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Herranen, T. 2014. Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Geolo-
gian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 459, 205 sivua, 126  kuvaa, 
4 taulukkoa ja 5 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Kaustisen turvevaroja vuo-
sina 1975–76, 1978, vuosien 1980 ja 2000 välisenä aikana sekä vuosina 
2008, 2009 ja 2012. Tähän raporttiin on koottu kaikki Kaustisen kunnan 
aiemmin raportoimattomat suot (94 kpl), joiden yhteenlaskettu pinta-ala 
on 7 647 ha. Yhteenvetoon on otettu mukaan myös aiemmin Kaustiselta 
raportoidut suot (28 kpl). Tämän raportin suot on ryhmitelty vesistöalu-
eittain. Tutkittu kokonaissuoala Kaustisella on 13 045 ha. Kunnan pinta-
alasta on soita 36 %.

Tähän raporttiin kuuluvien soiden keskisyvyys on ollut tutkimusajankoh-
tana 1,2 m, josta heikosti maatunutta rahkavaltaista pintakerrosta (SH1–4) 
on 0,2 m. Tuotantokelpoisena alueena yleisesti pidettyä yli 1, 5 metrin 
syvyistä suota on ollut 2 400 ha, noin 31 % tutkitusta alasta. Sen turve-
määrä 56,0 milj. suo-m3 on ollut 62 % soiden koko turvemäärästä. Hei-
kosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta (SH1–4) on ollut 17 % koko 
turvemäärästä.

Tutkittujen soiden turpeista rahkavaltaisia on 64 % ja saravaltaisia 36 %. 
Yleensä ravinteikkaita saraturpeita tavataan soiden pohjalla, ja tupasvillaa 
sisältävät rahkaturpeet muodostavat suon pintakerroksen. Usein tupas-
villapitoisia turpeita tavataan myös pohjaturvekerroksessa ja puuaines-
pitoisia turpeita pintaturvekerroksessa. Turpeen keskimaatuneisuus on 
5,5, heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen (SH1–4) 3,0 ja  
hyvin maatuneen turpeen 6,0.

Suurin osa Kaustisen suoalasta (74 %) on ojitettu lähinnä metsänkasvatus-
ta varten. Ojittamatonta suoalaa on 26 %. Tutkittujen soiden suotyypeistä 
yleisimpiä ovat tutkimusajankohtana olleet erilaiset rämeet, joita on ollut 
54 % pinta-alasta. Avosoita eli nevoja on ollut 8 % pinta-alasta. Turvekan-
kaiden, turvepeltojen ja turvetuotantoalueiden osuus on ollut yhteensä  
36 %. Tutkittujen soiden turvekerrostumien energiaturvemäärällä paino-
tettu tuhkapitoisuus on keskimäärin 2,9 %, turpeen kuiva-ainepitoisuus 
keskimäärin 94,3 kg/suo-m3, vesipitoisuus 90,4 %, pH 3,9 ja tehollinen 
lämpöarvo 20,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,25 %.

Tämän raportin 94 suosta energiaturvetuotantoon soveltuvia alueita löy-
tyi 62 suolta yhteensä 1 779 ha Raporttiin tutkitusta suoalasta (7 647 ha) 
noin 23 % soveltuu turvetuotantoon. Teolliseen turvetuotantoon sovel-
tuu raportin soista 49 kpl. Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on noin  
29,5 milj. suo-m3 ja energiasisältö vastaavasti noin 51,3 milj. GJ eli  
14,3 TWh (50 %:n käyttökosteudessa).

Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon soveltuvia alueita löytyi 24 suolta 
yhteensä 417 ha. Raportin soissa on kasvuturvetta yhteensä n. 4,3 milj. 
suo-m3, yleensä keskimäärin metrin kerros energiaturvetuotantoon sovel-
tuvan alueen pinnassa. Kaustisen kasvuturpeet ovat vaaleita rahkaturve-
lajeja.

Asiasanat: turve-esiintymät, suot, turve, polttoturve, kasvuturve, ympäris-
töturve, varat, Kaustinen
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Herranen, T. 2014. Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. The peat-
lands and peat reserves of Kaustinen, Central Ostrobothnia. Geologian 
tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 459. Geological Survey of Finland, 
Peat Research, Report of Peat Investigation 459, 205 pages, 126 figures,  
4 tables and 5 appendices.

The Geological Survey of Finland has studied the peatlands and peat re-
serves of the municipality of Kaustinen. The field studies took place in 
1975–76, 1978, between the years 1980 and 2000 and in 2008, 2009 and 
2012. This report includes 94 peatlands, and the total peatland area stud-
ied is 7647 ha. The studied peatlands contain a total of 90 million m3 of 
peat in situ. The total studied peatland area in Kaustinen is 13 045 ha.

The mean depth of the studied peatlands is 1.2 m, including the poorly 
humified Sphagnum-dominated surface layer (S H1–4), which averages 
0.2 m in thickness. The area deeper than 1.5 m covers 2 400 ha (31% of the 
studied total peatland area) and contains 62% of the total peat quantity 
(56.0 million m3).

In total, 64% of the peat is Sphagnum-dominated and 36% Carex-domi-
nated. The mean humification degree (H) of the peat is 5.5, while for the 
poorly humified Sphagnum-dominated surface layer (S H1–4) the figure is 
3.0, and that of highly humified peat 6.0.

The majority (74%) of the peatlands are drained, mainly for forestry, and 
26% of the peatlands are in natural condition. Altogether, 54% of the peat-
lands are pine bogs and 8% are fens.

The average ash content of the peat is 2.9% of dry weight, pH 3.9, the water 
content 90.4% of wet weight, the dry bulk density 94.3 kg per m3 in situ 
and the sulphur content 0.25% of dry weight. The average effective calo-
rific value of the dry peat is 20.7 MJ/kg.

Sixty-two of the investigated peatlands are suitable for fuel peat produc-
tion. The area suitable for energy peat production is 1 779 ha. The feasible 
amount of fuel peat is 29.5 million m3 in situ with an energy content of 
14.3 TWh at 50% moisture content.

Twenty-four of the peatlands are suitable for horticultural and environ-
mental peat production, in general before fuel peat production. The area 
suitable for harvesting horticultural and environmental peat is 417 ha. 
For horticultural and environmental uses, the feasible amount of peat is 
4.3 million m3 in situ (usually an average thickness of 1 m in the area avail-
able for production). Usually, there is a layer of raw material for horticul-
tural and environmental uses on top of the peat suitable for energy peat 
production. The total area suitable for peat production is 1 781 ha.

Keywords: peat deposits, mires, peat, fuel peat, horticultural peat, envi-
ronmental peat, reserves, Kaustinen
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JOHDANTO

Kaustinen sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakun-
nan keskiosassa Halsuan, Kokkolan Kruunupyyn 
ja Vetelin naapurissa. Kaustisen turvetutkimukset 
liittyvät osana Geologian tutkimuskeskuksen teke-
mään valtakunnalliseen turvevarojen kokonaisar-
viointiin. Turvetutkimusten tarkoituksena on etsiä 
energia- ja kasvuturvetuotantoon soveltuvia soita. 
Tutkimuksissa huomioidaan myös turpeen ja soi-
den muut käyttömahdollisuudet. Tutkimustulok-
set palvelevat turvetuottajia ja turpeen käyttäjiä 
antamalla tietoa soiden ja turpeen soveltuvuudes-
ta esimerkiksi energia- tai kasvuturvetuotantoon, 
maa- ja metsätalouskäyttöön soiden suojelu- ja 
virkistysarvojakaan unohtamatta.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut 
Kaustisen turvevaroja vuosina 1975–76, 1978, 
vuosien 1980 ja 2000 välisenä aikana sekä vuosi-
na 2008, 2009 ja 2012. Tähän raporttiin on koot-
tu kaikki Kaustisen kunnan raportoimattomat 
suot (94 kpl), joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 
7 647 ha. Yhteenvetoon on otettu mukaan myös 
aiemmin Kaustiselta raportoidut suot (28 kpl, 
kuva 1). Kaustisen aiemmista turvetutkimuksista 
on vastannut geologi Martti Korpijaakko. Hänen 
lisäkseen tutkimuksia maastossa on tehnyt tutki-
musassistentti Pertti Silén (Korpijaakko & Silén 
2000). Tämän raportin suot on ryhmitelty vesistö-
alueittain (Ekholm 1993). Tutkittu kokonaissuoala 
Kaustisella on 13 045 ha. Kaikki Kaustisella tutki-
tut suot aakkosjärjestyksessä löytyvät raportin lo-
pusta (liite 1). Kunnan pinta-alasta on soita 36 %.

Alueen suurin energiaturpeen käyttäjä on 
Alholmens Kraftin Pietarsaaren biovoimalai-

tos, jonka vuotuinen turpeen käyttö on noin  
4 milj. suo-m3. Kokkolan biopolttoaineita käyt-
tävä yhteistuotantolaitos käyttää turvetta noin  
0,5 milj. suo-m3. Merkittävä turpeen käyttäjä lähi-
alueella on myös Vaskiluodon Voiman Seinäjoen 
voimalaitos.

Tässä raportissa julkaistaan yleiskuvaus jokai-
sesta tutkitusta suosta, turvemääristä ja soiden 
soveltuvuudesta turvetuotantoon. Geologian tut-
kimuskeskuksen turveinventoinnin kehittäminen 
ja maksullisuus -raportin (KTM, Energiaosasto 
1990) mukaisesti yksityiskohtaisia tutkimustulok-
sia ei julkaista, vaan niitä voi tilata GTK:n Länsi-
Suomen yksiköstä Kokkolasta. Yksityiskohtaiset 
suoselosteet sisältävät mm. erilaisia suokarttoja, 
turvekerrostuman poikkileikkauskuvia sekä tar-
kempia tietoja turpeen laadusta, määrästä ja labo-
ratorioanalyysien tuloksista. Tutkimustuloksia on 
mahdollista tilata kiinteistöittäin, soittain, kunnit-
tain, maakunnittain tai vesistöalueittain. Tietoja 
voi tilata myös sähköisinä tiedostoina.

Tässä raportissa on lyhyet selostukset tutkituista 
soista sekä yhteenveto tutkimustuloksista. Jokai-
sesta tutkitusta suosta esitetään tutkimuspistekart-
ta, jonka mittakaava on 1:20 000, ellei toisin mai-
nita. Tämä raportti löytyy GTK:n internetsivuilta 
Turvetutkimusraporttisivuilta (http://WWW.gtk.
fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimus-
raportit.html) sekä Hakku-palvelusta (http://hak-
ku.gtk.fi/fi/reports).

http://WWW.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html
http://WWW.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html
http://WWW.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html
http://hakku.gtk.fi/fi/reports
http://hakku.gtk.fi/fi/reports
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Kuva 1. Kaustisella tutkitut suot.
Fig. 1. Location of studied peatlands in Kaustinen.

Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat (Osa 2)
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121. Lähdeneva
122. Ympyräneva



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Teuvo Herranen

10

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimuksissa on noudatettu Geologian 
tutkimuskeskuksen Turvetutkimusten maasto-op-
paassa (Lappalainen et al. 1984) ja Turvetutkimus-
ten menetelmäkehitystarkastelussa (Laatikainen 
ym. 2011) kuvattuja menetelmiä.

 Isot, yhtenäiset suot tutkittiin aiemmin lin-
jatutkimusmenetelmällä, jossa suon hallitsevan 
osan poikki on vedetty selkälinja ja sitä vastaan 
kohtisuoraan poikkilinjoja yleensä 200–300 met-
rin välein. Tutkimuspisteet olivat linjoilla 100 tai 
200 metrin välein. Tutkimuslinjoilla tutkimus-
pisteiden välisiltä pisteiltä turvekerrostuman 
paksuus kairattiin 50 metrin välein. Pienet ja 
rikkonaiset suot tutkittiin hajapistemenetelmäl-
lä. Viime vuosina on siirrytty ns. hilaverkkoihin, 
jolloin pisteet tulevat tasaisemmin koko suolle. 
Tutkituilla soilla on tutkimuspisteitä keskimäärin  
4,5 kpl/10 ha (vaihteluväli 1,5–7,6 kpl/10 ha) ja 
syvyyspisteitä keskimäärin 4,4 kpl/10 ha (0,8–
10,9 kpl/10 ha).

Jokaiselta tutkimuspisteeltä määritettiin suo-
tyyppi, suon pinnan vetisyys (5-asteikko) ja mät-
täisyys (peittävyys-% ja korkeus). Puustosta ha-
vainnoitiin puulajisuhteet prosenttiosuuksina sekä 
kehitys- ja tiheysluokka. Kairauksin selvitettiin 
turvekerrosten paksuus, pääturvelajit ja turpeen 
lisätekijät (6-asteikko), turpeen maatuneisuus 
(von Postin 10-asteikko), kosteus (5-asteikko), tu-
pasvillakuitujen määrä (6-asteikko) ja liekoisuus 
(%-osuus). Lisäksi kairauksissa havainnoitiin soi-
den liejukerrostumat, mahdolliset saostumat sekä 
suon pohjan mineraalimaalajit (liite 2).

Vaalean rahkaturpeen (SH1–4) tuotantoon so-
veltuvista soista määritettiin rahkavaltaisen pin-
taturvekerroksen rahkasammallaji kasvuturpeen 
laadun määrittämiseksi. Turpeet jaettiin rahka-
sammallajikoostumuksen ja muiden turvetekijöi-
den perusteella eri kasvuturveluokkiin (Heikosti 
maatuneen rahkaturpeen laatuluokitus, Toivonen 
1997).

Laboratoriomääritykset

Kenttätutkimustietojen perusteella valittiin pis-
teet, joiden turpeet edustivat mahdollisimman hy-
vin suon käyttökelpoista turvekerrostumaa ja niil-
tä otettiin näytteet laboratoriotutkimuksia varten.

Turvenäytteistä määritettiin Geologian tut-
kimuskeskuksen turvelaboratoriossa ja viime 
vuosina Labtiumin laboratoriossa Kuopiossa 
happamuus, vesipitoisuus, kuivatilavuuspaino ja 
tuhkapitoisuus. Osasta näytteitä määritettiin myös 
lämpöarvo ja rikkipitoisuus.

Vesipitoisuus ilmoitetaan prosentteina märkä-
painosta ja tuhkapitoisuus prosentteina kuivan 
turpeen painosta 815±25°C:ssa hehkutettuna. 
Kuivatilavuuspaino ilmoittaa suossa olevan tur-
peen kuiva-aineen määrän tilavuusyksikköä koh-

den (kg/suo-m3). Lämpöarvot on mitattu jauhe-
tuista, homogenisoiduista ja pilleriksi puristetuista 
turvenäytteistä LECO AC-300 (ASTM D 3286) ja 
IKA C5000 DUO kalorimetreillä (ASTM D5865-
77). Tulokset ilmoitetaan tehollisina lämpöarvoi-
na kuivalle turpeelle ja 50 %:n käyttökosteudessa 
olevalle turpeelle (MJ/kg). Turpeen rikkipitoisuus 
on analysoitu LECO SC-32 rikkianalysaattorilla 
(menetelmä 810L).

Osasta turvenäytteitä on analysoitu pyrolyyt-
tisesti (menetelmä 820L) hiili- ja typpipitoisuus 
sekä ICP-AES-tekniikalla (menetelmä 503P) alku-
ainepitoisuuksia, kuten raskasmetalleja ja hiven-
alkuaineita.

Aineiston käsittely ja tulosteet

Tutkimusaineistot on tallennettu atk:lle numeeri-
seen muotoon. Turvemäärät, maatuneisuudet sekä 
turvelajien ja turvetekijöiden osuudet on laskettu 
ns. vyöhykelaskutapaa käyttäen (Hänninen et al. 
1983). Siinä jokaisen suokartalle piirretyn kahden 

vierekkäisen syvyyskäyrän – tai syvyyskäyrän ja 
suon reunan välinen alue on oma syvyysvyöhyk-
keensä (0,0–0,9, 1,0–1,4, 1,5–1,9, 2,0–2,9 jne.). 
Jokaiselta syvyysvyöhykkeeltä lasketaan erikseen 
turvemäärä ja nämä yhdistämällä saadaan suon 
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kokonaisturvemäärä. Maatuneisuudet sekä tur-
velajien ja turvetekijöiden määrät on laskettu 
turvemäärillä painottaen. Maastossa yli metrin 
syvyysalueella havaitut lieko-osumat on muunnet-
tu tilastollisesti kantopitoisuusprosenteiksi turve-
määrästä erikseen 0–1 ja 1–2 metrin syvyyskerrok-
sissa. Prosenttiluvut on laskettu soveltaen Pavlovin 
menetelmää, jossa kantopitoisuus on jaettu vii-
teen ryhmään: liekoja on erittäin vähän (< 1 %),  
vähän (1,0–1,9 %), kohtalaisesti (2,0–2,9 %),  
paljon (3,0–3,9 %) ja erittäin paljon (> 4 %).

Yksityiskohtaiseen tutkimusselostukseen liit-
tyy suokartta, jossa on erotettu turvekerrostuman 
paksuutta osoittavat syvyysvyöhykkeet eri väreillä. 
Suokartasta ilmenee tutkimuslinjojen ja -pistei-
den sijainti, tutkimuspisteiden syvyydet, heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen 
paksuus ja turpeen keskimaatuneisuus. Kartalle 
on piirretty myös turpeen syvyyskäyrät (kuva 2). 
GTK käyttää aineistoissaan EUREF TM 35FIN-
koordinaattijärjestelmää, mikä on käytössä myös 
turveaineistossa. Tutkimusselosteissa on tietoja 
suon sijainnista, ympäristöstä, laskusuhteista, pin-
ta-aloista, syvyyksistä, suotyypeistä, ojitustilan-
teesta, turvelajeista, turpeen maatuneisuudesta ja 
pohjamaalajeista.

Turvenäytteiden laboratoriomääritystulokset on  
esitetty taulukkomuodossa ja tuloksista on laa-
dittu lyhyt yhteenveto. Suon käyttökelpoisuudes-
ta on tehty arvio, jossa on pyritty huomioimaan 
tärkeimmät tuotantoon vaikuttavat tekijät, kuten 
turvekerroksen paksuus, tuotantokelpoinen ala, 
käyttökelpoinen turvemäärä ja sen energiasisältö. 
Myös mahdolliset tuotannon haittatekijät ja esteet, 
kuten turpeen korkea tuhka- ja rikkipitoisuus, 
suon korkea luonnontilaisuusluokka ja suojelu-
arvot, on huomioitu. Tuotantokelpoisen turpeen 
energiasisältö on laskettu sekä täysin kuivalle tur-

peelle että jyrsinturpeen käyttökosteudessa (50 %) 
olevalle turpeelle. Jos suolta ei ole otettu tilavuus-
tarkkoja laboratorionäytteitä, on energiasisällön 
arvioimisessa käytetty Mäkilän (1994) esittämää 
laskentamenetelmää.

Soiden syvimmistä tutkimuslinjoista on piir-
retty poikkileikkausprofiileja (kuvat 3 ja 4), joista 
nähdään turvekerrostuman rakenne, turvelajit, 
maatuneisuus, pohjamaalajit ja suon pinnan sekä 
pohjan korkeus.

Jokaisesta suosta on määritetty luonnontilai-
suusluokka (liite 3), joka perustuu soiden ja tur-
vemaiden kansallista strategiaa valmistelleen 
työryhmän loppuraporttiin (Kansallinen suo- ja 
turvemaastategiatyöryhmä 2012, Valtioneuvosto 
2012). Luokituksessa on käytetty hyväksi GTK:n 
tietoaineiston lisäksi uusimpia ilmakuvia, laserkei-
lausaineistoa ja peruskartta-aineistoa. Luonnonti-
laisuusluokka voi muuttua mm. ihmistoiminnan 
seurauksena. Myös luokitusperusteet voivat hie-
man muuttua, koska luokituksen yksityiskohdat 
ovat olleet vielä työn alla. Turvetuotanto voidaan 
ympäristösuojelulain 13 §:n 4 momentin mukaan 
sijoittaa suolle, jonka luonnontila on ojituksen 
vuoksi merkittävästi muuttunut. Lain 13 §:ää ei so-
velleta lainkaan luonnontilaisuusasteikon 0-2 luo-
kan soihin ja mitään yhteensopivuusarviota ei teh-
dä, vaan soveltamispoikkeus on kategorinen (YSL 
1.9.2014 ja YSA:n 10.9.2014 perustelumuistio).

Edellä mainittujen perustulostusten lisäksi 
GTK:n turvetutkimusaineistosta on saatavissa 
atk-tulosteita tasokarttoina ja listauksina esim. 
suotyypeistä, liekoisuudesta, suon pinnan ja poh-
jan korkeudesta, liejuista ja pohjamaalajeista. Yk-
sityiskohtaisia suoselosteita, laboratoriotuloksia, 
erilaisia suokarttoja ja turvekerrostuman poikki-
leikkausprofiileja voi tilata Geologian tutkimus-
keskuksen Kokkolan yksiköstä.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Teuvo Herranen

12

Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa keskimaatuneisuuden, 
alapuolella olevat heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen ja koko turvekerroksen paksuuden 
desimetreinä (P = tutkimuspiste, S = syvyystutkimuspiste).
Fig. 2. Example of a peatland map. The number above a study point showing the mean degree of decomposi-
tion and the numbers beneath study point showing the depths of poorly humified peat layer and the whole 
peat layer in decimeters.
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Kuva 4. Esimerkki maatuneisuusprofiilista.
Fig. 4. Example of a decomposition profile.

Kuva 3. Esimerkki turvelajiprofiilista.
Fig. 3. Example of a peat type profile.
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SOIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON

Turvetuotannon laajuuden mukaan voidaan erot-
taa kolme tuotantomuotoa: valtakunnallinen, 
PK-tuotanto ja kotitarveturvetuotanto. Valtakun-
nallinen ja PK-turvetuotanto ovat laajamittaista 
jyrsin- tai palaturvetuotantoa. Kotitarveturve-
tuotanto on pienialaista palaturvetuotantoa. Val-
takunnallisilla tuottajilla on tuhansia hehtaareja 
turvetuotannossa. PK-tuotannolla tarkoitetaan 
turvetuotantoa, jossa tuottaja saa pääasiallisen toi-
meentulonsa turvetuotannosta, ja turve markki-
noidaan muualle esimerkiksi voimalaitoskäyttöön. 
Kotitarvetuotannolla tarkoitetaan turvetuotantoa, 
jossa tuotettu turve käytetään omalla tai lähitiloilla 
(Virtanen & Hirvasniemi 2007). Kun turvetta käy-
tetään kauppatavarana, turpeen laatuominaisuuk-
sien suhteen sopimuksissa noudatetaan soveltaen 
Energiateollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n, Tur-
veteollisuusliitto ry:n ja Suomen turvetuottajat 
ry:n hyväksymää Energiaturpeen laatuohjetta 
2006 (liite 4).

Kotitarvetuotantoon soveltuvien soiden sy-
vyydelle, turpeiden tuhka- ja rikkipitoisuudelle, 
turvelajille ja tilavuuspainolle ei ole asetettu niin 
tiukkoja laatuvaatimuksia kuin PK- tai valtakun-
nalliseen tuotantoon soveltuvien soiden turpeille. 
PK- ja valtakunnallisen tason turvetuotannon yk-
sittäisen tuotantoalueen vähimmäispinta-alana on 
pidetty 5 ha:n suuruista aluetta, joka voi koostua 
useasta lähekkäin olevasta lohkosta. Kotitarvetuo-
tannolle ei ole asetettu pinta-alarajaa.

Kotitarveturvetuotannossa kulkuyhteys suolle 
olisi oltava valmiina jo ennen tuotannon aloitta-
mista alkukustannusten pienentämiseksi. Esim. 
turvepohjaiset pellot ovat usein helposti otetta-
vissa turvetuotantoon. Suopeltojen ongelmana on 
kuitenkin usein ohutturpeisuus ja turpeen huono 
laatu. Peltojen turpeessa on usein korkea tuhkapi-
toisuus ja epäedulliset tuhkan sulamisominaisuu-
det pellolle vietyjen maa-ainesten ja lannoitteiden 
johdosta. Energiaturpeen tuhkan muodonmuutos-
lämpötila on ilmoitettava käyttäjälle, jos lämpötila 
on alle 1 100°C (Energiaturpeen laatuohje 2006).

