-
muusjärjestykseen, jolloin on entistä helpompi valita 
kiinnostavimmat suot lähemmän tarkastelun kohteeksi. 
Yksinkertaistettuna 1-laatuluokkaan sijoittuva turve on 
hyvää kasvu-, kuivike- ja imeytysturpeen raaka-ainetta, 
2-laatuluokkaan kuuluva turve keskinkertaista ja 3-laatu- 
luokkaan kuuluva huonoa raaka-ainetta.
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Ehdotus soiden luonnontilaisuusasteikoksi soi-
den ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käy-
tön ja suojelun kansallista strategiaa valmistelleen 
työryhmän mukaan (Työryhmämuistio, MMM 

2011:1, Liite 12). Se, mitä taulukossa on sanottu aapa-
soista, koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita 
sekä aapasoiden ja keidassoiden sekayhdistymiä. 

LIITE 4
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VUOSIEN 1980 – 2014 AIKANA ILMESTYNEET TURVETUTKIMUSRAPORTIT

 1. Erkki Raikamo (1980). Sysmän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 55 s. 
 3. Erkki Raikamo (1980). Hollolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 71 s.
 5. Markku Mäkilä (1980). Tutkimus Toholammin soiden käyttökelpoisuudesta ja turpeen eri ominaisuuksien  riippuvuuksis ta. 149 s. 
 6. Erkki Raikamo (1980). Kärkölän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 65 s. 
 7. Erkki Raikamo (1980). Koski HL:n turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s. 
 8. Erkki Raikamo (1980). Hartolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 128 s. 
 10. Jukka Leino (1980). Rantasalmen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 81 s. 
  13. Erkki Raikamo (1980). Asikkalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 63 s. 
 14. Erkki Raikamo (1980). Orimattilan ja Artjärven turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 70 s.
 15. Erkki Raikamo (1980). Nastolan ja Lahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 57 s. 
 16. Erkki Raikamo (1980). Heinolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 64 s. 
 17. Erkki Raikamo (1980). Padasjoen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 76 s. 
  20. Eino Lappalainen ja Hannu Pajunen (1980). Lapin turvevarat, yhteenveto vuosina 1962 –1975  
  Lapissa tehdyistä turvetutki muksista. 229 s.
  23. Erkki Raikamo (1980). Päijät-Hämeen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 110 s.
  55. Carl-Göran Stén ja Timo Varila (1981). Raportti Punkalaitumen turvevaroista ja niiden käyttömahdollisuuksista. 67 s. 
  60. Helmer Tuittila (1981). Laitilan turvevarat. 150 s. 
  61. Jukka Leino (1981). Karttulassa tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 59 s.  
  62. Jukka Leino (1981). Pielavedellä tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 61 s. 
  63. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1981). Pyhäjärven (01.) turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 215 s. 
  64. Jukka Häikiö ja Hannu Pajunen (1981). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 58 s.
  91. Helmer Tuittila (1982). Mynämäen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 175 s. 
  98. Tapio Toivonen (1982). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osaraportti Pihtiputaan soiden 
  turvevarojen koko naisinventoinnista. 73 s. 
  99. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoja (1982). Sotkamon kunnassa inventoidut turvevarat ja niiden soveltu  
  vuuspolttoturvetuotantoon. 84 s. 
 100. Ari Luukkanen (1982). Väliraportti Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevaroista ja niiden käyttökelpoisuudesta. 137 s.
 105. Jukka Häikiö (1982). Tutkimus Kiimingin soista ja turvevaroista. 73 s. 
 106. Jukka Leino (1982). Joroisten turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 145 s. 
 109. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1982). Tuupovaaran turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 283 s.
 110. Carl-Göran Stén, Riitta Korhonen ja Lasse Svahnbäck. Petäjäveden karttalehden (2234) itäosan suot. Väliraportti  
  Petäjävedellä, Korpilahdella , Jyväskylän mlk:ssa ja Jämsänkoskella tehdyistä turvetutkimuksista. 119 s. 
 113. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoja (1982). Kuhmon kunnassa tutkitut turvevarat ja niiden soveltuvuus  
  turvetuotantoon. 141 s. 
 114. Erkki Raikamo ja Jouko Kokko (1982). Isojoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 287 s. 
 115. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1982). Kauhajoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. Loppuraportti Kauhajoen  
  turvevarojen kokonaisinventoinnista. 311 s. 
 116. Timo Varila (1982). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa ll. 116 s.
 118. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 229 s.
 119. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1983). Luumäen ja lähikuntien eräiden soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 120. Helmer Tuittila (1983). Pöytyän turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 97 s. 
 121. Tapio Toivonen (1983). Jaalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 122. Kimmo Virtanen (1983). Tyrnävällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 45 s. 
 123. Kimmo Virtanen ja Olli Ristaniemi (1983). Kuivaniemellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 169 s. 
 124. Jukka Leino (1983). Virtasalmen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 119 s. 
 125. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1990). Miehikkälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus.  
  Uusittu ja täydennetty painos. 109 s.
 126. Juha Saarinen (1983). Jäppilän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 65 s. 
 127. Ari Luukkanen (1983). Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 196 s. 
 128. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1983). Karijoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 84 s. 
 129. Erkki Raikamo, Jouko Kokko ja Riitta Lappalainen (1983). Teuvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 179 s.
 132. Jukka Leino (1983). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 85 s. 
 133. Kimmo Virtanen (1983). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. Osaraportti Pihtiputaan soiden  
  turvevarojen kokonaisselvityksestä. 94 s. 
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 134. Jouko Kokko (1983). Karttalehdillä 2222 (Seinäjoki) ja 2311 (Lapua) v. 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 111 s.
 135. Jouko Kokko (1983). Ylihärmän suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 35 s. 
 136. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 138 s.
 137. Jukka Häikiö, Hannu Pajunen ja Kimmo Virtanen (1983). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 138. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1983). Jämijärven suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. 68 s.
 139. Helmer Tuittila (1983). Yläneen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 144 s. 
 140. Ari Luukkanen (1983). Juankosken turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 114 s. 
 141. Eino Lappalainen ja Tapio Toivonen (1984). Laskelmat Suomen turvevaroista. 104 s. 
 142. Matti Maunu (1983). Tervolassa vuonna 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 143. Jouko Saarelainen (1984). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 254 s. 
 144. Matti Maunu (1984). Simossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 145. Jukka Leino (1984). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 107 s. 
 146. Olli Ristaniemi (1984). Petäjäveden kunnan länsiosan turvevarat. 108 s. 
 147. Olli Ristaniemi ja Carl-Göran Sten (1984). Petäjäveden kunnassa suoritetut turvetutkimukset. 12 s. 
 149. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Ristijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s. 
 150. Hannu Pajunen (1984). Yli-Iissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 152. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1984). Haukivuorella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 62 s.
 154. Tapio Muurinen ja Anne Nokela (1984). Kittilässä vuosina 1981 – 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden  
  tuotantokel poisuus. 441 s.
 156. Pauli Hänninen (1984). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 95 s. 
 157. Eino Lappalainen, Pauli Hänninen, Pekka Hänninen, Leevi Koponen, Jukka Leino, Heikki Rainio ja Raimo Sutinen (1984).  
  Geofysikaalisten mittausmenetelmien soveltuvuus maaperätutkimuksiin. 36 s. 
 158. Tapio Toivonen (1984). Valkealan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 331 s. 
 159. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Anjalankosken turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 280 s. 
 160. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Elimäen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 53 s. 
 161. Markku Mäkilä, Kari Lehmuskoski ja Ale Grundström (1984). Savitaipaleen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 114 s. 
 162. Ari Luukkanen (1984). Pielavedellä 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 85 s.
 163. Juha Saarinen ja Riitta Lappalainen (1984). Jurvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 171 s. 
 164. Hannu Pajunen ja Timo Varila (1984). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon.  
  Osa III. 167 s. 
 165. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 110 s. 
 166. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1984). Sievissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 288 s. 
 167. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1984). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 169 s. 
 168. Ari Luukkanen (1985). Kaavilla 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 66 s. 
 169. Jukka Leino (1985). Kuopiossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 95 s.
 170. Eino Lappalainen ja Pauli Hänninen (1985). Maatutkaluotaimen ja suosondin soveltuvuus turvetutkimuksiin. 24 s.   
 171. Jouko Saarelainen (1985). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 2. 235 s. 
 172. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 178 s.
 173. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1985). Kankaanpään itäosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 115s.