Puuston ei katsota nykyisin olevan ongelma val-
takunnallista tai PK-turvetuotantoa suunniteltaes-
sa, mutta kotitarvetuotannossa se on kustannuksia 
lisäävän vaikutuksensa vuoksi tuotannon aloitta-
mista vaikeuttava tekijä. Toisaalta metsäojitettu-
jen soiden puustosta voidaan saada tarvepuuta ja 
myyntituloja tuotannon alkuvaiheessa.

Suon muoto, suon pohjan topografia ja kuiva-
tusmahdollisuudet on myös otettava huomioon 
turvetuotantoa suunniteltaessa. Turvetuotanto-
aluetta suunniteltaessa on huomioitava, että sarka-
ojien kaltevuuden on vesiensuojelusyistä oltava 
alle 1,5 m/km.

Suon luontoarvot määräävät nykyisin yhä 
enemmän, voidaanko suo ottaa turvetuotantoon. 
Merkittäviä luontoarvoja ovat harvinaiset eliölajit 
ja ns. avainbiotoopit, jotka on kuvattu metsälaissa 
(Savolainen 1997b) ja luonnonsuojelulaissa (Savo-
lainen 1997a). Nykyisin turvetuotantoon otettavat 
suot ovat yleensä metsäojitettuja soita. Luonnon-
tilaisia soita otetaan nykyisin turvetuotantoon 
erittäin vähän.

Kaikki turvetuotanto on luvanvaraista toimin-
taa. Uudessa ympäristösuojelulaissa (YSL 2014) 
on määräys, että myös alle 10  ha:n tuotantoalu-
eelta vaaditaan ympäristölupa, jonka myöntää 
paikallinen aluehallintovirasto (AVI) ja lupaa val-
voo alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY). Luvassa lupaviranomainen ottaa 
kantaa hankkeen toteutukseen, vesienkäsittelyyn 
ja ympäristövaikutuksiin. Ympäristöluvassa mää-
rätään mm. sallituista päästöistä, suoja-alueista 
ja puhdistuslaitteista, sekä velvoitetarkkailusta ja 
mahdollisista korvausvelvoitteista. Mikäli turve-
tuotantoalue on yli 150  ha, alueelle pitää tehdä 
YVA-lain mukaiset selvitykset ennen tuotannon 
aloittamista. Uusille turvetuotantoon otettaville 
alueille tehdään luontoselvitys, jossa selvitetään 
mm. suon kasvillisuus, linnusto, pöly ja meluvai-
kutukset, maiseman muutokset, sekä vaikutukset 
terveyteen ja yleiseen viihtyvyyteen (Ympäristö-
hallinnon ohjeita 2/2013).

Turvekerrostuman paksuus, maatuneisuus ja 
turvelaji sekä turpeen fysikaaliset ominaisuudet 
ovat määrääviä tekijöitä arvioitaessa suon soveltu-
vuutta energiaturvetuotantoon. Arvioitaessa tur- 
peen kelpoisuutta polttoaineeksi on nojauduttu 
energiaturpeen laatuohjeisiin (Energiaturpeen 
laatuohje 2006). Soista, joista on otettu näytteitä 
laboratoriomäärityksiä varten, ja jotka soveltuvat 
energiaturvetuotantoon, on ilmoitettu jyrsintur-
peen laatuluokka energiaturpeen laatuohjeessa 
olevan taulukon 6 mukaisesti. Oletuksena on ol-
lut, että turpeen kosteus vastaa M50kosteusarvoa. 
Palaturpeen laatuluokat ovat taulukossa 5 (liite 4).
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Arvioitaessa suon soveltuvuutta kasvuturvetuo-
tantoon kiinnitetään huomiota erityisesti turpeen 
maatuneisuuteen, rahkasammaltyyppiin ja ker-
rostuman paksuuteen. Arvioinnissa on noudatet-
tu Toivosen (1997) esittämää heikosti maatuneen 
rahkaturpeen laatuluokitusta (liite 5).

Heikosti maatunutta rahkaturvetta käytetään 
ympäristö- ja kasvualustakäytössä. Ympäristö-
turpeella tarkoitetaan viherrakentamiseen, maa-
talouskäyttöön, nesteiden, kaasujen, ravinteiden 
ja raskasmetallien sitomiseen sekä erilaisten jät-
teiden kompostointiin ja biologiseen hajotukseen 
soveltuvia turpeita. Heikosti maatunut rahkaturve 
soveltuu hyvin karjan ja turkiseläinten kuivikkeek-
si. Turpeen etuina ovat hyvä nesteen- ja hajun pi-
dätyskyky sekä kompostoitavuus. Yhdyskuntien ja 
teollisuuden jätehuollossa turve soveltuu erilaisten 
orgaanisten jätteiden, kuten jätevesilietteiden ja 
elintarviketeollisuuden jätteiden, kompostointiin. 
Heikosti maatunutta rahkaturvetta käytetään myös 
jonkin verran öljyntorjunnassa ja suodatinaineena 
sekä ilman että jäteveden puhdistuksessa. Teolli-
suudessa ja jätevesien puhdistuksessa turve toimii 
paitsi ravinteiden pidättäjänä, myös tehokkaana 
raskasmetallien sitojana. Vaaleaa rahkaturvetta 
käytetään lisäksi maataloudessa maanparannusai-
neena lisäämässä maaperän kuohkeutta ja orgaa-
nisen aineksen määrää.

Kasvualustakäytössä vaalea rahkaturve (H1–3) 
on, kasvien lasinalaisviljelyn tuotantomenetel-
mien uudistumisen myötä, menettämässä aiem-
paa valta-asemaansa tummille turvelaaduille. Hei- 
kosti maatuneiden vaaleiden rahkaturpeiden käyt-
tö kasvuturpeina perustuu rahkasammalten ve-
den- ja ravinteiden pidätyskykyyn, sekä suureen 
huokostilavuuteen, joilla ei ole nykyisessä lasina-
laisviljelytekniikassa niin suurta merkitystä, kuin 
aikaisemmin. Lasinalaisviljelyssä, kuten vihannes-
ten ja kukkien kasvattamisessa, ollaan siirtymäs-
sä maatuneen kasvuturpeen käyttöön. Nykyisin 
kasvuturpeet koostuvat usein eri maatumisasteel-
la olevien turvelaatujen ja muiden materiaalien  
sekoituksista.

Määriteltäessä suon soveltuvuutta energia- ja 
kasvuturvetuotantoon on käytetty seuraavia maa-
tuneisuus-, turvelaji- ja syvyysarvoja:

Energiaturpeen tuotantoon palaturvemenetel-
mällä soveltuvalta suolta edellytetään:
•  turpeen maatuneisuus on yli H4

•  turve ei ole puhdasta saraturvetta  
 (palat murenevat)
•  luonnontilaisen suon syvyys on yli 1,5 m
•  tasapohjaisen turvepellon ja ojitusalueen  
 syvyys on yli 1 m
•  maatumaton pintakerros (H1–4) on alle  
 0,6 m paksu

Energiaturpeen tuotantoon jyrsinturvemenetel-
mällä soveltuvalta suolta edellytetään:
•  turve on saravaltaista (H1–10) tai maatunutta  
 rahkavaltaista (yli H4) 
•  luonnontilaisen suon syvyys on yli 1,5 m
•  tasapohjaisten turvepeltojen ja ojitusalueiden  
 syvyys on yli 1m
• maatumaton pintakerros (H1–4) on  
 alle 0,6 m paksu
• tuotantoalueen on oltava yhtenäinen ja  
 kooltaan yli 5 ha

Vaalean rahkaturpeen tuotantoon jyrsinturve-
menetelmällä soveltuvalta suolta edellytetään:
• turve on heikosti maatunutta (H1–3) ja sisältää  
 yli 90 % rahkasammaljäänteitä
•  luonnontilaisen suon tuotantoon soveltuvan  
 alueen vähimmäissyvyytenä on 1,5 m, josta   
 vaalean rahkaturpeen osuus on vähintään 0,8 m
•  tuotantoalueen on oltava yhtenäinen ja  
 kooltaan yli 5 ha

Ympäristöturve käsittää kaikki heikosti maatuneet 
(H1–4) rahkavaltaiset turpeet. Turvekerrostuman 
heikosti maatunut pintaosa sisältää rahkasamma-
lien jäännösten ohella usein sarojen, suoleväkön 
ja tupasvillan jäännöksiä. Tällainen sekaturve voi-
daan käyttää joko ympäristö- tai energiaturpeena. 
Käyttökelpoisuus määräytyy lähinnä pintakerrok-
sen paksuuden perusteella siten, että yli 0,5 m:n 
keskimääräinen paksuus riittää ympäristöturpeen 
tuotantoon ja tätä ohuemmat kerrokset soveltuvat 
energiaturpeen tuotantoon. Osa pintaturveker-
roksesta sekoittuu alla olevan pohjaturvekerrok-
sen energiaturpeeksi soveltuviin turpeisiin kun-
nostustoimien yhteydessä.

Tuotantokelpoisen turpeen määrää laskettaessa 
on keskisyvyydestä vähennetty pohjan epätasai-
suudesta ja pohjamaalajista riippuen 0,3–0,5  m, 
mikä vastaa suon pohjalle jäävää, yleensä vaikeasti 
hyödynnettävää, usein runsastuhkaista kerrosta. 
Suokohtaisissa selostuksissa on ilmoitettu turve-
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tuotantoon soveltuvaksi määritelty pinta-ala ja 
alueen tuotantokelpoinen turvemäärä.

Tuotantokelpoista aluetta arvioitaessa on vesis-
töihin ja suojelualueisiin jätetty 100 m leveä suo-

javyöhyke. Vesistöjen osalta kuivatusmahdollisuu-
det ja pumppauksen tarve selvitetään tarkemman 
tutkimuksen yhteydessä.
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TUTKITUT SUOT (OSA 2)

29. Äijänportaanneva

Äijänportaanneva (kl. 2323 07, x=7049,3, 
y=3338,0) sijaitsee noin 1  km Kaustisen keskus-
tasta lounaaseen (kuva 5). Suo rajoittuu mäkiseen 
ja kallioiseen moreenimaastoon. Suo on Kausti-

selta Teerijärvelle ja Kauhavalle johtavan autotien 
kaakkoispuolella. Suolla on 15 tutkimuspistettä ja 
19 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 2,2/10 ha ja 
syvyyspisteitä 2,7/10 ha.

Kuva 5. Äijänportaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Äijänportaanneva sijaitsee osaksi Kruunupyyn-
joen (48) ja osaksi Perhonjoen (49) vesistöalueil-
la. Suon länsi- ja eteläosat kuuluvat Rekijärvsjön 
alueeseen (48.003), pohjois- ja koillisosat Kausti-
sen alueeseen (49.023). Suon pinta viettää länteen 
n. 6–8 m/km. Vedet laskevat suolta pääosin ojia 
myöten länteen Långbromossenille, jolta pelto-
ojia Kruunupyynjokeen. Suon pohjoisosasta vedet 
valuvat ojia myöten Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 70 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 16 ha, yli 1,5 metrin 11 ha ja 
yli 2 metrin 6 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 3,0 m. Suon pohja on topografialtaan 
hyvin vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moree-
ni (91 %). Liejua on havaittu suon pohjalla parilla 
pisteellä 9–40 cm.

Äijänportaanneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 56 %, avosuolla 
6 % ja turvekankaalla 38 %. Yleisimmät suotyypit 
ovat muuttunut isovarpuinen räme ja puolukkatur-
vekangas. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 26 % ja mättäiden korkeus 21 cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää pinotavara- ja taimikkoasteen 
männnikköä, jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Äijänportaannevan turpeista on rahkavaltaisia 
48  % ja saravaltaisia 52  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 10 %, sararahkaturve 
(CS) 38 % ja rahkasaraturve (SC) 52 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 22 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 58 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 16 % kokonaisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,4. Suolla on yleensä ohut heikosti (H1–4) maa-
tunut pintarahkakerros. Heikosti maatuneen rah-
kavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,4 ja 
hyvin maatuneen pohjakerroksen 6,8.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1  m:n syvyydessä erit-
täin paljon (5 %) ja 1–2 m:n syvyydessä kohtalai-

sesti (2,2 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja 
on 0–1 m:n syvyydessä erittäin paljon (4,2 %) ja 
1–2 m:n syvyydessä paljon (3,6 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue on hajallaan 
useammassa pienialaisessa osassa, ja heikosti (H1–

4) maatunut rahkavaltainen pintakerros on pai-
koin liian paksu energiaturvetuotantoon. Siksi suo 
ei sovellu turvetuotantoon.
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30. Ahvenjärvi

Ahvenjärvi (kl. 2323 07, x=7046,4, y=3336,0) si-
jaitsee noin 7  km Kaustisen keskustasta etelä-
lounaaseen (kuva 6). Suo rajoittuu mäkiseen mo-
reenimaastoon. Suon itäosassa on Ahvenjärvi. 
Valtatieltä n:o 13 johtaa mökkitie Ahvenjärven 

rantaan suon koillispuolelle ja metsäautotie suon 
kaakkoisreunan ohi. Suolla on 13 tutkimuspistettä 
ja 7 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,3/10 ha 
ja syvyyspisteitä 2,3/10 ha.

Kuva 6. Ahvenjärven tutkimus- ja syvyyspisteet.

Ahvenjärvi sijaitsee Kruunupyynjoen vesistö-
alueella (48). Suo kuuluu Rekijärvsjön alueeseen 
(48.003). Suon pinta viettää länsi-luoteeseen n. 
9–16 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
luoteeseen Märabäckeniin, josta Kortjärvsjönin 
kautta Kruunupyynjokeen ja edelleen Rekijärven 
kautta Pohjanlahteen.

Suon kokonaispinta-ala on 30 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 6 ha ja yli 1,5 metrin 3 ha. 
Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,3 m. 
Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin 
pohjamaalaji on moreeni (90 %). Liejua on havait-
tu suon pohjalla muutamalla pisteellä 10–30 cm.

Ahvenjärvi on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 10 %, avosuolla 10 %  
ja turvekankaalla 80  %. Vallitseva suotyyppi on 
puolukkaturvekangas. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 5  % ja mättäiden korkeus  
20  cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai  
tiheää tukkipuu-, riuku- ja pinotavara-asteen 

männikköä, jossa on sekapuuna kuusta ja koivua. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Ahvenjärven turpeista on rahkavaltaisia 68 % ja 
saravaltaisia 32  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: sararahkaturve (CS) 68  % ja rahkasaraturve 
(SC) 32 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 9 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
26 %.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,8. Suolla on ohut heikosti (H1–4) maatunut 
pintarahkakerros. Heikosti maatuneen rahka-
valtaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,2 ja 
hyvin maatuneen pohjakerroksen 6,9. Liekoja on 
koko suolla erittäin vähän.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue sijaitsee pää-
osin Ahvenjärven eteläpäässä. Toinen pienempi 
alue on suon eteläpäässä. Alueet ovat hajallaan ja 
liian pieniä turvetuotantoon, etenkin kun huomi-
oidaan järven vaatima suoja-alue. Siksi suo ei so-
vellu turvetuotantoon.
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31. Smalabackanneva 

Smalabackanneva (kl. 2323 07, x=7044,8, y=3343,6) 
sijaitsee noin 12 km Kaustisen keskustasta etelään 
(kuva 7). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen moreeni-
maastoon. Valtatieltä n:o 13 Räyrinkiin johtavalta 

tieltä erkanee metsäautotie itäpuolelle. Suolla on  
9 tutkimuspistettä ja 25 syvyyspistettä. Tutkimus-
pisteitä on 2,2/10 ha ja syvyyspisteitä 6,2/10 ha.

Kuva 7. Smalabackannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Smalabackanneva sijaitsee Kruunupyynjoen 
vesistöalueella (48). Suo kuuluu Peckassjön aluee-
seen (48.004). Suon luoteisosan pinta viettää län-
teen n. 5 m/km. Kaakkoisosan pinta viettää kaak-
koon n. 4 m/km. Vedet laskevat suon luoteisosasta 
ojia myöten Svartkubbenille ja edelleen Kaivoso-
jaa suon läpi Långvekasjöniin, josta Tvärasjönin ja 
Djupsjönin kautta Kortjärvsjöniin. Tästä vedet va-
luvat Kruunupyynjokea Rekijärven kautta Pohjan-
lahteen. Kaakkoisosasta vedet valuvat ojia myöten 
Kaivosojaan.

Suon kokonaispinta-ala on 40 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 21 ha, yli 1,5 metrin 11 ha ja 
yli 2 metrin 2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan 
hyvin vaihteleva. Suon pohjamaalaji on moreenia. 
Liejua on havaittu suon pohjalla parilla pisteellä 
10–30 cm.

Smalabackanneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Suon kaakkoisosassa on pieni ojittamaton alue. 

Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 88 % ja turve-
kankaalla 12 %. Muuttunut varsinainen sararäme 
on vallitseva suotyyppi suon luoteisosassa. Suon 
keskiosassa ovat muuttuneet kanervarahkaräme 
ja isovarpuinen räme yleisimmät suotyypit. Suon 
kaakkoisosassa yleisimmät ovat luonnontilainen 
tupasvillarahkaräme ja muuttunut variksenmar-
jarahkaräme. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 44 % ja mättäiden korkeus 24 cm. Suo-
puusto on pääosin keskitiheää eri kehitysasteilla 
olevaa mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 1.

Smalabackannevan turpeista on rahkavaltaisia 
74  % ja saravaltaisia 26  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 49 %, sararahkaturve 
(CS) 25 % ja rahkasaraturve (SC) 26 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 57 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 3 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
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kerroksen maatumisaste on 2,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,7. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä paljon 
(3,7 %) ja 1–2 m:n syvyydessä kohtalaisesti (2,4 %). 

Yli 2  m:n syvyisellä alueella liekoja on 0–1  m:n 
syvyydessä vähän (1,1  %) ja 1–2  m:n syvyydessä 
kohtalaisesti (2,4 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue on hyvin ha-
janainen käsittäen 7 erillistä aluetta. Suo ei sovellu 
turvetuotantoon.
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32. Vähä Markusneva-Välineva

Vähä Markusneva-Välineva (kl. 2323 05, x=7061,3, 
y=3269,9) sijaitsee noin 16 km Kaustisen keskus-
tasta länsi-luoteeseen (kuva  8). Suon pohjoisosa 
on Välineva ja eteläosa Vähä Markusneva. Suo ra-
joittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. Suon 

eteläpäässä on peltoa. Valtatieltä n:o 13 Viiperis-
tä johtaa kylätie Salonkylän kautta Viitavedelle. 
Tieltä erkanee tilustie suon itäpuolelle. Suolla on  
12 tutkimuspistettä ja 10 syvyyspistettä. Tutkimus-
pisteitä on 3,9/10 ha ja syvyyspisteitä 3,3/10 ha.

Kuva 8. Vähä Markusneva-Välinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Vähä Markusneva-Välineva sijaitsee Perhon-
joen vesistöalueella (49). Suon eteläosa kuuluu 
Paasilan alueeseen (49.022) ja pohjoisosa Kaus-
tisen alueeseen (49.023). Selvää viettosuuntaa ei 
voida havaita. Vedet laskevat suon eteläosasta ojia 
myöten kaakkoon Markusnevan pelloille ja edel-
leen Markusnevanojaa Stortäsketiin, josta Perhon-
jokeen. Suon pohjoisosan vedet laskevat suoraan 
Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 31 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 18 ha, yli 1,5 metrin 11 ha, 
yli 2 metrin 8 ha ja yli 3 metrin 5 ha. Suurin havait-
tu turvekerroksen paksuus on 4,2 m. Suon pohja 
on topografialtaan hyvin vaihteleva. Pohjamaa-
lajina on moreeni. Liejua on suon pohjalla yleisesti 
10–170 cm.

Vähä Markusneva-Välinevan pohjois- ja kes-
kiosa on ojittamaton ja eteläpää pelto-ojituksen 
muuttamaa. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 
41 %, avosuolla 18 %, korvessa 5 %, pellolla 4 % ja 
turvekankaalla 32 %. Suon pohjoisosa on pääasi-
assa luonnontilaista variksenmarjarahkarämettä 
ja tupasvillarämettä (kuva 9). Vallitseva suotyyppi 
suon eteläpäässä on puolukkaturvekangas. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 29  % ja 
mättäiden korkeus 20  cm. Suo on pääosin lähes 
aukeaa ja puusto suurelta osin vajaatuottoista tai 
taimikkoasteen männnikköä, jossa on sekapuuna 
koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 3.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

23

Vähä Markusneva-Välinevan turpeista on rah-
kavaltaisia 69  % ja saravaltaisia 31  %. Pääturve-
lajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 22  %, 
sararahkaturve (CS) 47  %, saraturve (C) 2 % ja 
rahkasaraturve (SC) 29 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 37 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,1. Suurimmassa osassa suota on paksu hei-
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatu-
misaste on 2,1 ja hyvin maatuneen pohjakerrok-
sen 6,9.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä vähän (yli 1 m syvällä suoalu-
eella keskimäärin 1,7 % ja yli 2 m:n syvyisellä alu-
eella 1,6 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän 
(yli 1 m syvyisellä alueella keskimäärin 0,5 % ja yli 
2 m:n syvyisellä 0,4 %).

Vähä Markusneva-Välinevasta on otettu näyt-
teet yhdeltä pisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
tuhkapitoisuus on 3,2  %, vesipitoisuus 93,9 % ja 

kuiva-ainemäärä 73,4  kg/suo-m3. Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on ollut keskimäärin 
19,5 MJ/kg ja 50 %:n kosteudessa 8,5 MJ/kg. Rik-
kipitoisuus on keskimäärin 0,13 % kuivapainos-
ta. Suon pohjaturpeen tuhkapitoisuus on korkea 
(17,6–25,3 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (11 ha) soveltuu 
turvetuotantoon. Suon heikosti (H1–4) maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros (keskim. 0,7 m) 
soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon 
ja pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. Tuo-
tantokelpoinen kasvu- ja ympäristöturpeen määrä 
on n. 0,08 milj. suo-m3. Suolla on noin 0,18 milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta 
(pohjalta vähennetty 0,5 m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,26  milj.  GJ eli 
0,07 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,22 milj. GJ eli 0,06 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,33 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15.

Kuva 9. Vähä Markusneva-Välinevan pohjoisosan variksenmarjarahkarämettä. Kuva: Samu Valpola, 
GTK.
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33. Suunnistonneva

Suunnistonneva (kl. 2323 05, x=7060,5, y=3254,8) 
sijaitsee noin 16  km Kaustisen keskustasta länsi-
luoteeseen (kuva 10). Suo rajoittuu pääosin mäki-
seen ja kallioiseen moreenimaastoon. Valtatieltä 
n:o 13 Viiperistä johtaa kylätie Salonkylän kautta 

suon itäpuolitse Viitavedelle. Tieltä erkanee tilus-
tie, joka johtaa suon läpi länsipuoliselle pellolle. 
Suolla on 21 tutkimuspistettä ja 19 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 4,3/10 ha ja syvyyspisteitä 
3,8/10 ha.

Kuva 10. Suunnistonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Suunnistonneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Pääosa suosta kuuluu Kaustisen 
alueeseen (49.023), länsipää Kainobäckin valuma-
alueeseen (49.026). Suon pinta viettää luoteeseen 
n. 4–5 m/km. Vedet laskevat suolta pääosin ojia 
myöten Perhonjokeen, länsipäästä Karjanevalle ja 
Röspekinojan kautta Viitavesibäckeniin. Tästä ve-
det valuvat Kainobäckeniä Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 49 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 12 ha, yli 1,5 metrin 5 ha ja 
yli 2 metrin 2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Pohjamaalajit ovat moreeni (83 %), hie-
su (12 %) ja hieta (5 %). Liejua ei ole juuri havaittu.

Suunnistonneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 41 %, korvessa 3 % 
ja turvekankaalla 56 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
puolukka- ja mustikkaturvekangas sekä muuttu-
nut isovarpuinen räme. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 10  % ja mättäiden korkeus 
17 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai har-
vaa pinotavara- ja tukkipuuasteen mäntyä. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.

Suunnistonnevan turpeista on rahkavaltaisia 
79  % ja saravaltaisia 21  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 38 %, sararahkaturve 
(CS) 41 % ja rahkasaraturve (SC) 21 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 6 %, puun 
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jäännöksiä (L) sisältäviä 43 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  7,0. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä erittäin 

paljon (4,9 %) ja 1–2 m:n syvyydessä vähän (1,1 %). 
Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 0–1 m:n sy-
vyydessä kohtalaisesti (2,2  %) ja 1–2  m:n syvyy-
dessä vähän (1,9 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pienuudes-
ta, osittain paksusta pintarahkasta ja kaksiosaisuu-
desta johtuen suo ei sovellu turvetuotantoon.
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34. Rahkaneva 

Rahkaneva (kl. 2323 08, x=7056,4, y=3313,9) si-
jaitsee noin 7 km Kaustisen keskustasta luoteeseen 
(kuva  11). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Lännessä ja etelässä suo rajoittuu 
suurelta osin peltoihin. Suon pohjoispäässä on 

Pikku Matolampi. Valtatieltä n:o 13 Puumalasta 
johtaa kylätie Nikulaan suon eteläpuolitse. Tieltä 
erkanee tilusteitä suon eri puolille. Suolla on 22 
tutkimuspistettä ja 22 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 3,1/10 ha ja syvyyspisteitä 3,1/10 ha.

Kuva 11. Rahkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Rahkaneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Kaustisen alueeseen (49.023). 
Suon pinta viettää kohti suon keskellä virtaavaa 
veto-ojaa. Vedet laskevat suolta ojia myöten Mato-
nevanojaan, jota Rahkanevan ja Matonevan pelto-
jen läpi Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 71 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 39 ha, yli 1,5 metrin 21 ha ja 
yli 2 metrin 8 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,3 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu 
(64 %) ja moreeni (27 %). Liejua on suon pohjalla 
paikoin 10–20 cm.

Rahkaneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 7  %, avosuolla 7 %, 
pellolla 34 % ja turvekankaalla 52 %. Pellon osuus 

suoalasta on lähes puolet ja suotyypeistäkin yli 
kolmannes. Myös varpu-, ruoho- ja puolukka-
turvekankaat ovat yleisiä. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 7 % ja mättäiden korkeus 
20  cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tukki-
puu-, taimikko- ja riukuasteen männnikköä, jossa 
on sekapuuna koivua ja kuusta. Suon luonnontilai-
suusluokka on 0.

Rahkanevan turpeista on rahkavaltaisia 75  % 
ja saravaltaisia 25  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 
50  %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 
24  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 42 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 25 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 10 % koko-
naisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,6. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. 
Liekoja on suolla yleensä vähän.

Suon eteläosan yli 1,5 metrin syvyinen alue  
(20 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Suon 
heikosti (H1–4) maatunut rahkavaltainen turve-
kerros on paikoin haitallisen paksu (0,6–0,8 m).  

Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on noin 
0,31 milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,3 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,03 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,57  milj.  GJ eli 0,16  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,50  milj.  GJ eli 
0,14  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,45  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.
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35. Isoneva

Isoneva (kl. 2323 08, x=7055,7, y=3341,1) sijait-
see noin 6  km Kaustisen keskustasta luoteeseen 
(kuva 12). Suo rajoittuu osaksi peltoihin ja osak-
si mäkiseen moreenimaastoon. Valtatieltä n:o 13 
Puumalasta johtaa kylätie Perhonjoen yli Niku-

laan. Tieltä erkanevat peltotiet johtavat suon läpi 
ja sen eri puolille. Suolla on 47 tutkimuspistettä ja 
59 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,6/10 ha ja 
syvyyspisteitä 4,5/10 ha.

Kuva 12. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Isoneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella (49). 
Suo kuuluu Kaustisen alueeseen (49.023). Suon 
pinnan korkeus merenpinnasta on 55–58 m. Suon 
pinta viettää länteen n. 4–6 m/km. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten läntisen peltoalueen keskellä 
virtaavaan Luomaojaan ja edelleen Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 131 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 104 ha, yli 1,5 metrin  
85 ha, yli 2 metrin 70 ha ja yli 3 metrin 11 ha. Suu-
rin havaittu turvekerroksen paksuus (3,8  m) on 
pisteellä P26. Suon pohja on topografialtaan mel-
ko tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu  

(49 %) ja moreeni (46 %). Lähinnä hiesuliejua on 
suon pohjalla monin paikoin 10–250 cm.

Isoneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Isonevan 
tutkimuspisteistä on rämeellä 40 %, pellolla 41 % 
ja turvekankaalla 19 %. Suon länsiosa on pääasi-
assa peltoa. Suon itäosassa ovat peltojen lisäksi 
yleisiä puolukkaturvekangas sekä muuttuneet ka-
nervarahkaräme ja tupasvillaräme (kuva 13). Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 15  % ja 
mättäiden korkeus 14 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai harvaa riuku- ja taimikkoasteen 
mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 1.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

29

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 51 % ja sa-
ravaltaisia 49 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 30  %, sararahkaturve (CS) 21  %, 
saraturve (C) 12 %, rahkasaraturve (SC) 36  % ja 
ruskosammalsaraturve (BC) 1 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 27  % ja puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 21 %.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,5. Suuressa osassa suota on 
paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalai-
sen hyvin maatunutta sara- tai rahkavaltaista tur-
vetta. Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Isonevasta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,8 %, 
vesipitoisuus 89,2 % ja kuiva-ainemäärä 103,5 kg/
suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on 
ollut keskimäärin 20,1 MJ/kg ja 50 %:n kosteudessa 
8,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,20 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (85 ha) sovel-
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros n. 20 hehtaarin alalta 
soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon, 
pohjaturvekerros ja muu osa tuotantoon sopivasta 
alueesta energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen 
kasvu- ja ympäristöturvemäärä on noin 0,31 milj. 
suo-m3. Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
ja ympärillä on noin 1,30 milj. suo-m3 energiatur-
peeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 
0,5  m paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-aine-
määrä on noin 0,14 milj. t ja kuivan turpeen ener-
giasisältö 2,70 milj. GJ eli 0,75 milj. MWh. Käyttö-
kosteudessa (50 %) energiasisältö on 2,37 milj. GJ 
eli 0,66  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,51  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.20.

Kuva 13. Isonevan itäosan muuttunutta kanervarahkarämettä. Kuva: Joni Palola, GTK.
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36. Jokineva

Jokineva (kl. 2323 08, x=7053,8, y=3349,1) sijait-
see noin 5  km Kaustisen keskustasta luoteeseen 
(kuva  14). Suo rajoittuu pohjoisessa, lännessä ja 
etelässä peltoihin, idässä moreenimaastoon ja tur-
kistarhoihin. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Kaustisel-

ta johtaa kylätie Jylhään. Tieltä erkanee tilusteitä 
suon pohjois- ja itäpuolelle. Suolla on 10 tutki-
muspistettä ja 8 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 4,1/10 ha ja syvyyspisteitä 3,2/10 ha.

Kuva 14. Jokinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Jokineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Kaustisen alueeseen (49.023). 
Suon pinta viettää lounaaseen n. 13–28 m/km. 
Kuivatusmahdollisuudet ovat suon pinnan liial-
lisesta vietosta sekä Perhonjoen ja turkistarhojen 
läheisyydestä johtuen huonot. Vedet laskevat suol-
ta ojia myöten joen rantapeltojen kautta Perhon-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 25 ha. Yli metrin 
syvyistä aluetta ei havaittu. Suurin havaittu turve-
kerroksen paksuus on 0,8 m. Suon pohja on topo-
grafialtaan tasainen. Pohjamaalajina on moreeni.

Jokineva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on rämeellä 7  % ja turvekankaalla 

93 %. Yleisimmät suotyypit ovat puolukka-, ruo-
ho- ja mustikkaturvekangas. Suopuusto on pää-
osin keskitiheää tukkipuuasteen mäntyä, koivua ja 
kuusta. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Jokinevan turpeet ovat saravaltaisia (100  %). 
Pääturvelajeittain jakaantuma on: saraturve (C)  
15 % ja rahkasaraturve (SC) 85  %. Puun jään-
nöksiä (L) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 65 % 
kokonaisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on 5,8.

Ohutturpeisuudestaan, suon pinnan voimak-
kaasta vietosta ja Perhonjoen läheisyydestä johtu-
en suo ei sovellu turvetuotantoon.
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37. Koukkuneva

Koukkuneva (kl. 2323 07, x=7046,3, y=3360,5) 
sijaitsee Varilan kylän lounaispuolella noin 5 km 
Kaustisen keskustasta etelään (kuva  15). Suo ra-
joittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. Koil-
lisessa ja kaakossa suo rajoittuu osaksi peltoihin. 

Valtatieltä n:o 13 Varilasta erkanee tilustiet suon 
luoteispuolelle ja itäosan pelloille. Suolla on 57 tut-
kimuspistettä ja 47 syvyyspistettä. Tutkimuspistei-
tä on 4,6/10 ha ja syvyyspisteitä 3,8/10 ha.

Koukkuneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Kaustisen alueeseen (49.023). 
Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 75–82 m. 
Suon pinta viettää suon pohjoispäässä lounaaseen 
n. 6–20 m/km ja muualla suon tuotantokelpoi-
sessa osassa itään n. 2,5–10 m/km. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten Veiskonluomaan ja edelleen 
Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 124 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 75 ha, yli 1,5 metrin 59 ha, 
yli 2 metrin 44 ha, yli 3 metrin 16 ha ja yli 4 metrin 
2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,4  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Pohjamaalajit ovat moreeni (38 %), hiekka (37 %), 
hiesu (16 %), savi (7 %) ja hieta (2 %). Liejua on 
suon pohjalla paikoin 10–110 cm.

Koukkuneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Koukkunevan tutkimuspisteistä on rämeellä 37 %, 
avosuolla 7 %, korvessa 2 %, pellolla 10 % ja tur-
vekankaalla 44  %. Vallitseva suotyyppi suolla on 
puolukkaturvekangas. Suon keskiosassa myös 
muuttunut varsinainen sararäme on yleinen. 
Muuttunut kanervarahkaräme on yleinen suo-
tyyppi suon pohjois- ja länsiosassa. Peltojen osuus 
on huomattava suon itäosassa. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 10 % ja mättäiden kor-
keus 21 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai 
tiheää tukkipuu- ja pinotavara-asteen mäntyä, koi-
vua ja kuusta. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Koukkunevan turpeista on rahkavaltaisia 51 % 
ja saravaltaisia 49  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 13 %, sararahkaturve (CS) 

Kuva 15. Koukkunevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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38  % ja rahkasaraturve (SC) 49  %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 26 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 32 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 8 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1. Osassa suota on paksu heikosti (H1–4) maa-
tunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan 
paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta 
sara- tai rahkavaltaista turvetta. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisas-
te on 3,1 ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 5,4. 
Liekoja on suolla yleensä vähän.

Koukkunevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 
3,7  %, vesipitoisuus 89,6  % ja kuiva-ainemäärä 
96,3  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 20,3 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 8,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,26 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (59 ha) so-
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros noin 5 hehtaarin 
alueelta soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuo-
tantoon. Muu osa alueen turpeesta soveltuu ener-
giaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja 
ympäristöturvemäärä on noin 0,08  milj. suo-m3. 
Suolla on noin 1,13 milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,109  milj.  t ja kuivan turpeen energia-
sisältö 2,21  milj.  GJ eli 0,61  milj.  MWh. Käyttö-
kosteudessa (50 %) energiasisältö on 1,94 milj. GJ 
eli 0,54  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,44  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.30.
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38. Isonkorvenneva

Isonkorvenneva (kl. 2323 07, x=7047,3, y=3396,4) 
sijaitsee noin 6  km Kaustisen keskustasta kaak-
koon (kuva  16). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
ja kallioiseen moreenimaastoon. Lännessä suo 
rajoittuu osaksi peltoihin. Vedenhankintaa varten 
tärkeää Tunkkarin pohjaveden muodostumisalue 

ulottuu suon lounais- ja eteläosaan. Järvelän ky-
lältä johtaa tie suon kaakkoispuolitse Lumppioon. 
Suolla on 61 tutkimuspistettä ja 46 syvyyspistettä. 
Tutkimuspisteitä on 6,4/10  ha ja syvyyspisteitä 
4,8/10 ha.

Kuva 16. Isonkorvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Isonkorvenneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Kaustisen alueeseen 
(49.023). Suon pinta viettää pääosin lounaaseen n. 
3,5–6 m/km. Vedet laskevat suolta ojia ja Lehmä-
luomaa myöten Kärmeojaan ja edelleen Perhon-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 95 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 12 ha ja yli 1,5 metrin 1 ha. 
Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on topografialtaan melko tasainen. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka (74 %) ja 
moreeni (25 %). Liejua ei juuri havaittu.

Isonkorvenneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Isonkorvennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
4 %, korvessa 3 %, pellolla 15 % ja turvekankaalla 

78 %. Vallitseva suotyyppi on puolukkaturvekan-
gas. Yleisiä ovat myös ruoho- ja mustikkaturve-
kangas. Peltojen osuus on merkittävä suon länsi- ja 
pohjoisosassa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 1 % ja mättäiden korkeus 20 cm. Suo-
puusto on pääosin keskitiheää tai tiheää tukkipuu- 
ja pinotavara-asteen mäntyä, koivua ja kuusta. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Isonkorvennevan turpeista on rahkavaltaisia 
78  % ja saravaltaisia 22  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 16 %, sararahkaturve 
(CS) 62 % ja rahkasaraturve (SC) 22 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 2 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 67 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 21 % kokonaisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,4. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros.

Ohutturpeisuudestaan ja vedenottamon lähei-
syydestä johtuen suo ei sovellu turvetuotantoon.
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39. Haukkaneva

Haukkaneva(kl. 2323 07, x=7048,7, y=3403,3) si-
jaitsee noin 6 km Kaustisen keskustasta kaakkoon 
(kuva  17). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Pohjoisessa suo rajoittuu kallioi-
seen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Idässä suo 
rajoittuu suurelta osin Vissaveden tekojärveen. 

Suon eteläosassa on Lehmäjärvi. Virkkalan kylä-
tieltä erkanee metsäautotie, jonka haarat johtavat 
suon pohjois-, keski- ja eteläosan läpi. Suolla on 76 
tutkimuspistettä ja 59 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 5,4/10 ha ja syvyyspisteitä 4,2/10 ha.

Haukkaneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Pääosa suosta kuuluu Kaustisen alueeseen 
(49.023), itäosa Vissaveden tekojärven valuma-
alueeseen (49.067). Suon pohjoisosassa ei selvää 
viettosuuntaa voida havaita. Suon eteläosassa Leh-
mäjärven ympäristössä pinta viettää jyrkästi kohti 
järveä. Kuivatusmahdollisuudet ovat Vissaveden 
läheisyydessä huonot, muuten kohtalaiset. Vedet 
laskevat suon pääosin Lehmäjärven ja lampien 
kautta Lehmäluomaan, josta Kärmeojan kautta 
Perhonjokeen. Itäosasta vedet valuvat ojia myöten 
Vissaveden tekojärveen, josta Isoon Kalaveteen ja 
edelleen Kalavedenojaa Hyötyvedenojaan. Tästä 
vedet valuvat Tastulanojan kautta Köyhäjokeen, 
josta Isojärveen ja edelleen Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 140 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 42 ha, yli 1,5 metrin  
25 ha, yli 2 metrin 15 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,9  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (81 %) ja hieta (10 %). 
Liejua on suon pohjalla monin paikoin 10–170 cm.

Haukkaneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 47 %, avosuolla 12 %,  
pellolla 7 %, korvessa 2 % ja turvekankaalla 32 %. 
Puolukkaturvekangas on yleinen suotyyppi suon 
eri osissa. Pääosin muuttunut isovarpuinen räme 
on yleinen suon länsiosassa, ojitettu tai muuttu-
nut kanervarahkaräme suon itäosassa. Järvien 
läheisyydessä varsinainen saraneva on yleinen 

Kuva 17. Haukkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Haukkanevan turpeista on rahkavaltaisia 82 % 
ja saravaltaisia 18  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 
53  % ja rahkasaraturve (SC) 18  %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 33 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 46 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,6. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1  m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1  m:n syvyydessä kes-
kimäärin 3,5 % ja 1–2 m:n syvyydessä 1,4 %. Yli 

2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 0–1 m:n syvyy-
dessä 2,5 % ja 1–2 m:n syvyydessä 2,2 %.

Suon keskiosan isoin yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(13 ha) ilman Vissaveden tekojärveen jätettävää 
suojakaistaletta soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Osassa aluetta on haitallisen paksu (0,7 m) heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Käyttökelpoi-
nen energiaturvemäärä on noin 0,25 milj. suo-m3 

(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,02  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,46  milj.  GJ eli 
0,13 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,40 milj. GJ eli 0,11 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,44 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.

Kuva 18. Haukkanevan itäosan lyhytkorsi- ja saranevaa Vissaveden tekojärven läheisyydessä. Kuva: 
Samu Valpola, GTK.

(kuva 18). Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 19  % ja mättäiden korkeus 25  cm. Suo-
puusto on pääosin keskitiheää tai tiheää riuku-, 

pinotavara- tai taimikkoasteen männikköä, jossa 
on sekapuuna koivua. Suon luonnontilaisuusluok-
ka on 1.
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40. Ojanniittu

Ojanniittu (kl. 2323 05, x=7058,2, y=3249,7) sijait-
see noin 14 km Kaustisen keskustasta länsi-luotee-
seen (kuva 19). Suo rajoittuu osaksi mäkiseen mo-
reenimaastoon ja osaksi peltoihin. Suo on aivan 

valtatien n:o 13 pohjoispuolella Viiperin kylältä 
pohjois-luoteeseen. Suolla on 15 tutkimuspistettä 
ja 16 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 2,9/10 ha 
ja syvyyspisteitä 3,0/10 ha.

Ojanniittu sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Kainobäckenin valuma-alu-
eeseen (49.026). Suon pinta viettää pohjoiseen  
n. 5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten suon 
keskellä virtaavaan Röspekinojaan ja edelleen 
Rödselbäckeniä Viitavesibäckeniin. Tästä vedet 
valuvat Kainobäckeniä Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 53 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 30 ha, yli 1,5 metrin 17 ha 
ja yli 2 metrin 6 ha. Suurin havaittu turvekerrok-
sen paksuus on 3,4  m. Suon pohja on topografi-
altaan vaihteleva. Pohjamaalajit ovat moreeni  
(61 %), hiesu (26 %) ja hiekka (13 %). Liejua on 
suon pohjalla paikoin 20–190 cm.

Ojanniittu on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 20 %, pellolla 27 % 
ja turvekankaalla 53 %. Erityisesti suon pohjois- ja 
eteläosassa on paljon peltoa. Suon keskiosassa ovat 
puolukka- ja mustikkaturvekangas sekä muuttu-
nut isovarpuinen räme yleisiä. Keskimääräinen 

pinnan rahkamättäisyys on 7 % ja mättäiden kor-
keus 20 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai 
tiheää tukkipuu- ja riukuasteen mäntyä, koivua ja 
kuusta. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Ojanniitun turpeista on rahkavaltaisia 97  % ja 
saravaltaisia 3  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 87 % 
ja rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 14 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 76 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on   
6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen  6,1. Osassa suota on paksu hei-
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla 
on yleensä vaihtelevan paksuinen kerros kohtalai-
sen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Lie-
koja on suolla erittäin vähän.

Kuva 19. Ojanniitun tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Suon keskiosan yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(16 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. ). Hei-
kosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros on pai-
koin haitallisen paksu (1,9–2,2 m). Käyttökelpoi-
nen energiaturvemäärä on noin 0,24 milj. suo-m3  
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,02  milj.  t 

ja kuivan turpeen energiasisältö 0,44  milj.  GJ eli 
0,12 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,39 milj. GJ eli 0,11 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,46 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

39

41. Kotalammenneva

Kotalammenneva (kl. 2323 09, x=7063,4, 
y=3379,3) sijaitsee noin 16 km Kaustisen keskus-
tasta pohjoiseen (kuva 20). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen moreenimaastoon. Suon keskiosassa on 
Kotalampi. Kaustiselta johtaa kylätie Jylhäntien ja 

Tastulan kautta Viitalaan, josta erkanee metsäau-
totiet suon etelä-, itä- ja pohjoispuolelle. Suolla on 
17 tutkimuspistettä ja 53 syvyyspistettä. Tutkimus-
pisteitä on 3,5/10 ha ja syvyyspisteitä 10,9/10 ha.

Kuva 20. Kotalammennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kotalammenneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Ullavanjoen alaosan 
alueeseen (49.051). Suon pinta viettää pohjoiseen. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Länkkyjärven-
nevan turvetuotantoalueen ohi Kivinevalle ja edel-
leen Mato-ojaa Ullavanjokeen, jota Storträsketiin. 
Tästä vedet valuvat Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 49 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 28 ha, yli 1,5 metrin 21 ha,  
yli 2 metrin 16 ha ja yli 3 metrin 7 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,9  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohja-
maalaji on moreeni (99 %). Liejua on suon pohjal-
la paikoin 20–120 cm.

Kotalammennevan reuna-alueita on ojitettu. 
Kotalammen ympärillä on laaja ojittamaton alue. 
Ojittamatonta on myös suon koilliskulmassa. Ko-
talammennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 

81 %, korvessa 6 % ja turvekankaalla 13 %. Ylei-
simmät suotyypit ovat pääosin muuttuneet isovar-
puinen räme ja varsinainen sararäme. Kotalam-
men ympäristössä yleisimpiä ovat luonnontilaiset 
kanerva-, variksenmarja- ja tupasvillarahkaräme.. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 38 % 
ja mättäiden korkeus 31  cm. Suopuusto on pää-
osin keskitiheää pinotavara-asteen tai vajaatuot-
toista männikköä, jossa on sekapuuna koivua. Suo 
koostuu kolmesta eri altaasta, joista läntisimmän 
keskiosa on ojittamaton samoin kuin Kotalampea 
ympäröivä allas suurelta osin. Itäisin allas on oji-
tettu lähes kauttaaltaan. Suolla on vain vähän reu-
naojituksia. Koko suon luonnontilaisuusluokka on 
keskimäärin 3.

Kotalammennevan turpeista on rahkavaltaisia 
81  % ja saravaltaisia 19  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 31 %, sararahkaturve 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Teuvo Herranen

40

(CS) 50 % ja rahkasaraturve (SC) 19 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 28 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 28 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 12 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,5. Suurimmassa osassa 
suota on paksu heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen 
kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai 
saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. 0–1 m:n syvyy-
dessä yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on paljon 
(3,0 %) ja. yli 2 m:n syvyisellä alueella kohtalaises-
ti (2,5 %). 1–2 m:n syvyydessä liekoja on erittäin  
vähän.

Suon itäosan yli 1,5 metrin syvyinen alue (9 ha) 
soveltuu energiaturvetuotantoon. Heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros on paikoin haitalli-
sen paksu. Kotalammen ympäristö ei sovellu tur-
vetuotantoon paksun heikosti (H1–4) maatuneen 
pintarahkakerroksen ja tarvittavan suojavyöhyk-
keen vuoksi. Käyttökelpoinen energiaturvemäärä 
on noin 0,16  milj. suo-m3  (pohjalta vähennet-
ty 0,5  m paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-
ainemäärä on noin 0,01 milj.  t ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,30  milj.  GJ eli 0,08  milj.  MWh. 
Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
0,26 milj. GJ eli 0,07 milj. MWh. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,44  MWh. Laskelmissa on käytet-
ty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole 
näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.
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42. Näätinginjärvenräme

Näätinginjärvenräme (kl. 2323 11, x=7059,2, 
y=3483,2) sijaitsee noin 18 km Kaustisen keskus-
tasta itä-koilliseen (kuva  21). Suo rajoittuu pää-
osin mäkiseen moreenimaastoon. Lähes koko suo 
kuuluu Vionnevan Natura-alueeseen. Kaustiselta 

johtaa autotie Toholammille. Tieltä erkanee met-
säautotieverkosto, joka johtaa suon lounaispuolel-
le. Suolla on 21 tutkimuspistettä ja 33 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 3,2/10 ha ja syvyyspisteitä 
5,1/10 ha.