 174. Pauli Hänninen (1985). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 113 s.
 175. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 142 s. 
 176. Kimmo Virtanen (1985). Pattijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 163 s.      
 177. Matti Maunu (1985). Ranualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 234 s. 
 178. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1985). Virolahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 90 s. 
 179. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1985). Kristiinan kaupungin suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 203 s.
 180. Ari Luukkanen (1986). Pielavedellä 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 174 s.
 181. Riitta Korhonen (1986). Jämsässä ja Jämsänkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 160 s. 
 182. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 135 s. 
 183. Jouko Saarelainen (1986). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 208 s. 
 184. Jukka Leino ja Jouko Kokko (1986). Lieksan suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa I. 212 s. 
 185. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1986). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 179 s. 
 186. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1986). Vehkalahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 195 s. 
 187. Tapio Muurinen (1986). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa I. 185 s. 
 188. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1986). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 207 s. 
 189. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 98 s. 
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 190. Jukka Häikiö (1986). Pulkkilassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 98 s. 
 191. Tapio Toivonen (1986). Virtain turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 225 s. 
 192. Pauli Hänninen (1986). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 121 s. 
 193. Jukka Leino (1987). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 191 s. 
 194. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 131 s. 
 195. Jouko Saarelainen (1987). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 221 s.
 196. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1987). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 77 s.
 197. Ari Luukkanen (1987). Siilinjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat sekä turpeiden soveltuvuus jätevesilietteen  
  käsittelyyn ja polttoturvetuotantoon. 57 s.
 198. Tapio Muurinen (1987). Turvevarojen inventointi Kittilässä vuonna 1984. 71 s.
 199. Tapio Toivonen (1987). Mäntyharjun turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 217 s.
 200. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Kotkan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 99 s. 
 201. Tapio Muurinen (1987). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. 73 s. 
 202. Pauli Hänninen ja Eino Lappalainen (1987). Maatutkan ja suosondin soveltuvuus turvevarojen määrän ja  
  laadun selvittämi seen. 31 s. 
 203. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 163 s. 
 204. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Pyhtään turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 205. Sirkka Lojander (1987). SPSSX-tilasto-ohjelmiston käyttö turvetutkimuksissa. 51 s. 
 206. Hannu Pajunen (1987). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 83 s. 
 207. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1987). Vuolijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 192 s. 
 208. Tapio Toivonen (1988). Närpiön turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 275 s. 
 209. Jukka Leino (1988). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 259 s. 
 210. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 158 s. 
 211. Tapio Muurinen (1988). Turvetutkimukset Tervolassa vuonna 1985. 58 s. 
 212. Pauli Hänninen (1988). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 136 s.   
 213. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Kuusankoskella ja Kouvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s. 
 214. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1988). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 215. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1988). Kankaanpään länsiosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 93 s.
 216. Jouko Saarelainen (1988). Juuan kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 242 s.
 217. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Iitin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 102 s. 
 218. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Oulaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 239 s. 
 219. Jukka Leino ja Pertti Silén (1988). Suonenjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 270 s. 
 220. Pekka Hänninen (1988). Atk:n hyväksikäyttö turveinventoinnin ja tutkimuksen apuna. 37 s.
 221. Riitta Korhonen (1988). Keuruulla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 184 s. 
 222. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1988). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 168 s. 
 223. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 224. Jukka Leino (1989). Jäppilässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 ja yhteenveto. 116 s. 
 225. Tapio Toivonen (1989). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 219 s.
 226. Jouko Saarelainen (1989). Ilomantsin kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 1. 177 s.
 227. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1989). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 324 s. 
 228. Timo Suomi (1989). Isokyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 69 s. 
 229. Hannu Pajunen (1989). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 137 s.
 230. Tapio Muurinen (1989). Simossa vuosina 1985 – 1986 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 213 s. 
 231. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1989). Ylämaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 142 s. 
 232. Jukka Leino (1989). Hankasalmella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 112 s. 
 233. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 96 s.
 234. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1989). Parkanon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 174 s.
 235. Ari Luukkanen (1989). Nilsiässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 109 s.
 236. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (1990). Kihniössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 151 s.
 237. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1990). Limingassa, Lumijoella ja Temmeksellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 148 s.
 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen (1990). Outokummussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 161 s. 
 239. Tapio Muurinen (1990). Simon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 238 s.
 240. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1990). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 403 s.