Kuva 21. Näätinginjärvenrämeen tutkimus- ja syvyyyspisteet sekä Vionnevan Natura-alue (violetilla 
värillä).

Näätinginjärvenräme sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suon pohjoisosa kuuluu Vionojan 
alueeseen (49.053), eteläosa Näätinkiojan valuma-
alueeseen (49.064). Selvää viettosuuntaa ei voida 
havaita. Vedet laskevat pääosin suon eteläosasta 
lounaaseen Näätinkiojaan ja edelleen Kärmeojaa 
Köyhäjokeen Tästä vedet valuvat Isojärven kaut-
ta Perhonjokeen. Suon pohjoisosan vedet laskevat 
koilliseen Kylmäojaan.

Suon kokonaispinta-ala on 65 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 51 ha, yli 1,5 metrin 38 ha ja 
yli 2 metrin 21 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,6 m. Suon pohja on topografialtaan 

vaihteleva. Pohjamaalajina on moreeni (100 %). 
Liejua on havaittu suon pohjalla parilla pisteellä 
10–20 cm.

Näätinginjärvenräme on lähes ojittamaton. 
Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 65  %, avo-
suolla 31 % ja turvekankaalla 4 %. Suo on pääosin 
luonnontilaista tupasvilla- ja variksenmarjarah-
karämettä sekä variksenmarjarahkanevaa. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 61  % ja 
mättäiden korkeus 31 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai harvaa vajaatuottoista sekä riuku- 
tai taimikkoasteen männnikköä, jossa on seka-
puuna koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 4.
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Näätinginjärvenrämeen turpeista on rahkaval-
taisia 87 % ja saravaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain 
jakaantuma on: rahkaturve (S) 63  %, sararahka-
turve (CS) 24 % ja rahkasaraturve (SC) 13 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
36 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % kokonaisturve-
määrästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-

kerroksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,0. Suuressa osassa suota on 
paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalai-
sesti maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Suo kuuluu lähes kokonaisuudessaan Vionne-
van Natura-alueeseen. Tästä johtuen suo ei sovellu 
turvetuotantoon.
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43. Pikku Tervasalonräme

Pikku Tervasalonräme (kl. 2341 02, x=7052,5, 
y=3541,7) sijaitsee noin 23 km Kaustisen keskus-
tasta itään (kuva  22). Suo rajoittuu pääosin mä-
kiseen ja moreenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat 
kohtalaiset. Kaustinen-Toholampi tieltä johtaa 
kylätie Alipään ja Känsäkosken kautta Ylipäähän, 

jonka jälkeen kylätieltä erkanee metsäautotie suon 
eteläpuolelle. Rahkosen kylätieltä johtaa tilustie 
Kallingin pelloille suon pohjoispuolelle. Suolla on 
14 tutkimuspistettä ja 44 syvyyspistettä. Tutkimus-
pisteitä on 2,6/10 ha ja syvyyspisteitä 8,1/10 ha.

Kuva 22. Pikku Tervasalonrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Pikku Tervasalonräme sijaitsee Perhonjoen ve-
sistöalueella (49). Suo kuuluu Latonevanojan valu-
ma-alueeseen (49.057). Selvää suon pinnan vietto-
suuntaa ei voida havaita. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Tervalampeen.

Suon kokonaispinta-ala on 54 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 15 ha ja yli 1,5 metrin 6 ha. Suu-
rin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,9 m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (60 %), hiekka (24 %)  
ja hieta (10 %).

Pikku Tervasalonräme on ojitettu lähes kaut-
taaltaan. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 57 %, 
avosuolla 26 % ja turvekankaalla 17  %. Selvästi 
vallitseva suotyyppi on muuttunut varsinainen 
sararäme. Myös rimpineva on yleinen (kuva 23). 

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 31 % 
ja mättäiden korkeus 29 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä ja koivua. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 1.

Pikku Tervasalonrämeen turpeista on rahkaval-
taisia 38 % ja saravaltaisia 62 %. Pääturvelajeittain 
jakaantuma on: rahkaturve (S) 14  %, sararahka-
turve (CS) 24 % ja rahkasaraturve (SC) 62 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
15 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 24 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % kokonaistur-
vemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,3. Suolla on ohut heikosti 
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(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta.

Suon ohutturpeisuudesta ja yli 1,5 metrin sy-
vyisten alueiden hajanaisuudesta (5 erillistä aluet-
ta) johtuen suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 23. Pikku Tervasalonrämeen eteläosan rimpinevaa. Kuva: Reijo Rantapelkonen, GTK.
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44. Lumppionneva

Lumppionneva (kl. 2341 02, x=7051,5, y=3552,0) 
sijaitsee noin 27  km Kaustisen keskustasta itään 
(kuva  24). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Kaustinen-Toholampi tieltä johtaa 
kylätie Alipään ja Känsäkosken kautta Ylipäähän, 

jonka jälkeen kylätieltä erkanee metsäautotie suon 
itäpuolelle. Metsäautotieltä erkanee haara suon 
poikki länteen. Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 82 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 1,9/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 9,7/10 ha.

Kuva 24. Lumppionnevan tutkimus- jasyvyyspisteet.

Lumppionneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Latonevanojan valuma-
alueeseen (49.057). Selvää suon pinnan vietto-
suuntaa ei voida havaita. Kuivatusmahdollisuudet 
ovat kohtalaiset. Vedet laskevat ojia myöten suon 
pohjoisosasta Uudenniitunojaan ja edelleen Ter-
valampeen, eteläosasta Tervalamminnevalle. 

Suon kokonaispinta-ala on 84 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 38 ha, yli 1,5 metrin 18 ha ja 
yli 2 metrin 5 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(78 %) ja hiekka (20 %). Liejua ei havaittu.

Lumppionneva on ojitettu kauttaaltaan. Lump-
pionnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 89  %, 
avosuolla 1 %, korvessa 1 % ja turvekankaalla 9 %. 
Vallitseva suotyyppi on pääosin muuttunut var-
sinainen sararäme. Suon pohjois- ja keskiosassa 
myös muuttunut kanervarahkaräme on yleinen. 
Suon keskiosassa havaittiin yleisesti muuttunutta 
ruohoista sararämettä. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 39  % ja mättäiden korkeus 
22 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai pino-
tavara-asteen mäntyä. Suon luonnontilaisuusluok-
ka on 0.
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Lumppionnevan turpeista on rahkavaltaisia 
46  % ja saravaltaisia 54  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 23 %, sararahkaturve 
(CS) 23 % ja rahkasaraturve (SC) 54 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 23 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 11 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,1 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. Lie-
koja on erittäin vähän tai vähän.

Suon pohjoisosasta soveltuu energiaturvetuo-
tantoon suon isoin yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(noin 6 ha). Käyttökelpoinen turvemäärä on noin 
0,08 milj. suo-m3  (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,01 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,16  milj.  GJ eli 0,04  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,14  milj.  GJ eli 
0,04  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,50  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

47

45. Latosaarenneva

Latosaarenneva (kl. 2323 09, x=7063,6, y=3397,7) 
sijaitsee noin 16 km Kaustisen keskustasta pohjois-
koilliseen (kuva 25). Suo rajoittuu pääosin mäki-
seen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Suon län-
sipuolella on Outovesi. Kulkuyhteydet ovat hyvät. 
Kaustiselta johtaa kylätie Tastulaan ja Viitalaan, 

josta erkanee metsäautotieverkosto pohjoiseen. 
Yksi metsäautotiehaara johtaa Outoveden etelä-
puolelta suon länsipuolelle. Suolla on 60 tutkimus-
pistettä ja 45 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
7,7/10 ha ja syvyyspisteitä 5,8/10 ha.

Kuva 25. Latosaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Latosaarenneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalu-
eella (49). Pääosa suosta kuuluu Torojan valuma-
alueeseen (49.058), eteläosa Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062). Suon pinnan korkeus me-
renpinnasta on n. 79–84 m, ja pinta viettää suon 
pohjoisosassa koilliseen n. 4 m/km ja eteläosassa 
länteen n. 1,5 m/km. Latosaarenneva on ojitettu 
kauttaaltaan. Luonnontilaisuusluokka on 0. Vedet 
laskevat ojia myöten suon pohjoisosasta koilliseen 
ja eteläosasta länteen.

Suon kokonaispinta-ala on 78 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 59 ha, yli 1,5 metrin 45 ha,  
yli 2 metrin 25 ha ja yli 3 metrin 4 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 4,6  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohja-

maalaji on moreeni (91 %). Liejua on suon pohjal-
la monin paikoin 10–140 cm. Yleensä liejukerros 
on ohut.

Latosaarenneva on ojitettu kauttaaltaan. Lato-
saarennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 81 % ja 
turvekankaalla 19 %. Yleisimmät suotyypit suolla 
ovat muuttunut tai ojitettu kanervarahkaräme ja 
muuttunut tupasvillaräme. Suon reunoilla puo-
lukkaturvekangas on vallitseva suotyyppi. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 30  % ja 
mättäiden korkeus 25 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai tiheää riuku- ja pinotavara-asteen 
männikköä, jossa on sekapuuna koivua. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.
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Latosaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 
92 % ja saravaltaisia 8 %. Pääturvelajeittain jakaan-
tuma on: rahkaturve (S) 51 %, sararahkaturve (CS) 
41 % ja rahkasaraturve (SC) 8 %. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 45 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä 27 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 8 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,6. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on yli 1  m syvällä suoalueella kohta-
laisesti (0–1  m:n syvyydessä keskimäärin 2,3  % 
ja 1–2 m:n syvyydessä 2,5 %). Yli 2 m:n syvyisel-
lä alueella liekoja on vähän (0–1 m:n syvyydessä 
1,7 % ja 1–2 m:n syvyydessä 1,8 %).

Latosaarennevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
oli 3,6 %, vesipitoisuus 91,4 % ja kuiva-ainemäärä 
77,0  kg/suo-m3 . Kuivan turpeen tehollinen läm-

pöarvo on ollut keskimäärin 19,3 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 8,5  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,10 % kuivapainosta.

Suon lähes koko yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(45 ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros noin 8 ha:n 
alalta soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuo-
tantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuotan-
toon. Muu osa turvekerrostumasta soveltuu ener-
giaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja 
ympäristöturvemäärä on noin 0,06  milj. suo-m3.  
Osittain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on noin 0,72  milj. suo-m3 energiaturpeeksi so-
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,06 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
1,07  milj.  GJ eli 0,30  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,94  milj.  GJ eli 
0,26  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,36  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.15.
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46. Vinkkelikangas

Vinkkelikangas (kl. 2323 12, x=7062,5, y=3413,8) 
sijaitsee noin 18 km Kaustisen keskustasta koilli-
seen (kuva 26). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Kaustiselta johtaa 
kylätie Tastulaan ja Viitalaan, josta erkanee metsä-

autotieverkosto pohjoiseen. Yksi metsäautotiehaa-
ra johtaa Harijärven eteläpuolitse suon länsipään 
läpi. Suolla on 37 tutkimuspistettä ja 31 syvyyspis-
tettä. Tutkimuspisteitä on 6,9/10 ha ja syvyyspis-
teitä 5,7/10 ha.

Kuva 26. Vinkkelikankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Vinkkelikangas sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Pääosa suosta kuuluu Torojan valu-
ma-alueeseen (49.058), kaakkoispää Näätinkiojan 
valuma-alueeseen (49.064). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 84–86 m. Selvää suon pinnan 
viettosuuntaa ei voida havaita. Vedet laskevat ojia 
myöten suon länsiosasta Fabriikinnevan, Kota-
lammennevan, Länkkyjärvennevan turvetuotan-
toalueen ja Kivinevan kautta Ullavanjokeen. Suon 
itäosan vedet laskevat itään Päivänevalle, jolta Sy-
väjärven kautta veto-ojaan ja samalle laskureitille.

Suon kokonaispinta-ala on 54 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 31 ha, yli 1,5 metrin 21 ha,  
yli 2 metrin 10 ha ja yli 3 metrin 4 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,9  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalajit 

ovat moreeni (47 %), hiesu (44 %) ja hieta (9 %). 
Liejua on suon pohjalla monin paikoin 10–80 cm. 
Yleensä liejukerros on ohut.

Vinkkelikangas on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Vinkkelikankaan tutkimuspisteistä on rämeellä 
81 % ja turvekankaalla 19 %. Vallitseva suotyyppi 
suolla on muuttunut varsinainen sararäme (kuva 
27). Yleisiä ovat myös muuttunut tupasvillaräme 
sekä luonnontilaiset tai muuttuneet kanervarah-
karäme ja tupasvillarahkaräme. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 22  % ja mättäiden 
korkeus 15 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää 
pinotavara-asteen tai vajaatuottoista männnikköä, 
jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 0.
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Vinkkelikankaan turpeista on rahkavaltaisia 
59  % ja saravaltaisia 41  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 41 %, sararahkatur-
ve (CS) 18 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve 
(SC) 40 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 57  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
43 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,1. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä paljon 
(3,7 %) ja 1–2 m:n syvyydessä vähän (1,6 %). Yli 
2  m:n syvyisellä alueella liekoja on kohtalaisesti 
(0–1 m:n syvyydessä 2,4 % ja 1–2 m:n syvyydessä 
2,4 %).

Vinkkelikankaalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,4 %, vesipitoisuus 92,7 % ja kuiva-ainemäärä 

72,7  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 19,1 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 8,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,09 %.

Suon pohjois- ja itäosan isommat yli 1,5 metrin 
syvyiset alueet (yht. noin 18 ha) soveltuvat tur-
vetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros noin 5 ha:n alalla soveltuu kasvu- 
ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturveker-
ros energiaturvetuotantoon. Muu osa alueesta so-
veltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen 
kasvu- ja ympäristöturvemäärä on noin 0,03 milj. 
suo-m3. Osittain heikosti maatuneen rahkaker-
roksen alla on noin 0,29 milj. suo-m3 energiatur-
peeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 
0,5  m paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-aine-
määrä on noin 0,02 milj. t ja kuivan turpeen ener-
giasisältö 0,40 milj. GJ eli 0,11 milj. MWh. Käyttö-
kosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,35 milj. GJ 
eli 0,10  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,34  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.15.

Kuva 27. Vinkkelikankaan eteläosan puolukkaturvekangasta. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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47. Timosmossen

Timosmossen (kl. 2323 06, x=7061,9, y=3312,6) 
sijaitsee noin 15 km Kaustisen keskustasta luotee-
seen (kuva 28). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suon länsipäässä 
on Pirtjärvi. Kaustiselta päin tullessa Jylhän ky-

lätieltä johtaa Hanhikosken jälkeen metsäautotie 
suon ympäri takaisin kylätielle ennen Pirttinie-
meä. Suolla on 32 tutkimuspistettä ja 26 syvyys-
pistettä. Tutkimuspisteitä on 6,7/10 ha ja syvyys-
pisteitä 5,5/10 ha.

Kuva 28. Timosmossenin tutkimus- ja syvyyspisteet.

Timosmossen sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Pääosa suosta kuuluu Köyhäjoen ala-
osan alueeseen (49.061), pohjoispää Ullavanjoen 
alaosan alueeseen (49.051). Suon pinnan korke-
us merenpinnasta on n. 47–51 m, ja pinta viettää 
pohjoiseen n. 3 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten pääosin suon länsipäässä olevaan Pirtjär-
veen, josta Köyhäjokeen ja Storträsketin kautta 
Perhonjokeen. Pohjoispään vedet laskevat Nuo-
lisenojan kautta Lampeniin ja edelleen Isojärven 
kautta Perhonjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 48 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 32 ha, yli 1,5 metrin 24 ha,  
yli 2 metrin 20 ha ja yli 3 metrin 9 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,9 m. Suon poh-
ja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (81 %) ja hiekka (12 %).  

Liejua on suon pohjalla paikoin 10–340 cm. Yleen-
sä liejukerrokset ovat ohuita.

Timosmossen on ojitettu lähes kauttaaltaan. Ti-
mosmossenin tutkimuspisteistä on rämeellä 70 %, 
avosuolla 7 %, korvessa 4 % ja turvekankaalla 
19  %. Vallitseva suotyyppi suolla on pääosin oji-
tettu kanervarahkaräme. Yleisiä ovat myös pää-
osin luonnontilainen tupasvillaräme ja pääosin 
ojitettu variksenmarjarahkaräme. Suon reunoilla 
puolukkaturvekangas on yleinen. Suon länsiosassa 
Pirtjärven ympäristössä on varsinainen saraneva 
yleisin (kuva 29). Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 38 % ja mättäiden korkeus 19 cm. 
Suopuusto on pääosin harvasta tiheään riukuas-
teen tai vajaatuottoista männikköä, jossa on seka-
puuna koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 1.
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Timosmossenin turpeista on rahkavaltaisia 
61  % ja saravaltaisia 39  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 38 %, sararahkatur-
ve (CS) 23 %, saraturve (C) 6 % ja rahkasaraturve 
(SC) 33 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 40  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
34  % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 10  % 
kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,7. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Timosmossenista on otettu näytteet kahdelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
oli 3,0 %, vesipitoisuus 91,5 % ja kuiva-ainemäärä 
81,9  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on ollut keskimäärin 20,0 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 8,8  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,27 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (24 ha) sovel-
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahka- 
valtainen pintaturvekerros noin 12 ha:n alalta so-
veltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon ja 
pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. Muu  
osa suon turvekerrostumasta soveltuu energia-
turvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja ym-
päristöturvemäärä on noin 0,12  milj. suo-m3. 
Osittain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on noin 0,38  milj. suo-m3 energiaturpeeksi so-
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,03 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,62  milj.  GJ eli 0,17  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,55  milj.  GJ eli 
0,15  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,39  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.30.

Kuva 29. Timosmossenin länsipään silmäke- ja saranevaa Pirtjärven rannalla. Kuva: Samu Valpola, GTK.
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48. Hanhineva

Hanhineva (kl. 2323 09, x=7061,5, y=3319,8) sijait-
see noin 12 km Kaustisen keskustasta luoteeseen 
(kuva 30). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh-
kareiseen moreenimaastoon. Idässä ja lounaassa 
suo rajoittuu osaksi peltoihin, idässä myös Pihla-
janharjuun. Suon eteläosassa on Hanhijärvi. Suon 
kaakkoispää on nimeltään Hautaneva. Kulkuyh-

teydet ovat hyvät. Kaustiselta päin tullessa Jylhän 
kylätieltä johtaa ennen Hanhikoskea metsäauto-
tie suon ympäri takaisin kylätielle Hanhikosken 
jälkeen. Metsäautotieltä erkanee 2 tilustietä suon 
keskiosan pelloille. Suolla on 35 tutkimuspistettä 
ja 31 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 5,5/10 ha 
ja syvyyspisteitä 4,9/10 ha.

Hanhineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Köyhäjoen alaosan alueeseen 
(49.061). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
n. 47–52 m, ja pinta viettää etelään n. 4,5 m/km. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Hanhijärveen, 
josta Köyhäjokeen ja Storträsketin kautta Perhon-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 63 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 40 ha, yli 1,5 metrin 28 ha, 
yli 2 metrin 16 ha, yli 3 metrin 10 ha ja yli 4 met-
rin 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 4,4 m. Suon pohja on topografialtaan vaihtele-
va. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (45 %) ja 
moreeni (44 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 
10–125 cm.

Hanhineva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 28  %, avosuolla  
16 %, pellolla 34 ja turvekankaalla 22  %. Suon 
keskiosa on pääasiassa peltoa. Yleinen suotyyp-
pi suon eteläosassa on muuttunut isovarpuinen 
räme. Suon länsiosan neva-alueella on vallitseva-
na pääosin ojitettu kanervarahkaneva. Reunoilla 
ja peltojen läheisyydessä puolukkaturvekangas on 
yleinen suotyyppi. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 17 % ja mättäiden korkeus 20 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tai lähes aukeaa 
eri kehitysasteilla olevaa männikköä, jossa on se-
kapuuna koivua ja kuusta. Suon luonnontilaisuus-
luokka on 1.

Kuva 30. Hanhinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Hanhinevan turpeista on rahkavaltaisia 80  % 
ja saravaltaisia 20  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 43 %, sararahkaturve (CS) 
37 %, rahkasaraturve (SC) 18 % ja ruskosammal-
saraturve (BC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 46 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 15 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
9 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,0. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on suolla yleensä erittäin vähän.

Hanhinevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
oli 4,2 %, vesipitoisuus 92,7 % ja kuiva-ainemäärä 
68,4  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on ollut keskimäärin 18,2 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 7,9  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,95 %. Rikkipitoisuus on korkea turveker-
rostuman alaosassa. Suosta on tehty myös alku-
aineanalyysejä.

Suon isommat, pohjoisosan yli 1,5 metrin syvyi-
set alueet (noin 24 ha) soveltuvat turvetuotantoon. 

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros noin 18 hehtaarin alalta soveltuu kasvu- ja 
ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros 
noin 16 ha:n alalta energiaturvetuotantoon. Osas-
sa aluetta heikosti maatunut pintarahka ulottuu 
suon pohjalle tai lähelle sitä. Ohuen pintarahkan 
alueella koko turvekerrostuma soveltuu ener-
giaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja 
ympäristöturvemäärä on noin 0,29  milj. suo-m3. 
Suurelta osin heikosti maatuneen rahkakerroksen 
alla on noin 0,19  milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,01  milj.  t ja kuivan turpeen energiasi-
sältö 0,24 milj. GJ eli 0,07 milj. MWh. Käyttökos-
teudessa (50  %) energiasisältö on 0,21  milj.  GJ 
eli 0,06  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,32  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, 
Q6.0, S0.50+.

Keminackenin pohjavesialue sijaitsee heti suon 
pohjoispuolella ja Peltokydönharjun tärkeä pohja-
vesialue ulottuu suon itäpäähän. Siksi suon luvitus 
voi olla hankalaa.
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49. Syyneskorpi

Syyneskorpi (kl. 2323 08, x=7059,4, y=3313,5) si-
jaitsee noin 12  km Kaustisen keskustasta luotee-
seen (kuva  31). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Valtatieltä n:o 13 Nikulasta 

johtaa metsäautotie suon poikki Hanhikoskelle. 
Suolla on 33 tutkimuspistettä ja 32 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 5,3/10 ha ja syvyyspisteitä 
5,1/10 ha.

Kuva 31. Syyneskorven tutkimus- ja syvyyspisteet.

Syyneskorpi sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Köyhäjoen alaosan alueeseen 
(49.061). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
n. 45–49 m, ja pinta viettää pääosin länteen n. 1– 
8 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten pääosin 
Särkkisenojan kautta Köyhäjokeen. 

Suon kokonaispinta-ala on 63 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 19 ha, yli 1,5 metrin 12 ha ja 
yli 2 metrin 7 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,9 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu 
(43 %), moreeni (40 %) ja hieta (11 %). Liejua on 
suon pohjalla paikoin 10–140 cm.

Syyneskorpi on ojitettu lähes kauttaaltaan. Ojit-
tamatonta on lähinnä suon kaakkoisosassa. Syy-
neskorven tutkimuspisteistä on turvekankaalla 
50  %, rämeellä 44  % ja pellolla 6 %. Yleisimmät 
suotyypit ohutturpeisilla osilla ovat puolukka- ja 
mustikkaturvekangas. Suon kaakkoisosan paksu-
turpeisella alueella ovat kanervarahkaräme ja iso-

varpuinen räme yleisimmät. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 21 % ja mättäiden korkeus 
20 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää pinota-
vara- ja riukuasteen männikköä, jossa on sekapuu-
na kuusta ja koivua. Suon luonnontilaisuusluokka 
on 1.

Syyneskorven turpeista on rahkavaltaisia 74 % 
ja saravaltaisia 26  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 37 %, sararahkaturve (CS) 
37  % ja rahkasaraturve (SC) 26  %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 59 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 43 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,1. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros enimmäk-
seen kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai  
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saravaltaista turvetta. Liekoja on koko suolla erit-
täin vähän.

Syyneskorvesta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,0 %, vesipitoisuus 92,0 % ja kuiva-ainemäärä 
79,4  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 18,8 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 8,2 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,09 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (12 ha) so-
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros n. 5 hehtaarin alalta 
soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon 
ja pohjaturvekerros koko alueelta energiaturve-

tuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja ympäris-
töturvemäärä on noin 0,06  milj. suo-m3. Osit-
tain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on 
noin 0,13  milj. suo-m3 energiaturpeeksi sovel-
tuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5  m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,01 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,19  milj.  GJ eli 0,05  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,17  milj.  GJ eli 
0,05  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,38  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.15.
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50. Kiviniemenneva

Kiviniemenneva (kl. 2323 05, x=7058,5, y=3303,0) 
sijaitsee noin 11 km Kaustisen keskustasta luotee-
seen (kuva  32). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Valtatieltä n:o 13 Nikulasta 

johtaa metsäautotie suon itäpuolitse Hanhikoskel-
le. Suolla on 21 tutkimuspistettä ja 20 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 5,3/10 ha ja syvyyspisteitä 
5,0/10 ha.

Kuva 32. Kiviniemennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kiviniemenneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen alaosan alu-
eeseen (49.061). Selvää viettosuuntaa ei voida 
havaita. Vedet laskevat suolta ojia myöten Särkki-
senojan kautta Köyhäjokeen. 

Suon kokonaispinta-ala on 40 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 16 ha, yli 1,5 metrin 10 ha ja 
yli 2 metrin 4 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,4 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Suo on muuten ohutturpeinen, mutta 
eteläosassa on pienehkö paksumman turpeen alue 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu (63 %), mo-
reeni (20 %) ja savi (12 %). Vaihtelevan paksuisia 
(10–620 cm) liejukerroksia havaittiin suon pohjal-
la yleisesti.

Kiviniemenneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Kiviniemennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
71 %, turvekankaalla 24 %, pellolla 3 % ja korves-
sa 2 %. Vallitseva suotyyppi suon eteläosassa on 
muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme ja poh-
joisosassa samalla ojitusasteella oleva ruohoinen 

sararäme. Keskimääräinen pinnan rahkamättäi-
syys on 16 % ja mättäiden korkeus 23 cm. Suopuus-
to on pääosin keskitiheää tai tiheää pinotavara- ja 
riukuasteen mäntyä ja koivua. Suon luonnontilai-
suusluokka on 1.

Kiviniemennevan turpeista on rahkavaltaisia 
37  % ja saravaltaisia 63  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 31 %, sararahkaturve 
(CS) 6 % ja rahkasaraturve (SC) 63 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 19 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 47 % kokonaistur-
vemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,2. Suolla on yleensä ohut heikos-
ti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. Lie-
koja on 0–1 m:n syvyydessä kohtalaisesti (2,1 %) 
ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän (0,4 %).
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Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (10 ha) sovel-
tuu energiaturvetuotantoon. Heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros on paikoin hai-
tallisen paksu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,16  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,3  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,31  milj.  GJ eli 
0,09 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-

giasisältö on 0,27  milj.  GJ eli 0,08  milj.  MWh. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö käyttökos-
teudessa on keskimäärin 0,50 MWh. Ympäröivillä 
pelloilla suon eteläosassa olisi ilmeisesti riittävän 
paksu kerros turvetta mahdolliseksi lisäalueeksi. 
Laskelmissa on käytetty turvelajille tyypillisiä ar-
voja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota ei ole myös-
kään vaaittu.
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51. Matolamminneva

Matolamminneva (kl. 2323 08, x=7056,6, 
y=3325,3) sijaitsee noin 7 km Kaustisen keskustas-
ta luoteeseen (kuva 33). Suo rajoittuu pääosin mä-
kiseen moreenimaastoon. Valtatieltä n:o 13 johtaa 

kylätie Puumalan kautta Paavolaan, josta tilustie 
johtaa suon itäpuolitse Jylhään. Suolla on 17 tutki-
muspistettä ja 17 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 5,8/10 ha ja syvyyspisteitä 5,8/10 ha.

Kuva 33. Matolamminnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Matolamminneva sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen alaosan  
alueeseen (49.061). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 51–53 m, ja pinta viettää luoteeseen 
n. 1 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten poh-
joiseen ja edelleen Särkkisenojan kautta Köyhä-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 30 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 18 ha, yli 1,5 metrin 14 ha,  
yli 2 metrin 10 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,2  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (35 %), hiesu (35 %), hieta (18 %) 

ja hiekka (12 %). Liejua on suon pohjalla yleisesti 
10–120 cm.

Matolamminneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Matolamminnevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
67  %, turvekankaalla 15  %, pellolla 12 % ja avo-
suolla 6 %. Yleisin suotyyppi on pääosin luon-
nontilainen kanervarahkaräme (kuva 34). Myös 
muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme on ylei-
nen. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
31 % ja mättäiden korkeus 24 cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää pinotavara-asteen ja vajaa-
tuottoista männnikköä, josa on sekapuuna koivua 
ja kuusta. Suon luonnontilaisuusluokka on 1.
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Matolamminnevan turpeista on rahkavaltaisia 
54  % ja saravaltaisia 46  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 36 %, sararahkatur-
ve (CS) 18 %, saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve 
(SC) 44 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 26  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
32 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 5 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,3. Suon länsiosassa on 
yleensä paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Itäosassa vastaava kerros on ohut. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Matolamminnevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 4,0 %, vesipitoisuus 93,0 % ja kuiva-ainemäärä 
63,1  kg/suo-m3. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,48 %. Pohjaturvekerroksen tuhka- (18,5 %) ja 
rikkipitoisuus (1,89 %) on korkea. Vesipitoisuus-, 
kuiva-ainemäärä- ja lämpöarvot alinta näytettä 
lukuun ottamatta edustavat suon heikosti maa-

tunutta rahkavaltaista pintaturvekerrosta: Näyte-
sarjan kahdessa alimmassa näytteessä on lähes 
puolet tuhkaa, jolloin niiden vesipitoisuutta ja kui-
va-ainemäärää ei voida käyttää laskelmissa. Siksi 
laskennassa on käytetty laskennallisia turvelajille 
tyypillisiä arvoja.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (14 ha) so-
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros noin 7 hehtaarin 
alalta suon länsiosasta soveltuu kasvu- ja ympä-
ristöturpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros ener-
giaturvetuotantoon. Suon itäosa ja eteläpää sovel-
tuvat kokonaisuudessaan energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu- ja ympäristöturvemäärä 
on noin 0,10 milj. suo-m3. Osittain heikosti maa-
tuneen rahkakerroksen alla on noin 0,15  milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,28  milj.  GJ eli 
0,08 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,24 milj. GJ eli 0,07 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,47 MWh.

Kuva 34. Matolamminnevan keskiosan kanervarahkarämettä. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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52. Kotineva

Kotineva (kl. 2323 08, x=7057,1, y=3341,8) sijait-
see noin 7  km Kaustisen keskustasta luoteeseen 
(kuva  35). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Valtatieltä n:o 13 johtaa kylätie 
Puumalan kautta Paavolaan, josta tilustie johtaa 

suon länsipuolitse Jylhään. Tieltä erkanee tilus-
tie, joka johtaa suon keskiosan halki suopelloille 
ja suon itäpuolelle. Suolla on 9 tutkimuspistettä ja 
8 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,2/10 ha ja 
syvyyspisteitä 2,9/10 ha.

Kuva 35. Kotinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kotineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Pääosa suosta kuuluu Köyhäjoen alaosan 
alueeseen (49.061), suon eteläpää Kaustisen alu-
eeseen (49.023). Suon pinta viettää länteen n. 3– 
5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten pääosin 
Särkkisenojan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 28 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 11 ha ja yli 1,5 metrin 3 ha. 
Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. Pohja-
maalajit ovat moreeni (53 %), hieta (29 %) ja hiesu 
(18 %).

Kotineva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on pellolla 87 % ja rämeellä 
13 %. Kotinevan turpeista on rahkavaltaisia 87 % 
ja saravaltaisia 13  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 46 %, sararahkaturve (CS) 
41 % ja rahkasaraturve (SC) 13 %. Tupasvillaa (ER) 

lisätekijänä sisältäviä turpeita on 61 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä 32 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 1.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,6. Suurimmassa osassa 
suota on paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on ohuehko kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Liekoja 
on suolla hyvin vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä suo-
alueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä erittäin pal-
jon (6,2 %) ja 1–2 m:n syvyydessä vähän (1,4 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue ei paksun 
(0,6–1,2 m) pintarahkan vuoksi sovellu energia-
turvetuotantoon, ja kasvuturvetuotantoon alue on 
liian pieni.
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53. Tukkikorpi

Tukkikorpi (kl. 2323 08, x=7061,4, y=3340,4) si-
jaitsee noin 13  km Kaustisen keskustasta luotee-
seen (kuva  36). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Etelässä ja osin lännessä suo 
rajoittuu peltoihin. Kaustiselta päin tullessa Jylhän 

kylätieltä johtaa ennen Hanhikoskea metsäauto-
teitä suon keskiosaan ja itäpuolelle. Suolla on 22 
tutkimuspistettä ja 17 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 5,2/10 ha ja syvyyspisteitä 4,0/10 ha.

Kuva 36. Tukkikorven tutkimus- ja syvyyspisteet.

Tukkikorpi sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon länsiosan pinta viettää etelään. Itä-
osassa ei selvää viettosuuntaa voida havaita. Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat länsiosassa hyvät, itäosas-
sa kohtalaiset. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
Haanojan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 42 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 22 ha, yli 1,5 metrin 11 ha ja 
yli 2 metrin 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,4 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(51 %) ja hiekka (44 %). Liejua on suon pohjalla 
paikoin 10–120 cm. Liejukerros on yleensä ohut.

Tukkikorpi on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 56 %, pellolla 18 % ja 

turvekankaalla 26  %. Vallitseva suotyyppi suon 
pohjoisosassa on muuttunut kanervarahkaräme. 
Suon keski- ja eteläosassa on paljon peltoa. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 19  % ja 
mättäiden korkeus 17 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää pinotavara-asteen männikköä, jossa 
on sekapuuna koivua ja kuusta. Suon luonnon-
tilaisuusluokka on 0.

Tukkikorven turpeista on rahkavaltaisia 33 % ja 
saravaltaisia 67  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 4 %, 
saraturve (C) 52 % ja rahkasaraturve (SC) 15  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
29 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 53 % koko-
naisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 4,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,6. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä kohta-
laisesti (2,3 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vä-
hän (0,5  %). Yli 2  m:n syvyisellä alueella liekoja 
on 0–1 m:n syvyydessä vähän (1,9 %) ja 1–2 m:n 
syvyydessä erittäin vähän (0,6 %).

Suon keskiosan isoin yli 1,5 metrin syvyinen 
alue (n. 5 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on noin 
0,06 milj. suo-m 3 (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,01 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,12  milj.  GJ eli 0,03  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,10  milj.  GJ eli 
0,03  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,50  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.
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54. Aidaskorvenneva

Aidaskorvenneva (kl. 2323 08, x=7059,0, 
y=3351,8) sijaitsee noin 9 km Kaustisen keskustas-
ta pohjoiseen (kuva 37). Suo rajoittuu pääosin mä-
kiseen moreenimaastoon. Lounaassa suo rajoittuu 
suurelta osin peltoihin. Kaustiselta päin tullessa 

Jylhän kylätieltä johtaa ennen Jylhää metsäautotei-
tä suon länsiosaan ja itäosan halki. Suolla on 25 
tutkimuspistettä ja 25 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 5,4/10 ha ja syvyyspisteitä 5,4/10 ha.

Kuva 37. Aidaskorvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Aidaskorvenneva sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 56–60 m, ja pinta viettää etelään n. 
5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten suon 
keskiosan peltoalueen läpi virtaavaan Prusiojaan 
ja edelleen Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 46 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 29 ha, yli 1,5 metrin 23 ha, 
yli 2 metrin 16 ha, yli 3 metrin 8 ha ja yli 4 metrin 
1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,4  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (40 %), 
hiesu (28 %) ja hiekka (26 %). Liejua on suon poh-
jalla paikoin 10–80 cm.

Aidaskorvenneva on ojitettu kauttaaltaan. Ai-
daskorvennevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
37 %, pellolla 39 % ja turvekankaalla 24 %. Suon 
keskiosassa on paljon peltoa. Suon pohjoisosassa 
muuttunut isovarpuinen räme ja pääosin muut-
tunut kanervarahkaräme ovat yleisiä suotyyppejä. 
Reunoilla mustikka- ja puolukkaturvekangas ovat 
yleisiä. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 15  % ja mättäiden korkeus 18  cm. Suopuusto 
on pääosin harvasta tiheään tukkipuu-, riuku- ja 
pinotavara-asteen männikköä, jossa on sekapuu-
na kuusta ja koivua. Suon luonnontilaisuusluokka  
on 0.

Aidaskorvennevan turpeista on rahkavaltaisia 
74  % ja saravaltaisia 26  %. Pääturvelajeittain ja-



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

65

kaantuma on: rahkaturve (S) 44 %, sararahkatur-
ve (CS) 30 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve 
(SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 31  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
24 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,7. Suurimmassa osassa 
suota on paksu heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen 
kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sa-
ravaltaista turvetta. Liekoja on 0–1 m:n syvyydessä 
vähän ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän.

Aidaskorvennevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
oli 3,4 %, vesipitoisuus 89,6 % ja kuiva-ainemäärä 
108,2 kg/suo-m 3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on ollut keskimäärin 19,9 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 8,7  MJ/kg. Rikkipitoisuus on kes-
kimäärin 1,28 %. Rikkipitoisuus on korkea koko 
pohjaturvekerrostumassa.

Suon pohjois- ja keskiosan yhtenäinen yli 1,5 
metrin syvyinen alue (n. 21 ha) soveltuu turvetuo-
tantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
turvekerros soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen 
tuotantoon noin 15 ha:n alalta ja pohjaturveker-
ros energiaturvetuotantoon 18 ha:n alalta. Osas-
sa aluetta heikosti maatunut pintarahka ulottuu 
suon pohjalle tai lähelle sitä. Ohuen pintarahkan 
alueella koko turvekerrostuma soveltuu ener-
giaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja 
ympäristöturvemäärä on noin 0,21  milj. suo-m  3. 
Pääosin heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on noin 0,24  milj. suo-m3 energiaturpeeksi so-
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,03 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,47  milj.  GJ eli 0,13  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,41  milj.  GJ eli 
0,11  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,46  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.50+.
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Matoneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
n. 55–65 m, ja pohjoisosan pinta viettää kaakkoon 
n. 5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Pru-
siojaan ja Aidaskorvennevan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 62 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 38 ha, yli 1,5 metrin 23 ha, 
yli 2 metrin 10 ha, yli 3 metrin 3 ha ja yli 4 metrin 
1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,6  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (61 %) 
ja hiesu (36 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 
10–100 cm.

Matoneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 38  %, pellolla 3 % ja 
turvekankaalla 59  %. Suon ohutturpeisilla alu-

eilla mustikkaturvekangas on vallitseva suotyyp-
pi. Myös puolukkaturvekangas on yleinen. Suon 
paksuturpeisilla alueilla yleisimmät suotyypit ovat 
muuttunut tupasvillaräme ja eri ojitusasteilla oleva 
kanervarahkaräme. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 15 % ja mättäiden korkeus 20 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tai tiheää tuk-
kipuu- ja pinotavara-asteen männikköä, jossa on 
sekapuuna kuusta ja koivua. Suon luonnontilai-
suusluokka on 0.

Matonevan turpeista on rahkavaltaisia 92 % ja 
saravaltaisia 8  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 45 %, sararahkaturve (CS) 47 % 
ja rahkasaraturve (SC) 8 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 37 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 36 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Kuva 38. Matonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

55. Matoneva

Matoneva (kl. 2323 08, x=7059,5, y=3357,7) sijait-
see noin 10 km Kaustisen keskustasta pohjoiseen 
(kuva  38). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Kaustiselta päin tullessa Jylhän 

kylätieltä johtaa ennen Jylhää metsäautoteitä suon 
länsipuolelle ja luoteispään kautta. Suolla on 35 
tutkimuspistettä ja 34 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 5,6/10 ha ja syvyyspisteitä 5,4/10 ha.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,2. Suurimmassa osassa 
suota on paksu heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen 
kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai 
saravaltaista turvetta. Liekoja on suolla vähän tai 
erittäin vähän.

Matonevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,8 %, 
vesipitoisuus 92,9  % ja kuiva-ainemäärä 65,4  kg/
suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 18,8 MJ/kg ja 50 %:n kosteudessa 
8,2 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,28 %. 
Suon pohjalta otetussa turvenäytteessä on korkea 
rikkipitoisuus (1,16 %).

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue  
(22 ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maatu-

nut rahkavaltainen pintaturvekerros noin 18 ha:n 
alalta soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotan-
toon ja pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. 
Ohuen pintarahkan alueella koko turvekerrostu-
ma soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökel-
poinen kasvu- ja ympäristöturvemäärä on noin  
0,22  milj. suo-m3. Pääosin heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla on noin 0,15  milj. suo-m3 
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vä-
hennetty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kui-
va-ainemäärä on noin 0,01 milj. t ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,21 milj. GJ eli 0,06 milj. MWh. Las-
kelmissa on käytetty vain energiaturvetuotantoon 
soveltuvia näytteitä. Käyttökosteudessa (50  %) 
energiasisältö on 0,19 milj. GJ eli 0,05 milj. MWh. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö käyttökos-
teudessa on keskimäärin 0,33  MWh. Energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laa-
tuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.30.
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56. Koivuneva

Koivuneva (kl. 2323 08, x=7058,4, y=3361,9) si-
jaitsee noin 10 km Kaustisen keskustasta pohjoi-
seen (kuva  39). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Kaustiselta päin tullessa Jylhän 

kylätieltä johtaa ennen Jylhää metsäautoteitä suon 
länsiosaan sekä etelä- ja itäpuolelle. Suolla on 33 
tutkimuspistettä ja 27 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 5,8/10 ha ja syvyyspisteitä 4,8/10 ha.

Kuva 39. Koivunevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Koivuneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinnan korkeus merenpinnas-
ta on n. 60–63 m Suon pinta viettää pohjoiseen  
n. 5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Ma-
tonevalle, josta Prusiojaan ja Aidaskorvennevan 
kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 56 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 33 ha, yli 1,5 metrin 24 ha,  
yli 2 metrin 13 ha ja yli 3 metrin 2 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,8  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin poh-
jamaalaji on moreeni (93 %). Liejua on havaittu 
suon pohjalla muutamalla pisteellä 20–70 cm.

Koivuneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 66  %, turvekankaalla 
29 %, pellolla 3 % ja korvessa 2 %. Vallitseva suo-
tyyppi on muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme. 

Suon keskiosassa muuttunut kanervarahkaräme 
on yleinen. Reunoilla on puolukkaturvekangas 
yleisin. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 22 % ja mättäiden korkeus 19 cm. Suopuusto 
on pääosin keskitiheää pinotavara- ja tukkipuu-
asteen männikköä, jossa on sekapuuna kuusta ja 
koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Koivunevan turpeista on rahkavaltaisia 49  % 
ja saravaltaisia 51  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 26 %, sararahkaturve (CS) 
23  %, saraturve (C) 11 % ja rahkasaraturve (SC) 
40  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 18 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 43 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,9 ja hyvin maa-
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tuneen pohjakerroksen 5,8. Suolla on vaihtelevan 
paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pintarahka-
kerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros 
kohtalaisen hyvin maatunutta sara- tai rahkaval-
taista turvetta.

Liekoja on kohtalaisesti tai vähän. Yli 1  m sy-
vällä suoalueella liekoja on kohtalaisesti (0–1 m:n 
syvyydessä keskimäärin 2,1 % ja 1–2 m:n syvyy-
dessä 2,0 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja 
on 0–1 m:n syvyydessä vähän (1,1 %) ja 1–2 m:n 
syvyydessä kohtalaisesti (2,1 %).

Koivunevasta otettiin näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus oli 3,0 %, 
vesipitoisuus 90,9  % ja kuiva-ainemäärä 89,1  kg/
suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
oli keskimäärin 19,4 MJ/kg ja 50 %:n kosteudessa 
8,5 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,60 %. 
Rikkipitoisuus on korkea koko suon pohjaturve-
kerrostumassa (1,11–1,80).

Suon yhtenäinen yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(24 ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maa-

tunut rahkavaltainen pintaturvekerros paksun 
pintaturpeen alueella (n. 12 ha) soveltuu kasvu- ja 
ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros 
energiaturvetuotantoon. Muu osa suosta soveltuu 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- 
ja ympäristöturvemäärä on noin 0,08 milj. suo-m3. 
Heikosti maatuneen paksun rahkakerroksen alla 
ja muualla suolla on noin 0,33 milj. suo-m3 ener-
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vähen-
netty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-
ainemäärä on noin 0,03 milj.  t ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,57  milj.  GJ eli 0,16  milj.  MWh. 
Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
0,50 milj. GJ eli 0,14 milj. MWh. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on kes-
kimäärin 0,42 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.50+.
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57. Hautarannanneva

Hautarannanneva (kl. 2323 08, x=7058,2, 
y=3374,9) sijaitsee noin 9  km Kaustisen keskus-
tasta pohjoiseen (kuva 40). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen moreenimaastoon. Suon länsiosa on 
Hautarannannevaa, itäosan peltoalue Häntänevaa 
ja Uusinevaa. Kaustiselta johtaa kylätie Tastulan 

kautta Viitalaan. Tieltä erkanee metsäautoteitä 
suon länsipuolelle. Viitalasta johtaa metsäauto-
tie suon itäpuolelle. Tieltä erkanee tilusteitä suon 
eteläpuolelle ja itäosaan. Suolla on 60 tutkimus-
pistettä ja 62 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
5,2/10 ha ja syvyyspisteitä 5,3/10 ha.

Kuva 40. Hautarannannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Hautarannanneva sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 63–66 m. Suon pinta viettää kaak-
koon n. 2 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 117 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 66 ha, yli 1,5 metrin 39 
ha, yli 2 metrin 16 ha ja yli 3 metrin 3 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,7  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisim-

mät pohjamaalajit ovat moreeni (69 %) ja hiekka  
(28 %). Liejua on suon pohjalla yleisesti 10–90 cm, 
paikoin jopa 100–150 cm.

Hautarannanneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 49 %, turvekankaal-
la 26 % ja pellolla 25 %. Yleisimmät suotyypit suon 
länsiosassa ovat muuttuma-asteella olevat tupas-
villaräme ja isovarpuinen räme. Suon itäosa on 
suurelta osin peltoa. Reunoilla on puolukkatur-
vekangas yleisin. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 20 % ja mättäiden korkeus 18 cm. 
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Suopuusto on pääosin keskitiheää tukkipuu- ja 
pinotavara-asteen mäntyä. Suon luonnontilaisuus-
luokka on 0.

Hautarannannevan turpeista on rahkavaltaisia 
53  % ja saravaltaisia 47  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 39 %, sararahkaturve 
(CS) 14  %, saraturve (C) 19 % ja rahkasaraturve 
(SC) 28 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 39  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
37  % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2  %  
kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,8 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,7. Suon länsiosassa on 
yleensä paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Muualla kerros on ohut. Suon länsiosan 
pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalai-
sen hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista tur-
vetta. Suon itäosassa pohjaturvekerros on selvästi 
saravaltainen. Liekoja on yleensä erittäin vähän.

Hautarannannevasta otettiin näytteet yhdeltä 
pisteeiltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,4 % ja vesipitoisuus 92,0 %. Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 18,8 MJ/kg 
ja 50 %:n kosteudessa 8,2 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,35 %. Pohjakerroksen tuhkapitoi-

suus on hyvin korkea (39,4–72,6 %), mikä osoittaa 
siinä olevan paljon mineraaliainesta. Koska tur-
peen kuivatilavuusarvoja on vain kahdesta näyt-
teestä tämän runsastuhkaisen kerroksen yläpuo-
lelta, niin laskennassa on käytetty laskennallisia 
turvelajille tyypillisiä arvoja.