 241. Hannu Pajunen (1990). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 141 s.
 242. Tapio Toivonen (1990). Kuortaneen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 212 s.
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 243. Timo Suomi (1991). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa II. 150 s.
 244. Martti Korpijaakko (1991). Kannonkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 58 s.
 245. Tapio Toivonen (1991). Töysässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 107 s.
 246. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1991). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 129 s.
 247. Tapio Toivonen (1991). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 196 s.
 248. Jukka Leino (1992). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 38 s. 
 249. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Mäntsälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 50 s.
 250. Hannu Pajunen (1992). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 22 s. 
 251. Jukka Leino (1992). Pieksämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen (1992). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa X. 20 s.
 253. Tapio Toivonen (1992). Alavudella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 254. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Tuuloksen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 36 s.
 255. Carl-Göran Stén (1992). Valkeakosken suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 38 s.
 256. Riitta Korhonen (1992). Leivonmäellä tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 34 s.
 257. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1992). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 72 s.
 258. Tapio Toivonen (1993). Nurmossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 259. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 23 s.
 260. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1993). Lammin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 58 s.
 261. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa III. 24 s.
 262. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Paltamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoi suus. 39 s.
 263. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa IV. 25 s.
 264. Tapio Muurinen (1993). Kuivaniemen soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 95 s.
 265. Riitta Korhonen (1993). Peräseinäjoella tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s.
 266. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Ristijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 33 s.
 267. Tapio Toivonen ja Pertti Silén (1993). Kurikassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 268. Tapio Toivonen (1993). Seinäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s
 269. Hannu Pajunen (1993). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 27 s.
 270. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1993). Karkkilan suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 271. Jukka Häikiö (1993). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XI. 27 s.
 272. Riitta Korhonen (1993). Multialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 25 s.
 273. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Hyrynsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. 55 s.
 274. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1994). Humppilan ja Jokioisten suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 41 s.
 275. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Pyhäsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa II.18 s.
 276. Jukka Häikiö ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XII. 37 s.
 277. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1994). Uuraisten kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 22 s.
 278. Tapio Toivonen (1994). Lapualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 279. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIII, 43 s.
 280. Hannu Pajunen (1994). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 281. Timo Suomi (1994). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa V. 41 s.
 282. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1994). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 30 s.
 283. Tapio Toivonen (1994). Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 33 s.
 284. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1994). Tammisaaren suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 32 s.
 285. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 44 s.
 286. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1995). Kärsämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 88 s.
 287. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1995). Karvian suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 40 s.
 288. Riitta Korhonen (1995). Lehtimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 289. Tapio Toivonen (1995). Ilmajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 41 s.
 290. Hannu Pajunen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 28 s.
 291. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1995). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 292. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1995). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIV. 33 s.
 293. Tapio Toivonen (1995). Ylistarossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 36 s.
 294. Martti Korpijaakko (1995). Perhossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 32 s.
 295. Hannu Pajunen (1996). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 28 s.
 296. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1996). Kurussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
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 297. Tapio Toivonen (1996). Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 22 s.
 298. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1996). Lappi Tl:n suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 299. Timo Suomi (1996). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa VI. 40 s.
 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.
 396. Teuvo Herranen (2009). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 87 s.
 397. Hannu Pajunen (2009). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 70 s.
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 398. Teuvo Herranen (2009). Turpeen rikkipitoisuus Suomessa. 61 s.
 399. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski ja Markku Moisanen (2009). Keuruun tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 125 s.
 400. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2009). Kolarissa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 74 s.
 401. Jukka Turunen ja Matti Laatikainen (2009). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 73 s.
 402. Jukka Räisänen (2009). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 85 s.
 403. Hannu Pajunen (2010). Limingassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 64 s.
 404. Heikki Meriluoto ja Ilkka Aro (2010). Kuusamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. 79 s.
 405. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2010). Uudessakaarlepyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 1. 127 s.
 406. Ari Luukkanen (2010). Maaningalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s.
 407. Teuvo Herranen (2010). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 139 s.
 408. Jukka Turunen ja Heikki Meriluoto (2010). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 80 s.
 409. Tapio Toivonen ja Asta Harju (2010). Soinissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 141 s.
 410. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2010). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 81 s.
 411. Jukka Leino (2010). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 74 s.
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