Suon länsiosan yhtenäinen yli 1,5 metrin syvyi-
nen alue (n. 30 ha) soveltuu turvetuotantoon. Hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros 
paksun pintarahkan alueella (n. 10 ha) soveltuu 
kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohja-
turvekerros koko alueella energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu- ja ympäristöturvemäärä 
on noin 0,15  milj. suo-m3. Heikosti maatuneen 
rahkakerroksen alla ja ohuen pintarahkan alu-
eella koko turvekerrostumassa on noin 0,33 milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (poh- 
jalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Energia-
turpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,03  milj.  t ja 
kuivan turpeen energiasisältö 0,48  milj.  GJ eli 
0,13 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,42 milj. GJ eli 0,12 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,36 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.35.
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Vehkalammenneva sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062). Selvää viettosuuntaa ei voida 
havaita. Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot. Ve-
det laskevat suolta ojia myöten keski- ja pohjois-
osan lampiin.

Suon kokonaispinta-ala on 54 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 34 ha, yli 1,5 metrin 24 ha, 
yli 2 metrin 7 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin havait-
tu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. Suon pohja 
on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji 
on moreeni (99 %). Liejua on suon pohjalla pai-
koin 20–90 cm.

Vehkalammenneva on ojitettu lähes kauttaal-
taan. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 56  %, 
turvekankaalla 27  %, korvessa 9 % ja avosuolla 
8 %. Vallitseva suotyyppi on luonnontilainen tai 
muuttunut varsinainen sararäme. Myös isovarpui-

nen räme on yleinen. Reunoilla on puolukkatur-
vekangas yleisin. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 25 % ja mättäiden korkeus 23 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää vajaatuottoista 
sekä pinotavara- ja tukkipuuasteen mäntyä. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 2.

Vehkalammennevan turpeista on rahkavaltaisia 
73  % ja saravaltaisia 27  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 26 %, sararahkaturve 
(CS) 47 % ja rahkasaraturve (SC) 27 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 17 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 30 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,1. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-

58. Vehkalammenneva

Vehkalammenneva (kl. 2323 09, x  =  7064,4, 
y = 3336,6) sijaitsee noin 14 km Kaustisen keskus-
tasta pohjoiseen (kuva 41). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen moreenimaastoon. Suon keskiosassa on 
Vehkalampi, pohjoisosassa Kortevesi ja pohjois-

päässä Pitkävesi. Kaustiselta johtaa kylätie Tastu-
lan kautta Viitalaan. Viitalasta johtaa metsäautotie 
suon itäpuolelle. Suolla on 20 tutkimuspistettä ja 
51 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,7/10 ha ja 
syvyyspisteitä 9,5/10 ha.

Kuva 41. Vehkalammennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä erittäin 
paljon (5,1 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vä-
hän (0,9 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä vähän (0,9 %) ja 1–2 m:n sy-
vyydessä vähän (1,2 %).

Suon lammista johtuen suo ei sovellu turvetuo-
tantoon. Lisäksi suon paikoin paksu ja hajanainen 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros olisi 
mahdollisen energiaturvetuotannon haittatekijä. 
Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon paksun 
heikosti maatuneen pintarahkan alueet ovat liian 
pieniä ja hajallaan.
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59. Oivuanneva

Oivuanneva (kl. 2323 09, x = 7064,4, y = 3340,1) 
sijaitsee noin 16  km Kaustisen keskustasta koil-
liseen (kuva 42). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Kaustiselta johtaa kylätie Tas-

tulan kautta Viitalaan. Viitalasta johtaa metsäau-
totie suon pohjoispuolelle. Suolla on 35 tutkimus-
pistettä ja 23 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
6,9/10 ha ja syvyyspisteitä 4,5/10 ha.

Kuva 42. Oivuannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Oivuanneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Lähes koko suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062), kaakkoispää Näätinkiojan 
valuma-alueeseen (49.064). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 80–84 m. Suon pinta viettää 
länteen ja etelään n. 3–4 m/km. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten Palojärvenneva.

Suon kokonaispinta-ala on 51 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 30 ha, yli 1,5 metrin 25 
ha, yli 2 metrin 19 ha ja yli 3 metrin 7 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohja-
maalaji on moreeni (95 %). Liejua on suon pohjal-
la paikoin 10–50 cm.

Oivuanneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 77  % ja turvekan-
kaalla 23 %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-
asteella olevat tupasvillarahkaräme, tupasvillarä-
me ja isovarpuinen räme (kuva 43). Reunoilla ja 

ohutturpeisilla alueilla on puolukkaturvekangas 
vallitseva suotyyppi. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 31 % ja mättäiden korkeus 20 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotavara-as-
teen tai vajaatuottoista mäntyä. Suon luonnontilai-
suusluokka on 1.

Oivuannevan turpeista on rahkavaltaisia 77  % 
ja saravaltaisia 23  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 54 %, sararahkaturve (CS) 
23  %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 
22  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 51 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 21 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 7  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,1. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarahka- 
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Kuva 43. Oivuannevan itäosan muuttunutta isovarpuista rämettä. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.

kerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai saraval-
taista turvetta. Liekoja on suolla erittäin vähän tai 
vähän.

Oivuannevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 4,0 %, vesipitoisuus 91,1 % ja kuiva-ainemäärä 
84,6  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,5 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,5 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,60 %. Rikkipitoisuus on korkea pohjaturveker-
roksen alaosassa (1,31–1,93 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (25 ha) so-
veltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen  
turvemäärä on noin 0,51  milj. suo-m3 (pohjal-
ta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Energiatur-
peen kuiva-ainemäärä on noin 0,04  milj.  t ja 
kuivan turpeen energiasisältö 0,93  milj.  GJ eli 
0,26 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,82 milj. GJ eli 0,23 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,45 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.50+.
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60. Fapriikinneva

Fapriikinneva (kl. 2323 09, x=7062,6, y=3389,5) 
sijaitsee noin 15 km Kaustisen keskustasta koilli-
seen (kuva 44). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Kaustiselta johtaa 

kylätie Tastulan kautta Viitalaan. Viitalasta johtaa 
metsäautotie suon länsipuolelle. Suolla on 61 tut-
kimuspistettä ja 62 syvyyspistettä. Tutkimuspistei-
tä on 4,0/10 ha ja syvyyspisteitä 4,0/10 ha.

Kuva 44. Fapriikinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Fapriikinneva sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Pääosa suosta kuuluu Köyhäjoen 
keskiosan alueeseen (49.062), osa länsiosasta Ulla-
vanjoen alaosan alueeseen (49.051). Suon pinnan 
korkeus merenpinnasta on n. 77–81 m. Selvää viet-
tosuuntaa on vaikea havaita, mutta suon eteläosas-
sa pinta viettää länteen n. 2,5 m/km. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten länteen ja sitten pohjoiseen Ko-
talammennevalle ja edelleen Länkkyjärvennevan 
turvetuotantoalueen kautta Ullavanjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 152 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 98 ha, yli 1,5 metrin 69 ha, 
yli 2 metrin 44 ha, yli 3 metrin 13 ha ja yli 4 metrin 
1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,3  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (89 %) 
ja hiesu (10 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 
10–100 cm.

Fapriikinneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 81 %, turvekankaal-
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la 15 % ja avosuolla 4 %. Vallitseva suotyyppi on 
muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme (kuva 
45). Reunoilla ja suon ohutturpeisilla alueilla on 
puolukkaturvekangas yleinen. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 26 % ja mättäiden kor-
keus 15 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai 
harvaa riukuasteen mäntyä. Suon luonnontilai-
suusluokka on 0.

Fapriikinnevan turpeista on rahkavaltaisia 78 % 
ja saravaltaisia 22  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 39 %, sararahkaturve (CS) 
39  %, saraturve (C) 6 % ja rahkasaraturve (SC) 
16  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 50 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 21 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,4. Osassa suota on paksu 

heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue soveltuu 
energiaturveturvetuotantoon lähes kokonaisuu-
dessaan. Tuotantokelpoinen ala on 65 ha. Heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on 
monin paikoin haitallisen paksu energiaturvetuo-
tantoon. Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on 
noin 1,17 milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,10  milj.  t ja kuivan turpeen energiasi-
sältö 2,16 milj. GJ eli 0,60 milj. MWh. Käyttökos-
teudessa (50  %) energiasisältö on 1,89  milj.  GJ 
eli 0,53  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,45  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä.

Kuva 45. Fapriikinnevan keskiosan muuttunutta tupasvillarämettä. Kuva: Joni Palola, GTK.
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61. Kotaneva

Kotaneva (kl. 2323 09, x=7061,3, y=3387,0) sijait-
see noin 14  km Kaustisen keskustasta koilliseen 
(kuva 46). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh-
kareiseen moreenimaastoon, lännessä osin Hari-
järveen ja Harijärvenharjuun. Kaustiselta johtaa 
kylätie Tastulan kautta Viitalaan. Viitalasta joh-

taa metsäautotiet suon länsi- ja eteläpuolelle sekä 
suon pohjoispään läpi Harijärven pohjoisrannalla 
oleville mökeille. Suolla on 38 tutkimuspistettä ja 
23 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 6,6/10 ha ja 
syvyyspisteitä 4,0/10 ha.

Kuva 46. Kotanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kotaneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
n. 75–80 m. Suon pinta viettää länteen ja luotee-
seen n. 4,5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myö-
ten Harijärveen, josta edelleen Harijärvenojaa ja 
Palojärvenojaa Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 58 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 37 ha, yli 1,5 metrin 24 ha, 
yli 2 metrin 15 ha, yli 3 metrin 4 ha ja yli 4 metrin 
1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,5  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisin pohjamaalaji on moreeni (92 %). Liejua on 
suon pohjalla monin paikoin 10–60 cm, paksuim-
millaan jopa 90 cm.

Kotaneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 76  % ja turvekan-

kaalla 24  %. Yleisimmät suotyypit ovat kanerva-
rahkaräme, isovarpuinen räme, tupasvillarahka-
räme, variksenmarjarahkaräme ja tupasvillaräme. 
Reunoilla puolukkaturvekangas ja muuttunut pal-
losararäme ovat yleisiä. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 30  % ja mättäiden korkeus 
21 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää pinota-
vara-asteen tai vajaatuottoista mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 1.

Kotanevan turpeista on rahkavaltaisia 63  % ja 
saravaltaisia 37  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 30 %, sararahkaturve (CS) 33 % 
ja rahkasaraturve (SC) 37 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 48 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,8. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on paljon 0–1 m:n syvyydessä (yli 1 m 
syvällä suoalueella keskimäärin 3,6 % ja yli 2 m:n 
syvyisellä 3,0 %). Liekoja on kohtalaisesti 1–2 m:n 
syvyydessä (yli 1 m syvällä suoalueella keskimää-
rin 2,7 % ja yli 2 m:n syvyisellä 2,8 %).

Kotanevasta otettiin näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,3  %, vesipitoisuus 91,4  % ja kuiva-ainemäärä  
86,8  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 20,4 MJ/kg ja 50 %:n kos-

teudessa 8,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,11 %.

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(23 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Suon 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on paikoin haitallisen paksu energiaturvetuo-
tantoon. Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on 
noin 0,44 milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,04  milj.  t ja kuivan turpeen energia-
sisältö 0,78  milj.  GJ eli 0,22  milj.  MWh. Käyttö-
kosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,68 milj. GJ 
eli 0,19  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,43  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.15.
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62. Palojärvenoja

Palojärvenoja (kl. 2323 08, x=7060,4, y=3384,2) 
sijaitsee noin 13 km Kaustisen keskustasta koilli-
seen (kuva 47). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suon koillisosa 
on nimeltään Järvikorpi. Kaustiselta johtaa kylätie 

Tastulan kautta Viitalaan. Viitalasta johtaa metsä-
autotie suon länsipuolelle. Tieltä erkanee sivutiet 
suon eteläosaan ja pohjoispuolelle. Suolla on 48 
tutkimuspistettä ja 36 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 4,3/10 ha ja syvyyspisteitä 3,2/10 ha.

Kuva 47. Palojärvenojan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Palojärvenoja sijaitsee Perhonjoen vesistöalu-
eella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alu-
eeseen (49.062). Suon pinta viettää lounaaseen  
n. 6 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Palo-
järvenojan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 111 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 42 ha, yli 1,5 metrin 21 ha ja 
yli 2 metrin 7 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moree-
ni (76 %) ja hiekka (21 %). Liejua on suon pohjalla 
paikoin 10–50 cm.

Palojärvenoja on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 60  %, turvekankaalla 
39 % ja pellolla 1 %. Vallitseva suotyyppi on muut-

tuma-asteella oleva tupasvillaräme. Reunoilla ovat 
puolukka- ja ruohoturvekangas yleisiä. Keskimää-
räinen pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja mättäi-
den korkeus 21 cm. Suopuusto on pääosin keski-
tiheää pinotavara- ja tukkipuuasteen männikköä, 
jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 0.

Palojärvenojan turpeista on rahkavaltaisia 45 % 
ja saravaltaisia 55  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 27 %, sararahkaturve (CS) 
18  %, saraturve (C) 15 % ja rahkasaraturve (SC) 
40  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 35 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 50 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % koko-
naisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,7 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,7. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. Lie-
koja on yleensä vähän.

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(17 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-

kelpoinen turvemäärä on noin 0,24  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,02  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,47  milj.  GJ eli 
0,13 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,41 milj. GJ eli 0,11 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,46 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.
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63. Rytiräme

Rytiräme (kl. 2323 08, x=7059,2, y=3381,0) sijait-
see noin 11  km Kaustisen keskustasta koilliseen 
(kuva  48). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Kaustiselta johtaa kylätie Tastulan 
kautta Viitalaan. Viitalasta johtaa metsäautotie 

suon länsipuolelle. Tieltä erkanee tilustie suon kes-
kiosan halki itä-koilliseen. Suolla on 7 tutkimus-
pistettä ja 13 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
2,5/10 ha ja syvyyspisteitä 4,7/10 ha.

Kuva 48. Rytirämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Rytiräme sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinta viettää länteen n. 4 m/km. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Palojärvenojan 
kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 28 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 9 ha, yli 1,5 metrin 4 ha ja 
yli 2 metrin 2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 3,4  m. Suon pohja on topografial-
taan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni  
(95 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 20–40 cm.

Rytiräme on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on rämeellä 44  %, pellolla 39 % ja 
turvekankaalla 17  %. Vallitseva suotyyppi pelto-
alueen ulkopuolella on muuttuma-asteella oleva 
tupasvillaräme. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 13 % ja mättäiden korkeus 20 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tai lähes avointa 
pinotavara-asteen mäntyä. Suon luonnontilaisuus-
luokka on 0.

Rytirämeen turpeista on rahkavaltaisia 58 % ja 
saravaltaisia 42  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 36 %, sararahkaturve (CS) 22 % 
ja saraturve (C) 42 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 10 % ja puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 61 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,7 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,9. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen ker-
ros kohtalaisen hyvin maatunutta pääosin rahka-
valtaista turvetta. Liekoja on suolla erittäin vähän 
tai vähän.

Suon eteläosan yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(3 ha) soveltuu tilakohtaiseen energiaturvetuo-
tantoon. Käyttökelpoinen turvemäärä on noin 
0,06 milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
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noin 0,01 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,11  milj.  GJ eli 0,03  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,10  milj.  GJ eli 
0,03  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-

giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,50  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Teuvo Herranen

84

64. Palojärvenneva

Palojärvenneva (kl. 2323 08, x=7060,4, y=3401,1) 
sijaitsee noin 13  km Kaustisen keskustasta koil-
liseen (kuva 49). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Suon keskiosan eteläpuoliskol-
la on Iso Palojärvi. Kaustiselta johtaa kylätie Tas-

tulan kautta Viitalaan ja edelleen Vintturille, josta 
johtaa tilustie suon lounaisosan halki Ison Palojär-
ven länsipuolella olevalle tilalle. Suolla on 84 tutki-
muspistettä ja 69 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 5,9/10 ha ja syvyyspisteitä 4,9/10 ha.

Kuva 49. Palojärvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Palojärvenneva sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 78–81 m, ja pinta viettää suon kes-
kiosan eteläpuoliskolla olevaan Isoon Palojärveen. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Ison Palojärven 
kautta Palojärvenojaan ja edelleen Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 142 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 74 ha, yli 1,5 metrin 45 ha ja 
yli 2 metrin 21 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,9 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(67 %) ja hiekka (29 %). Liejua on suon pohjalla 
paikoin 10–170 cm.

Ison Palojärven ympäristössä ja pohjoispuolella 
suon keskiosasssa on laaja lähes ojittamaton alue. 
Suon länsi- ja itäosa on kauttaaltaan ojitettu. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 47 %, turvekankaal-
la 37 %, avosuolla 9 %, pellolla 6 % ja korvessa 1 %. 
Vallitseva suotyyppi suon länsiosassa on pääosin 
ojitettu kanervarahkaräme. Ison Palojärven ympä-
ristö on pääosin saranevaa. Reunoilla on puoluk-
katurvekangas yleisin (kuva 50). Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 19 % ja mättäiden kor-
keus 23 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää riu-
ku- ja pinotavara-asteen mäntyä. Suon luonnonti-
laisuusluokka on 2.
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Palojärvennevan turpeista on rahkavaltaisia 
76  % ja saravaltaisia 24  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 25 %, sararahkatur-
ve (CS) 51 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve 
(SC) 23 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 26  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
57 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,3. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen ker-
ros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sara-
valtaista turvetta.

Yli 1 m syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n 
syvyydessä paljon (3,0 %) ja 1–2 m:n syvyydessä 
erittäin vähän (0,9 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueel-
la liekoja on vähän (0–1 m:n syvyydessä 1,4 % ja 
1–2 m:n syvyydessä 1,2 %).

Palojärvennevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
oli 2,0 %, vesipitoisuus 90,6 % ja kuiva-ainemäärä 
87,7  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo oli keskimäärin 20,1 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 8,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,11 % kuivapainosta.

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(44 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,66  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,06  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 1,16  milj.  GJ eli 
0,32 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 1,02 milj. GJ eli 0,28 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,42 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15.

Kuva 50. Palojärvennevan eteläosan puolukkaturvekangasta. Kuva: Samu Valpola, GTK
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65. Pikkujärvenräme

Pikkujärvenräme (kl. 2323 08, x=7059,0, y=3406,7) 
sijaitsee noin 12 km Kaustisen keskustasta koilli-
seen (kuva 51). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suon kaakkois-
osassa on Pieni Palojärvi. Kaustiselta johtaa kylä-

tie Tastulan kautta Viitalaan ja edelleen Vintturille, 
josta johtaa tilustie suon länsipuolelta Ison Palo-
järven länsipuolella olevalle tilalle. Suolla on 52 
tutkimuspistettä ja 50 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 5,1/10 ha ja syvyyspisteitä 4,9/10 ha.

Kuva 51. Pikkujärvenrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Pikkujärvenräme sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062). Suon pinta viettää jyrkästi 
kohti Pientä Palojärveä. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Pienen Palojärven kautta Luomaojaan ja 
edelleen Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 102 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 59 ha, yli 1,5 metrin 27 ha 
ja yli 2 metrin 10 ha. Suurin havaittu turvekerrok-
sen paksuus on 2,7 m. Suon pohja on topografial-
taan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni  
(95 %). Liejua on suon pohjalla yleisesti 10–60 cm.

Pikkujärvenräme on ojitettu lähes kauttaal-
taan. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 69  %, 
turvekankaalla 28  %, avosuolla 2 % ja korvessa  

1 %. Vallitseva suotyyppi on muuttuma-asteella 
oleva tupasvillaräme. Myös puolukkaturvekangas 
ja muuttunut isovarpuinen räme ovat yleisiä. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 20  % ja 
mättäiden korkeus 17 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää riuku- ja pinotavara-asteen mäntyä. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 1.

Pikkujärvenrämeen turpeista on rahkavaltaisia 
81  % ja saravaltaisia 19  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 26 %, sararahkaturve 
(CS) 55 % ja rahkasaraturve (SC) 19 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 41  % 
ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 24 % kokonais- 
turvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on   
5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,2. Suurimmassa osassa suota on 
ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohta-
laisen hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista 
turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. 0–1 m:n syvyy-
dessä liekoja on erittäin paljon (yli 1 m syvällä suo-
alueella keskimäärin 4,7 % ja yli 2 m:n syvyisellä 
alueella 4,6 %). 1–2 m:n syvyydessä liekoja on yli 
1 m syvällä suoalueella erittäin vähän (0,8 %) ja yli 
2 m:n syvyisellä alueella vähän (1,6 %).

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(26 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,36  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,03  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,67  milj.  GJ eli 
0,18 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,58 milj. GJ eli 0,16 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,44 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.
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Valkianeva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suon länsiosa kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062), itäosa Näätinkiojan valuma-
alueeseen (49.064). Suon pinta viettää lännessä 
lounaaseen n. 10 m/km, ja idässä kohti Kärmeo-
jaa. Vedet laskevat suolta ojia myöten Kärmeojan 
kautta tai suoraan Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 62 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 13 ha ja yli 1,5 metrin 3 ha. 
Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat moreeni (54 %) ja hiekka 
(44 %). Liejua ei juuri havaittu.

Valkianeva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 55  % ja turvekan-

kaalla 45  %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttu-
ma-asteella olevat tupasvillaräme ja isovarpuinen 
räme. Reunoilla on puolukkaturvekangas yleisin. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 14 % 
ja mättäiden korkeus 18 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tukkipuu- tai pinotavara-asteen män-
tyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 1.

Valkianevan turpeista on rahkavaltaisia 64  % 
ja saravaltaisia 36  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 41 %, sararahkaturve (CS) 
23  %, saraturve (C) 15 % ja rahkasaraturve (SC) 
21  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 30  % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
46 % kokonaisturvemäärästä.

66. Valkianeva

Valkianeva (kl. 2323 08, x=7058,0, y=3406,9) si-
jaitsee noin 11  km Kaustisen keskustasta koilli-
seen (kuva 52). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Lännessä, koil-
lisessa ja etelässä suo rajoittuu osaksi peltoihin. 

Kaustiselta johtaa kylätie Tastulan kautta Viitalaan 
ja edelleen Vintturille, jonka pohjoispuolella suo 
sijaitsee. Suolla on 45 tutkimuspistettä ja 35 sy-
vyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 7,3/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 5,7/10 ha.

Kuva 52. Valkianevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,8 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,8. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen ker-

ros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sara-
valtaista turvetta. Liekoja on koko suolla erittäin 
vähän.

Suo ei ohutturpeisuutensa ja yli 1,5 metrin sy-
vyisen alueen hajanaisuuden (3 erillistä aluetta) 
vuoksi sovellu turvetuotantoon.
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67. Österharju

Österharju (kl. 2323 08, x=7053,3, y=3407,7) si-
jaitsee noin 5  km Kaustisen keskustasta itään 
(kuva 53). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh-
kareiseen moreenimaastoon. Suon lounaispäässä 
on Mustalampi. Suo sijaitsee autotien Kaustinen-

Toholampi pohjoispuolella ennen Kolan kylää. 
Suolla on 40 tutkimuspistettä ja 38 syvyyspistettä. 
Tutkimuspisteitä on 4,9/10  ha ja syvyyspisteitä 
4,7/10 ha.

Kuva 53. Österharjun tutkimus- ja syvyyspisteet.

Österharju sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Pääosa suosta kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062), eteläosa Tastulanojan aluee-
seen (49.066). Suon pinnan korkeus merenpinnas-
ta on n. 89–92 m, ja pinta viettää koilliseen n. 3 m/
km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Isolle Öster-
nevalle ja edelleen Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 81 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 59 ha, yli 1,5 metrin 35 ha, 
yli 2 metrin 19 ha, yli 3 metrin 6 ha ja yli 4 metrin 

1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,5  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisin pohjamaalaji on moreeni (87 %). Liejua on 
suon pohjalla monin paikoin 10–40 cm, paikoin 
jopa 60–80 cm.

Österharju on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 88 % ja turvekankaal-
la 12  %. Yleisimmät. suotyypit ovat muuttuma-
asteella olevat tupasvillaräme, pallosararäme, 
kanervarahkaräme, isovarpuinen räme ja tupas- 
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Kuva 54. Österharjun keskiosan muuttunutta kanervarahkarämettä. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.

villarahkaräme (kuva 54). Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 29  % ja mättäiden korkeus 
18 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää pinota-
vara-asteen tai vajaatuottoista mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 0.

Österharjun turpeista on rahkavaltaisia 39  % 
ja saravaltaisia 61  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 17 %, sararahkaturve (CS) 
22  %, saraturve (C) 18 % ja rahkasaraturve (SC) 
43  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 38 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 22 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,8. Suurimmassa osassa suota on 
ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohta-
laisen hyvin maatunutta sara- tai rahkavaltaista 
turvetta. Liekoja on yleensä erittäin vähän.

Österharjusta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus  

oli 5,0 %, vesipitoisuus 87,7 % ja kuiva-ainemäärä 
122,5 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on ollut keskimäärin 21,5 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 9,5  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,36 %. Runsastuhkaisen pohjaturpeen ar-
vot on jätetty laskelmasta pois.

Suon keskiosan isommat yli 1,5 metrin syvyiset 
alueet (29 ha) soveltuvat energiaturvetuotantoon. 
Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros on paikoin haitallisen paksu. Käyttökelpoinen 
turvemäärä on noin 0,51 milj. suo-m3 (pohjalta vä-
hennetty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kui-
va-ainemäärä on noin 0,06 milj. t ja kuivan turpeen 
energiasisältö 1,34  milj.  GJ eli 0,37  milj.  MWh. 
Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
1,19 milj. GJ eli 0,33 milj. MWh. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on kes-
kimäärin 0,65 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q8.0, S0.40.
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68. Kapulaportaanräme

Kapulaportaanräme (kl. 2323 11, x=7052,8, 
y=3416,4) sijaitsee noin 6 km Kaustisen keskustas-
ta itään (kuva 55). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
ja lohkareiseen moreenimaastoon. Etelässä suo 
rajoittuu osin Pitkälampeen. Suo sijaitsee autotien 

Kaustinen-Toholampi eteläpuolella ennen Kolan 
kylää.  Suolla on 31 tutkimuspistettä ja 30 syvyys-
pistettä. Tutkimuspisteitä on 7,6/10 ha ja syvyys-
pisteitä 7,4/10 ha.

Kuva 55. Kapulaportaanrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kapulaportaanräme sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suon pohjoisosa kuuluu Köyhä-
joen keskiosan alueeseen (49.062), eteläosa Tastu-
lanojan alueeseen (49.066). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 93–97 m, ja pinta viettää luo-
teeseen n. 2–5 m/km. Vedet laskevat suon pohjois-
osasta ojia myöten Österharjun ja Ison Östernevan 
kautta Köyhäjokeen. Eteläosan vedet laskevat Pit-
kälampeen, josta Ketunpesännevan sekä Pienen ja 
Ison Kalaveden kautta Kalavedenojaan. Tästä ve-
det laskevat Tastulanojaa Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 41 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 32 ha, yli 1,5 metrin 27 ha,  

yli 2 metrin 18 ha ja yli 3 metrin 4 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,9  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (49 %) ja hiesu (48 %). 
Liejua on suon pohjalla monin paikoin 10–50 cm, 
yhdellä pisteellä jopa 80 cm.

Kapulaportaanräme on ojitettu lähes kauttaal-
taan. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 80 % ja 
turvekankaalla 20  %. Yleisimmät suotyypit ovat 
muuttuma-asteella olevat isovarpuinen räme ja tu-
pasvillaräme. Reunoilla on puolukkaturvekangas 
vallitseva suotyyppi. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 19 % ja mättäiden korkeus 16 cm. 
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Suopuusto on pääosin keskitiheää tai harvaa riu-
ku- ja pinotavara-asteen mäntyä. Suon luonnon-
tilaisuusluokka on 1.

Kapulaportaanrämeen turpeista on rahkavaltai-
sia 87 % ja saravaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 35 %, sararahkatur-
ve (CS) 52 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve 
(SC) 12 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 48  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
22  % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3  %  
kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,9. Suurimmassa osassa 
suota on paksu heikosti (H1–4) maatunut pinta-
rahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen 
kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai 
saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. 0–1 m:n syvyy-
dessä liekoja on paljon (yli 1 m syvällä suoalueella 
keskimäärin 3,1  % ja yli 2  m:n syvyisellä 3,2 %) 
1–2 m:n syvyydessä liekoja on vähän (1,5 %).

Kapulaportaanrämeestä on otettu näytteet yh-
deltä pisteeiltä. Turpeen keskimääräinen tuhka-
pitoisuus oli 2,1  %, vesipitoisuus 89,5  % ja kui-
va-ainemäärä 106,4  kg/suo-m3. Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo oli keskimäärin 21,0 MJ/kg 
ja 50 %:n kosteudessa 9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,24 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (27 ha) sovel-
tuu energiaturvetuotantoon. Heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros on paikoin haital-
lisen paksu (0,7 m) energiaturvetuotantoon. Käyt-
tökelpoinen turvemäärä on noin 0,50 milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,05  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 1,12  milj.  GJ eli 
0,31 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,99 milj. GJ eli 0,28 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,56 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25.
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69. Jouhineva

Jouhineva (kl. 2323 11, x=7057,7, y=3436,7) sijait-
see noin 12  km Kaustisen keskustasta koilliseen 
(kuva 56). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh-
kareiseen moreenimaastoon. Suo sijaitsee autotien 
Kaustinen-Toholampi ja Kolan kylän pohjoispuo-

lella. Suon pohjoispuolitse johtaa metsäautotie 
turvetuotantoalueille. Tieltä erkanee metsäautotie 
Voinevan läpi Jouhinevan itäpuolelle. Suolla on 54 
tutkimuspistettä ja 45 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 4,9/10 ha ja syvyyspisteitä 4,0/10 ha.

Jouhineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinnan korkeus merenpinnasta 
on n. 85–88 m, ja pinta viettää lounaaseen n. 1,5– 
2,5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Köy-
häjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 111 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 76 ha, yli 1,5 metrin 59 ha 
ja yli 2 metrin 30 ha. Suurin havaittu turvekerrok-
sen paksuus on 2,9 m. Suon pohja on topografial-
taan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni  
(93 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 10–40 cm.

Jouhineva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on rämeellä 83  % ja turvekankaalla 
17  %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-as-
teella olevat tupasvillaräme, varsinainen sararäme 

ja varsinainen korpiräme. Reunoilla on puoluk-
katurvekangas yleinen. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 28  % ja mättäiden korkeus 
21  cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai ti-
heää pinotavara- ja tukkipuuasteen männikköä, 
jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. Huomattava 
osa puustosta on vajaatuottoista. Suon luonnonti-
laisuusluokka on 0.

Jouhinevan turpeista on rahkavaltaisia 75  % 
ja saravaltaisia 25  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 39 %, sararahkaturve (CS) 
36  %, saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 
23  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 49 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 23 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % koko-
naisturvemäärästä.

Kuva 56. Jouhinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,8 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,9. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. Lie-
koja on suolla yleensä vähän.

Jouhinevasta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,5 %, 
vesipitoisuus 88,4 % ja kuiva-ainemäärä 108,4 kg/
suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on 
ollut keskimäärin 21,1  MJ/kg ja 50  %:n kosteu-
dessa 9,3  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin  
0,18 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (59 ha) 
soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökel-
poinen turvemäärä on noin 0,94  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,10  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 2,15  milj.  GJ eli 
0,60 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 1,90 milj. GJ eli 0,53 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,56 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20.
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70. Voineva

Voineva (kl. 2323 11, x=7056,6, y=3434,7) sijait-
see noin 12  km Kaustisen keskustasta koilliseen 
(kuva 57). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja loh-
kareiseen moreenimaastoon. Suon itä- ja keskiosa 
on nimeltään Voineva ja erillinen länsiosa Levärä-
me. Suo sijaitsee autotien Kaustinen-Toholampi ja 

Kolan kylän pohjoispuolella. Suon pohjoispuolitse 
johtaa metsäautotie turvetuotantoalueille. Tieltä 
erkanee metsäautotie Voinevan läpi Jouhinevan 
itäpuolelle. Suolla on 38 tutkimuspistettä ja 32  
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,5/10  ha ja  
syvyyspisteitä 3,8/10 ha.

Kuva 57. Voinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Voineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinta viettää luoteeseen n. 3–5 m/
km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Köyhä- 
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 85 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 41 ha, yli 1,5 metrin 24 ha ja 
yli 2 metrin 11 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,6 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni (90 
%). Liejua on suon pohjalla paikoin 10–20 cm.

Voineva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 75  %, turvekankaalla 
13 % ja pellolla 12  %. Yleisimmät suotyypit ovat 
muuttuma-asteella olevat tupasvillaräme ja ka-

nervarahkaräme. Suon koilliskulmassa on peltoa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 31 % 
ja mättäiden korkeus 28 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää pinotavara- ja tukkipuuasteen mäntyä. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Voinevan turpeista on rahkavaltaisia 75 % ja sa-
ravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 43  %, sararahkaturve (CS) 32  %, 
saraturve (C) 4 % ja rahkasaraturve (SC) 21  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
48 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 30 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaistur-
vemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
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kerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,9. Suolla on yleensä ohut 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä erittäin 
paljon (4,0 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vä-
hän (0,9 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä paljon (3,0 %) ja 1–2 m:n sy-
vyydessä vähän (1,1 %).

Suon keski- ja itäosan yli 1,5 metrin syvyinen 
alue (22 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. 
Suon länsiosan yli 1,5 metrin syvyinen alue on 

pienialainen ja heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros paksu. Siksi aluetta ei ole las-
kettu mukaan turvetuotantoon soveltuviin alu-
eisiin. Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on 
noin 0,32 milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,03  milj.  t ja kuivan turpeen energiasi-
sältö 0,59 milj. GJ eli 0,16 milj. MWh. Käyttökos-
teudessa (50  %) energiasisältö on 0,52  milj.  GJ 
eli 0,14  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,44  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.
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71. Hoikkaneva

Hoikkaneva (kl. 2323 11, x=7058,0, y=3449,8) si-
jaitsee noin 14 km Kaustisen keskustasta itä-koilli-
seen (kuva 58). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suo sijaitsee auto-
tien Kaustinen-Toholampi sekä Kolan ja Alipään 

kylien pohjoispuolella. Suon länsipuolitse johtaa 
metsäautotie turvetuotantoalueille, joita on suon 
länsipuolella ja itäosassa. Suolla on 46 tutkimus-
pistettä ja 31 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
4,9/10 ha ja syvyyspisteitä 3,3/10 ha.

Kuva 58. Hoikkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä turvetuotantoalue (ruskea väri).

Voineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
49.062. Selvää viettosuuntaa ei voida havaita. Kui-
vatusmahdollisuudet ovat kohtalaiset. Vedet laske-
vat suolta ojia myöten Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 95 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 44 ha, yli 1,5 metrin 28 
ha, yli 2 metrin 15 ha ja yli 3 metrin 2 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,6  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohja-
maalaji on moreeni (96 %). Liejua on suon pohjal-
la paikoin 10–40 cm.

Hoikkaneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 60  %, turvekan-
kaalla 39  % ja pellolla 1 %. Vallitseva suotyyppi 
on muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme. Suon 
ohutturpeisilla reuna-alueilla on puolukkatur-
vekangas yleisin. Suon itäosassa on turvetuotan-
toalue (kuva 59). Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 24 % ja mättäiden korkeus 21 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tukkipuu-, pi-
notavara- ja riukuasteen mäntyä ja koivua. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 1.
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Hoikkanevan turpeista on rahkavaltaisia 63  % 
ja saravaltaisia 37  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 
29  %, saraturve (C) 7 % ja rahkasaraturve (SC) 
30  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 55 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 27 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,5 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  6,0. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen ker-
ros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sara-

valtaista turvetta. Liekoja on suolla yleensä vähän.
Suon lähes koko yli 1,5 metrin syvyinen alue 

(27 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen energiaturvemäärä on noin 0,44  milj. 
suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,5  m paksu ker-
ros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 
0,04  milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,81  milj.  GJ eli 0,23  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,71  milj.  GJ eli 
0,20  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,45  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.

Kuva 59. Hoikkanevan itäosan turvetuotantoalue. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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72. Mätikköneva

Mätikköneva (kl. 2323 11, x=7057,1, y=3451,9) si-
jaitsee noin 16 km Kaustisen keskustasta itä-koil-
liseen (kuva 60). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Suo sijaitsee autotien Kausti-
nen-Toholampi ja Alipään kylän luoteispuolella. 

Suon itäpuolitse johtaa metsäautotie turvetuotan-
toalueille. Tieltä erkanee metsäautotie suon etelä-
osan halki Köyhäjoen varteen. Suolla on 23 tutki-
muspistettä ja 20 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 4,6/10 ha ja syvyyspisteitä 4,0/10 ha.

Kuva 60. Mätikkönevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Mätikköneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan aluee-
seen 49.062. Suon pinta viettää länsilounaaseen n. 
6 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Köyhä-
jokeen. 

Suon kokonaispinta-ala on 50 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on vain 3 ha. Suurin havaittu 
turvekerroksen paksuus on 1,8 m. Suon pohja on 
topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalaji on mo-
reeni. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,0.

Mätikköneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on turvekankaalla 93 % ja rämeellä 
7 % ja. Suon Yleisimmät suotyypit ovat puolukka-, 

mustikka- ja ruohoturvekangas. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 2 % ja mättäiden 
korkeus 20  cm. Suopuusto on pääosin keskitihe-
ää tukkipuuasteen kuusta, mäntyä ja koivua. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.

Mätikkönevan turpeista on rahkavaltaisia 4 % ja 
saravaltaisia 96  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 4 %, saraturve (C) 52 % ja rah-
kasaraturve (SC) 44 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 9 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 65 % kokonaisturvemäärästä. 

Ohutturpeisuutensa vuoksi suo ei sovellu turve-
tuotantoon.
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73. Jokineva

Jokineva (kl. 2323 11, x=7056,5, y=3444,6) sijait-
see noin 12  km Kaustisen keskustasta itä-koilli-
seen (kuva  61). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Idässä suo rajoittuu osaksi 
Köyhäjokeen. Suo sijaitsee autotien Kaustinen-

Toholampi ja Kolan kylän pohjoispuolella. Suon 
länsipuolelle johtaa 2 metsäautotietä. Suolla on 30 
tutkimuspistettä ja 19 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 8,1/10 ha ja syvyyspisteitä 5,1/10 ha.

Kuva 61. Jokinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Jokineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Selvää viettosuuntaa ei voida havaita. Ve-
det laskevat suolta ojia myöten Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 37 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 16 ha, yli 1,5 metrin 7 ha ja 
yli 2 metrin 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,4 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni (96 %).  
Liejua on suon pohjalla paikoin 10–40 cm.

Jokineva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Jo-
kinevan tutkimuspisteistä on rämeellä 85  % ja 
turvekankaalla 15  %. Yleisimmät suotyypit ovat 
muuttuma-asteella olevat tupasvillaräme, tupasvil-
larahkaräme ja kanervarahkaräme. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 40 % ja mättäiden 
korkeus 26 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää 
pinotavara-asteen tai vajaatuottoista mäntyä. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 1.

Jokinevan turpeista on rahkavaltaisia 87 % ja sa-
ravaltaisia 13 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 59  %, sararahkaturve (CS) 28  %, 
saraturve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 10  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 51  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 23  % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonais-
turvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,9. Suurimmassa osassa 
suota on paksuhko heikosti (H1–4) maatunut pin-
tarahkakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen 
kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- ja sa-
ravaltaista turvetta. Liekoja on suolla vaihtelevasti, 
0–1 m:n syvyydessä keskimäärin 2,0 % ja 1–2 m:n 
syvyydessä 0,8–1,0 %.
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Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (7 ha) so-
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros soveltuu kasvu- ja 
ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kas-
vu- ja ympäristöturvemäärä on noin 0,04  milj. 
suo-m3. Heikosti maatuneen rahkakerroksen 
alla on noin 0,05  milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m 

paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,004  milj.  t ja kuivan turpeen energia-
sisältö 0,09  milj.  GJ eli 0,03  milj.  MWh. Käyttö-
kosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,08 milj. GJ 
eli 0,02  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,40  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.
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74. Jokineva

Jokineva (kl. 2323 11, x=7054,5, y=3453,8) sijaitsee 
noin 10 km Kaustisen keskustasta itään (kuva 62). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaas-
toon. Suo sijaitsee autotien Kaustinen-Toholampi 

pohjoispuolella ja Alipään kylän länsipuolella. 
Suolla on 21 tutkimuspistettä ja 20 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 6,9/10 ha ja syvyyspisteitä 
6,5/10 ha.

Kuva 62. Jokinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Jokineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Pääosa suosta kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062), länsiosa Mökinojan valuma-
alueeseen (49.065). Suon pinnan korkeus me-
renpinnasta on n. 95–97 m, ja pinta viettää itään  
n. 2 m/km. Vedet laskevat suolta pääosin itäosan 
peltoalueen läpi Köyhäjokeen. Suon länsipäästä 
vedet laskevat Pässirämeen ja Kortenevan kautta 
Kruununojaan ja edelleen Mökinojaan, josta Köy-
häjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 31 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 18 ha, yli 1,5 metrin 12 ha ja 
yli 2 metrin 9 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 3,1 m. Suon pohja on topografialtaan 
melko tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
moreeni (54 %) ja hiesu (44 %).

Jokineva on ojitettu suurelta osin. Jokinevan 
tutkimuspisteistä on rämeellä 45 %, turvekankaal-

la 21 %, pellolla 18 %, avosuolla 13 % ja korvessa  
3 %. Yleisin suotyyppi suon lähes luonnontilaises-
sa keskiosassa on tupasvillaräme. Myös eri ojitus-
asteilla olevat variksenmarjarahkaräme ja -neva 
ovat yleisiä. Suon itäosa on lähes kauttaaltaan 
peltoa (kuva 63). Suon reunoilla on puolukkatur-
vekangas yleisin. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 27 % ja mättäiden korkeus 19 cm. 
Suopuusto on pääosin lähes avointa tai keskitiheää 
riuku- tai taimikkoasteen mäntyä. Suon luonnon-
tilaisuusluokka on 2.

Jokinevan turpeista on rahkavaltaisia 99 % ja sa-
ravaltaisia 1 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 63 %, sararahkaturve (CS) 36 % ja 
rahkasaraturve (SC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 82 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 7 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 1 % kokonaisturvemäärästä.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Teuvo Herranen

104

Kuva 63. Suon koillisosan uutta turvepeltoa. Kuva: Joni Palola, GTK.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,4. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta pääosin rahkavaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Jokinevasta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,3  %, vesipitoisuus 89,8  % ja kuiva-ainemäärä  
115,5 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on ollut keskimäärin 20,8 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,2 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin  
0,14 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (12 ha) sovel-
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros n. 5 hehtaarin alueelta 

soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon 
ja pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. Muu 
osa suon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta soveltuu 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu-  
ja ympäristöturvemäärä on noin 0,06 milj. suo-m3. 
Osittain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on noin 0,16  milj. suo-m3 energiaturpeeksi so-
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,02 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,38  milj.  GJ eli 0,11  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,34  milj.  GJ eli 
0,09  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,56  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.15.
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75. Köyhäneva

Köyhäneva (kl. 2323 11, x=7055,8, y=3458,6) si-
jaitsee noin 12  km Kaustisen keskustasta itään 
(kuva  64). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Lännessä suo rajoittuu osaksi 

Köyhäjokeen. Suo sijaitsee autotien Kaustinen-To-
holampi ja Alipään kylän luoteispuolella. Suolla on 
35 tutkimuspistettä ja 37 syvyyspistettä. Tutkimus-
pisteitä on 3,0/10 ha ja syvyyspisteitä 3,2/10 ha.

Kuva 64. Köyhänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Köyhäneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinta viettää länteen n. 5 m/km. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten länteen Köyhä-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 117 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 21 ha, yli 1,5 metrin 5 ha 
ja yli 2 metrin 1 ha. Suurin havaittu turvekerrok-
sen paksuus on 2,4 m. Suon pohja on topografial-
taan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni  
(97 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 10–20 cm.

Köyhäneva on ojitettu kauttaaltaan. Köyhäne-
van tutkimuspisteistä on rämeellä 59 %, turvekan-
kaalla 31 % ja pellolla 10 %. Yleisimmät suotyypit 
ovat muuttuma-asteella olevat pallosararäme ja 
varsinainen sararäme sekä puolukkaturvekangas. 

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 4 % 
ja mättäiden korkeus 30  cm. Suopuusto on pää-
osin keskitiheää pinotavara- ja tukkipuuasteen 
männikköä, jossa on sekapuuna runsaasti koivua 
ja vähän kuusta. Suon luonnontilaisuusluokka  
on 0.

Köyhänevan turpeista on rahkavaltaisia 6 % ja 
saravaltaisia 94  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 2 %, sararahkaturve (CS) 4 %, 
saraturve (C) 27 % ja rahkasaraturve (SC) 67  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
9 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 55 % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 4,0. Suolla on ohut 
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heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta saravaltaista turvetta. Liekoja 
on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä suoalueella 
liekoja on 0–1 m:n syvyydessä keskimäärin 1,2 % 
ja 1–2 m:n syvyydessä 0,6 %. Yli 2 m:n syvyisel-

lä alueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä 2,1 % ja 
1–2 m:n syvyydessä 1,3 %. 

Suo ei sovellu turvetuotantoon yli 1,5 metrin sy-
vyisen alueen pienialaisuudesta ja hajanaisuudesta 
(2 erillistä aluetta) sekä Köyhäjoen läheisyydestä 
johtuen.
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76. Uusineva

Uusineva (kl. 2323 11, x=7057,4, y=3463,1) sijaitsee 
noin 15 km Kaustisen keskustasta itään (kuva 65). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaas-
toon. Suo sijaitsee autotien Kaustinen-Toholampi 

ja Alipään kylän luoteispuolella. Suolla on 8 tutki-
muspistettä ja 13 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 1,5/10 ha ja syvyyspisteitä 2,5/10 ha.

Kuva 65. Uusinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Uusineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan alueeseen 
(49.062). Suon pinta viettää luoteeseen n. 2 m/km. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Näätinkiojan 
kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 53 ha. Yli metrin sy-
vyistä aluetta ei havaittu. Suurin havaittu turveker-
roksen paksuus on 1,4 m. Suon pohja on topogra-
fialtaan tasainen. Pohjamaalaji on moreeni.

Uusineva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on rämeellä 67  % ja turvekankaal-
la 33  %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-
asteella oleva lettoräme ja puolukkaturvekangas. 

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 4 % ja 
mättäiden korkeus 10 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tukkipuu- ja pinotavara-asteen män-
tyä ja koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Uusinevan turpeista on rahkavaltaisia 2  % ja 
saravaltaisia 98  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: sararahkaturve (CS) 2 %, saraturve (C) 72 % ja 
rahkasaraturve (SC) 26 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 2 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 65  % kokonaisturvemäärästä. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0.

Ohutturpeisuudestaan johtuen suo ei sovellu 
turvetuotantoon.
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77. Kärmeneva

Kärmeneva (kl. 2323 11, x=7057,6, y=3426,6) si-
jaitsee noin 11  km Kaustisen keskustasta koil-
liseen autotien Kaustinen-Toholampi ja Kolan 
kylän pohjoispuolella (kuva 66). Suo rajoittuu pää-
osin mäkiseen moreenimaastoon. Suon eteläosan 

halki johtaa metsäautotie turvetuotantoalueille. 
Suolla on 23 tutkimuspistettä ja 26 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 7,1/10 ha ja syvyyspisteitä 
8,1/10 ha.

Kuva 66. Kärmenevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kärmeneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo eteläosa kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen (49.062) ja pohjoisosa Näätinkiojan 
valuma-alueeseen (49.064). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 82–84 m. Pinta viettää suon 
pohjois- ja eteläosassa etelään n. 1,5 m/km, keski-
osassa luoteeseen n. 3 m/km. Vedet laskevat suon 
pohjoisosasta ojia myöten länteen Markelanneval-
le, josta Kärmeojan kautta Köyhäjokeen, ja etelä-
osasta suoraan Köyhäjokeen. Suo eteläosa kuuluu 
Köyhäjoen keskiosan alueeseen 49.062, ja pohjois-
osa Näätinkiojan valuma-alueeseen 49.064.

Suon kokonaispinta-ala on 32 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 18 ha, yli 1,5 metrin 13 ha, 

yli 2 metrin 8 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin havait-
tu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. Suon pohja 
on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji 
on moreeni (96 %). Liejua on suon pohjalla pai-
koin 20–30 cm.

Kärmeneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 71  %, turvekan-
kaalla 25  % ja pellolla 4 %. Yleisin suotyyppi on 
muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme (kuva 67). 
Suon ohutturpeisilla reuna-alueilla on puolukka-
turvekangas yleinen. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 24 % ja mättäiden korkeus 17 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää riukuasteen 
mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.
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Kuva 67. Kärmenevan vanhaa ojitusaluetta. Kuva: Joni Palola, GTK.

Kärmenevan turpeista on rahkavaltaisia 91  % 
ja saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 47 %, sararahkaturve (CS) 44 % 
ja rahkasaraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 66 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 18 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,1. Suolla on vaihtelevan 
paksuinen heikosti (H1–4) maatunut pintarahka-
kerros. Pohjalla on paksu kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on vähän (0–1  m:n syvyydes-
sä 1,4 % ja 1–2 m:n syvyydessä 1,9 %). Yli 2 m:n 
syvyisellä alueella liekoja on 0–1  m:n syvyydessä 
erittäin vähän (0,8 %) ja 1–2 m:n syvyydessä koh-
talaisesti (2,7 %).

Kärmenevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 

on 3,4 %, vesipitoisuus 90,0 % ja kuiva-ainemäärä 
109,6 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 20,4 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,0 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,45 %. Pohjaturvekerroksen rikkipitoisuus kasvaa 
syvyyden lisääntyessä.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (13 ha) so-
veltuu energiaturvetuotantoon. Heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros on monin 
paikoin haitallisen paksu, ja soveltuu myös kas-
vu- ja ympäristöturpeen tuotantoon. Käyttökel-
poinen turvemäärä on noin 0,23  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,03  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,51  milj.  GJ eli 
0,14 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,45 milj. GJ eli 0,13 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,57 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.45.
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78. Lohipadonräme

Lohipadonräme (kl. 2323 11, x=7055,1, y=3452,0) 
sijaitsee noin 11  km Kaustisen keskustasta itä-
koilliseen autotien Kaustinen-Toholampi ja Ali-
pään kylän luoteispuolella (kuva 68). Suo rajoittuu 
pääosin mäkiseen moreenimaastoon, idässä osin 

Köyhäjokeen. Tieltä erkaneva metsäautotie sivuaa 
suon länsireunaa. Suolla on 14 tutkimuspistettä ja 
14 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 6,7/10 ha ja 
syvyyspisteitä 6,7/10 ha.

Kuva 68. Lohipadonrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Lohipadonräme sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen keskiosan 
alueeseen 49.062. Suon pinta viettää itään koh-
ti Köyhäjokea. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 21 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 3 ha. Suurin havaittu tur-
vekerroksen paksuus on 1,7 m. Suon pohja on to-
pografialtaan melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (64 %) ja hiesu (36 %).

Lohipadonräme on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 67  % ja turvekan-
kaalla 33 %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-
asteella olevat pallosararäme ja isovarpuinen räme 
sekä puolukka- ja mustikkaturvekangas. Keski-
määräinen pinnan rahkamättäisyys on 13  % ja 
mättäiden korkeus 18 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai harvaa pinotavara- ja riukuasteen 

männikköä, jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Lohipadonrämeen turpeista on rahkavaltaisia 
90  % ja saravaltaisia 10  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 6 %, sararahkaturve 
(CS) 84 % ja rahkasaraturve (SC) 10 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 14 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä 70 %.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Suo ei ohutturpeisuutensa vuoksi sovellu turve-
tuotantoon.
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79. Jänesneva

Jänesneva (kl. 2323 11, x=7054,4, y=3479,6) si-
jaitsee noin 14  km Kaustisen keskustasta itään 
autotien Kaustinen-Toholampi ja Alipään kylän 
itäpuolella. (kuva 69). Suo rajoittuu pääosin mäki-

seen ja moreenimaastoon. Suon itäosa on Jänesne-
va ja länsiosa Känsäneva. Suolla on 70 tutkimus-
pistettä ja 46 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
6,2/10 ha ja syvyyspisteitä 4,1/10 ha.

Kuva 69. Jänesnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Jänesneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suon eteläosa kuuluu Köyhäjoen yläosan 
valuma-alueeseen (49.063), pohjoisosa Köyhäjoen 
keskiosan alueeseen (49.062). Suon pinnan korke-
us merenpinnasta on n. 107–109 m, ja pinta viet-
tää kaakkoon n. 1,5–2 m/km. Vedet laskevat suon 

eteläosasta ojia myöten Köyhäjokeen, pohjoisosas-
ta Köyhänevan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 113 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 33 ha, yli 1,5 metrin 19 ha ja 
yli 2 metrin 11 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 3,3 m. Suon pohja on topografialtaan 
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vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(67 %) ja hiekka (24 %). Liejua ei juuri ole havaittu.

Jänesneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on turvekankaalla 66  %, rämeellä 
22  % ja pellolla 12 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
puolukka- ja ruohoturvekangas. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 9 % ja mättäiden 
korkeus 23 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää 
tai tiheää tukkipuuasteen mäntyä ja koivua. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.

Jänesnevan turpeista on rahkavaltaisia 80 % ja 
saravaltaisia 20  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 23 %, sararahkaturve (CS) 57 % 
ja rahkasaraturve (SC) 20 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 25 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 11 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,4 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,7. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen ker-
ros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sara-

valtaista turvetta. Liekoja on koko suolla erittäin 
vähän.

Jänesnevasta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus oli 
1,5  %, vesipitoisuus 90,2  % ja kuiva-ainemäärä  
95,0 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on ollut keskimäärin 19,7 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 8,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin  
0,08 %.

Suon itä- ja kaakkoisosan yhtenäinen yli 1,5 
metrin syvyinen alue (18 ha) soveltuu energiatur-
vetuotantoon. Heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros on alueen pohjoisosassa haitalli-
sen paksu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoi-
nen energiaturvemäärä on noin 0,29 milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,03  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,54  milj.  GJ eli 
0,15 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,47 milj. GJ eli 0,13 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,45 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15.
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80. Kivinevankuru

Kivinevankuru (kl. 2323 11, x=7055,0, y=3483,8) 
sijaitsee noin 15  km Kaustisen keskustasta itään 
(kuva 70). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja mo-
reenimaastoon. Suon eteläpuolella on Kivineva. 

Suo sijaitsee autotien Kaustinen-Toholampi ja 
Alipään kylän itäpuolella. Suolla on 12 tutkimus-
pistettä ja 2 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
4,8/10 ha ja syvyyspisteitä 0,8/10 ha.

Kuva 70. Kivinevankurun tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kivinevankuru sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Suo kuuluu pääosin Köyhäjoen ylä-
osan valuma-alueeseen (49.063), pohjois- ja koillis-
päältään Näätinkiojan valuma-alueeseen (49.064). 
Suon pinta viettää kaakkoon n. 2,5 m/km. Vedet 
laskevat suolta ojia myöten pääosin peltoalueiden 
läpi etelään Köyhäjokeen, pohjois- ja koillispäästä 
Roskanevan ja Ojakankaan kautta Näätinkiojaan.

Suon kokonaispinta-ala on 25 ha. Yli metrin 
syvyistä aluetta ei havaittu. Suurin havaittu turve-
kerroksen paksuus on 0,8 m. Suon pohja on topo-
grafialtaan tasainen. Pohjamaalajina on moreeni.

Kivinevankuru on käytännössä ojitettu kauttaal-
taan. Kivinevankurun tutkimuspisteet ovat turve-
kankaalla. Yleisimmät suotyypit ovat puolukka- 
ja mustikkaturvekangas. Suopuusto on pääosin  

keskitiheää tukkipuuasteen männikköä, jossa on 
sekapuuna runsaasti koivua ja vähän kuusta. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.

Kivinevankurun turpeet ovat rahkavaltaisia. 
Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 
7 % ja sararahkaturve (CS) 93 %, Puun jäännöksiä 
(L) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 76 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 24 % kokonaistur-
vemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,0. Suolla on ohut heikosti (H1–4) maatunut 
pintarahkakerros. Pohjalla on ohut kerros kohta-
laisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta.

Ohutturpeisuudestaan johtuen suo ei sovellu 
turvetuotantoon.
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81. Kivineva

Kivineva (kl. 2323 11, x=7054,0, y=3488,8) sijaitsee 
noin 15 km Kaustisen keskustasta itään (kuva 71). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaas-
toon. Suon pohjoispuolella on Kivinevankuru. Suo 

sijaitsee autotien Kaustinen-Toholampi ja Alipään 
kylän itäpuolella. Suolla on 9 tutkimuspistettä ja 
11 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 1,6/10 ha ja 
syvyyspisteitä 2,0/10 ha.

Kuva 71. Kivinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kivineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan valuma- 
alueeseen (49.063). Suon pinta viettää lounaaseen 
n. 4 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Köy-
häjokeen. 

Suon kokonaispinta-ala on 56 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 15 ha ja yli 1,5 metrin 6 ha. 
Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. Pohja-
maalajit ovat moreeni (65 %), hieta (20 %) ja hiesu 
(15 %). Liejua ei havaittu.

Kivineva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on pellolla 80 % ja rämeellä 20 %. Lä-
hes koko suo on peltoa (kuva 72). Kivinevan tur-
peista on rahkavaltaisia 9 % ja saravaltaisia 91 %. 
Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 
6 %, sararahkaturve (CS) 3 %, saraturve (C) 77 %  
ja rahkasaraturve (SC) 14  %. Tupasvillaa (ER) 

lisätekijänä sisältäviä turpeita on 18  % ja puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 51 % kokonaisturvemää-
rästä. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,3. Liekoja on koko suolla erittäin vähän. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (6 ha) soveltuu 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen turve-
määrä on noin 0,07 milj. suo-m3 (pohjalta vähen-
netty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-
ainemäärä on noin 0,01 milj.  t ja kuivan turpeen 
energiasisältö 0,14  milj.  GJ eli 0,04  milj.  MWh. 
Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
0,12 milj. GJ eli 0,03 milj. MWh. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on 
keskimäärin 0,43  MWh. Laskelmissa on käytet-
ty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole 
näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.
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Kuva 72. Kivinevan kaakkoisosan turvepeltoa. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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82. Jouhikuru

Jouhikuru (kl. 2323 11, x=7052,6, y=3504,1) sijait-
see noin 16 km Kaustisen keskustasta itään Ylipään 
kylän itäpuolella (kuva 73). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen moreenimaastoon. Kylätieltä erkanee 

metsäautoteitä suon lounaispuolelle. Suolla on 39 
tutkimuspistettä ja 38 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 5,8/10 ha ja syvyyspisteitä 5,7/10 ha.

Kuva 73. Jouhikurun tutkimus- ja syvyyspisteet.

Jouhikuru sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu lähes kokonaan Köyhäjoen ylä-
osan valuma-alueeseen (49.063). Pohjois- ja kaak-
koispäät kuuluvat Näätinkiojan valuma-alueeseen 
(49.064). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on n. 
114–117 m, ja pinta viettää luoteeseen n. 3,5 m/km.  
Vedet laskevat suolta ojia myöten valtaosin Köy-
häjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 67 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 17 ha, yli 1,5 metrin 6 ha ja 
yli 2 metrin 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,2 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(81 %) ja hiekka (18 %). Liejua ei havaittu.

Jouhikuru on ojitettu kauttaaltaan. Jouhikurun 
tutkimuspisteistä on rämeellä 58 %, turvekankaal-
la 40 %, korvessa 1 % ja pellolla 1 %. Ohutturpeisen 
suon yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-asteella 
oleva pallosararäme ja puolukkaturvekangas. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 4  % ja 
mättäiden korkeus 30 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tukkipuu- ja pinotavara-asteen män-
tyä ja koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Jouhikurun turpeista on rahkavaltaisia 54 % ja 
saravaltaisia 46  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 8 %, sararahkaturve (CS) 46 % 
ja rahkasaraturve (SC) 46 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 15 %, puun jäännök-
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siä (L) sisältäviä 40 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 17 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,0. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1  m:n syvyydessä kes-
kimäärin 2,6 % ja 1–2 m:n syvyydessä 0,3 %. Yli 
2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 0–1 m:n syvyy-
dessä 0,7 % ja 1–2 m:n syvyydessä 0,4 %.

Suon keskiosan yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(5 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,06  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,12  milj.  GJ eli 
0,03 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,10 milj. GJ eli 0,03 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,50 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä.
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83. Vesineva

Vesineva (kl. 2323 10, x=7046,5, y=3480,1) sijait-
see noin 21  km Kaustisen keskustasta kaakkoon 
Ylipään kylän eteläpuolella (kuva 74). Suo rajoit-
tuu pääosin mäkiseen ja lohkareiseen moreeni-
maastoon. Ylipään kylätieltä erkanee metsäautotie 

suon itäpuolelle. Jauhonevan turvetuotantoaluei-
den metsäautotieverkoston toinen päähaara johtaa 
Vesinevan länsipuolitse Lumppioon. Suolla on 54 
tutkimuspistettä ja 40 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 4,7/10 ha ja syvyyspisteitä 3,5/10 ha.

Kuva 74. Vesinevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Pilvinevan Natura-alue (violetti väritys).

Vesineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan valuma- 
alueeseen 49.063. Suon pinnan korkeus merenpin-
nasta on n. 116–120 m, ja pinta viettää koilliseen n. 
4 m/km. Vedet laskevat suolta Lapinnevan kautta 
Köyhäjoen yläosan toiseen haaraan.

Suon kokonaispinta-ala on 115 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 67 ha, yli 1,5 metrin 45 ha,  
yli 2 metrin 29 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,1  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat moreeni (82 %) ja hiekka  

(17 %). Liejua on suon pohjalla monin paikoin 
10–40 cm.

Vesineva on lähes luonnontilainen. Ojitusta 
on vain suon itäosassa. Suon tutkimuspisteistä 
on rämeellä 86  %, avosuolla 12 %, korvessa 1 % 
ja turvekankaalla 1 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
pääosin luonnontilainen variksenmarjarahkaräme 
ja tupasvillarahkaräme (kuva 75). Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 66 % ja mättäiden kor-
keus 24 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai 
harvaa vajaatuottoista mäntyä. Suon luonnontilai-
suusluokka on 4.
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Vesinevan turpeista on rahkavaltaisia 82  % ja 
saravaltaisia 18  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 37 %, sararahkaturve (CS) 
45  %, saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 
16  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 56 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 6 % 
kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-

takerroksen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,3. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Suo on lähes kokonaan osa laajaa Pilvinevan 
Natura 2000-ohjelmaan kuuluvaa suoaluetta, eikä 
siten ole otettavissa turvetuotantoon.

Kuva 75. Vesinevan kaakkoisosan tupasvillarahkarämettä. Kuva: Samu Valpola, GTK.
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84. Blomsterinneva

Blomsterinneva (kl. 2323 10, x=7047,4, y=3494,6) 
sijaitsee noin 21  km Kaustisen keskustasta itä-
kaakkoon Ylipään kylän eteläpuolella (kuva  76). 
Suo rajoittuu suurelta osin mäkiseen moreeni-
maastoon. Lännessä ja etelässä suo rajoittuu suu-
relta osin laajaan Pilvinevan Natura 2000-ohjel-

maan kuuluvaan suoalueeseen, joka yltää osittain 
suon eteläosaan. Pajuojan kohdalta erkanee met-
säautotie suon itäpuolelle. Suolla on 84 tutkimus-
pistettä ja 81 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
6,5/10 ha ja syvyyspisteitä 6,3/10 ha.

Kuva 76. Blomsterinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Pilvinevan Natura-alue (violetti väritys).
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Blomsterinneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan va-
luma-alueeseen (49.063). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 113–118 m, ja suon pinta 
viettää pohjoiseen n. 1–2,5 m/km. Vedet laskevat 
ojia myöten suon läpi virtaavaan Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 129 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 70 ha, yli 1,5 metrin 42 ha, 
 yli 2 metrin 29 ha ja yli 3 metrin 13 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,6  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat hiekka (70 %) ja moreeni  
(27 %). Liejua ei havaittu.

Blomsterinneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on turvekankaalla 65 %, rämeel-
lä 32  %, avosuolla 2 % ja pellolla 1 %. Vallitseva 
suotyyppi on puolukkaturvekangas. Myös muut-
tuma-asteella oleva tupasvillaräme on yleinen. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 16 % 
ja mättäiden korkeus 22 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tukkipuuasteen männikköä, jossa on 
sekapuuna koivua. Suon luonnontilaisuusluokka 
on 0.

Blomsterinnevan turpeista on rahkavaltaisia 
49  % ja saravaltaisia 51  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 12 %, sararahkaturve 

(CS) 37 % ja rahkasaraturve (SC) 51 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 27 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 19 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,4. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen ker-
ros kohtalaisen hyvin maatunutta sara- tai rahka-
valtaista turvetta. Liekoja on 0–1 m:n syvyydessä 
vähän ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän.

Blomsterinnevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,3 %, vesipitoisuus 90,1 % ja kuiva-ainemäärä 
101,0 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,6 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,6 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,18 %.

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(41 ha) soveltuu teknisesti energiaturvetuotan-
toon. Suon eteläosaan ulottuva ja myös länsipuo-
lella lähellä oleva Pilvinevan laaja Natura 2000 
-alue estää käytännössä kuitenkin turvetuotannon 
Blomsterinnevalla.
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85. Köyhänräme

Köyhänräme (kl. 2323 10, x=7046,8, y=3502,7) si-
jaitsee noin 21 km Kaustisen keskustasta itäkaak-
koon Ylipään kylän eteläpuolella (kuva  77). Suo 
rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. 
Suon eteläpäässä on Latvalampi. Ylipään kylätiel-

tä erkanee Pajuojan kohdalta metsäautotie suon 
länsipuolelle. Suolla on 90 tutkimuspistettä ja 82 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 5,3/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 4,8/10 ha.

Kuva 77. Köyhänrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Pilvinevan Natura-alue (violetilla värillä).

Köyhänräme sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on n. 
115–119 m, ja pinta viettää pohjoiseen n. 2 m/km. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Pajuojan kaut-
ta Köyhäjokeen. Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan 
valuma-alueeseen 49.063.

Suon kokonaispinta-ala on 171 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 144 ha, yli 1,5 metrin 125 
ha, yli 2 metrin 94 ha ja yli 3 metrin 29 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (74 %), hiesu (11 %) 
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ja hiekka (11 %). Liejua on suon pohjalla paikoin 
10–50 cm.

Köyhänräme on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 80  %, turve-
kankaalla 18  % ja avosuolla 2 %. Vallitseva suo-
tyyppi suon keski- ja pohjoisosassa on muuttu-
ma-asteella oleva tupasvillaräme ja eteläosassa 
muuttuma-asteella oleva varsinainen sararäme. 
Myös variksenmarjarahkaräme on yleinen. Suon 
reunoilla ja Köyhäjoen läheisyydessä on puoluk-
katurvekangas yleinen (kuva 78). Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 27  % ja mättäiden 
korkeus 18  cm. Suopuusto on pääosin keski- 
tiheää tai harvaa riukuasteen mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 1.

Köyhänrämeen turpeista on rahkavaltaisia 28 % 
ja saravaltaisia 72  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 9  %, sararahkaturve (CS) 
19  %, saraturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 
64  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 27 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 5 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonais-
turvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,1. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
yleensä paksu kerros kohtalaisen hyvin maatu-
nutta saravaltaista turvetta. Liekoja on koko suolla 
erittäin vähän.

Köyhänrämeestä on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,8 %, vesipitoisuus 89,6 % ja kuiva-ainemäärä 
100,3 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on ollut keskimäärin 21,6 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 9,6  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,18 %.

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(124 ha) soveltuu teknisesti energiaturvetuotan-
toon. Suon länsiosaan ulottuva ja osittain heti län-
sipuolella oleva Pilvinevan laaja Natura 2000 -alue 
estää käytännössä kuitenkin turvetuotannon Köy-
hänrämeellä.

Kuva 78. Puolukkaturvekangasta Köyhäjoen varrelta Köyhänrämeen eteläosasta. Kuva: Joni Palola, GTK.
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86. Kotiräme

Kotiräme (kl. 2341 01, x=7048,2, y=3508,3) si-
jaitsee noin 20  km Kaustisen keskustasta itään 
Ylipään kylän kaakkoispuolella (kuva 79). Suo ra-
joittuu moreenimaastoon ja peltoihin. Ylipään ky-

lätieltä erkanee Pajuojan kohdalta metsäautoteitä 
suon länsi-, itä- ja kaakkoispuolelle. Suolla on 32 
tutkimuspistettä ja 83 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 2,6/10 ha ja syvyyspisteitä 6,7/10 ha.

Kuva 79. Kotirämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Kotiräme sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan valuma- 
alueeseen (49.063). Suon pinta viettää pohjoiseen 
n. 4 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Paju-
ojaan, josta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 124 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 83 ha, yli 1,5 metrin 59 ha, 
yli 2 metrin 35 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,9 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moree-
ni (88 %) ja hieta (10 %). Liejua ei havaittu.

Kotiräme on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 66  %, turvekankaalla 
24 %, pellolla 9 % ja korvessa 1 %. Yleisin suotyyp-

pi on muuttuma-asteella oleva isovarpuinen räme. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 37 % 
ja mättäiden korkeus 25  cm. Suopuusto on pää-
osin keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.

Kotirämeen turpeista on rahkavaltaisia 48  % 
ja saravaltaisia 52  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 26 %, sararahkaturve (CS) 
22  %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 
51  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 23 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 17 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4  % koko-
naisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,2. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros pääosin kohtalaisen 
hyvin maatunutta saravaltaista turvetta. Liekoja 
on koko suolla erittäin vähän.

Kotirämeestä on otettu näytteet kahdelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,7 %, vesipitoisuus 89,1 % ja kuiva-ainemäärä 
103,0 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on ollut keskimäärin 22,0 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 9,8  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-

määrin 0,25 %. Suon pohjoisosan näytepisteen 
pohjaturpeessa on tavattu korkea rikkipitoisuus.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (59 ha) 
soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökel-
poinen turvemäärä on noin 0,95  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,10  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 2,15  milj.  GJ eli 
0,60 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 1,92 milj. GJ eli 0,53 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,56 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25.
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87. Latvalamminkangas

Latvalamminkangas (kl. 2341 01, x=7046,7, 
y=3512,4) sijaitsee noin 21 km Kaustisen keskus-
tasta itäkaakkoon Ylipään kylän kaakkoispuolella 
(kuva  80). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon, etelässä peltoihin. Ylipään kylä-

tieltä erkanee Pajuojan kohdalta metsäautoteitä 
suon länsi-, itä- ja kaakkoispuolelle. Suolla on 51 
tutkimuspistettä ja 48 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 7,3/10 ha ja syvyyspisteitä 6,8/10 ha.

Kuva 80. Latvalamminkankaan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Pilvinevan Natura-alueen pohjoisosaa 
(violetilla).

Latvalamminkangas sijaitsee Perhonjoen ve-
sistöalueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan 
valuma-alueeseen (49.063). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 118–121 m, ja pinta viettää 
lounaaseen. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 70 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 44 ha, yli 1,5 metrin 30 ha ja 
yli 2 metrin 18 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 3,2 m. Suon pohja on topografialtaan 

vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(62 %) ja hiekka (33 %). Liejua on suon pohjalla 
muutamin paikoin 10–20 cm.

Latvalamminkangas on ojitettu kauttaaltaan. 
Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 48  %, pellol-
la 25 %, avosuolla 16 %, turvekankaalla 10  % ja 
korvessa 1 %. Suon eteläosassa on paljon peltoa 
ja pohjoisosan yleisin suotyyppi on muuttuma- 
asteella oleva tupasvillaräme. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 32  % ja mättäiden  
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korkeus 24 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää 
tai lähes aukeaa pinotavara-asteen tai vajaatuot-
toista mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Latvalamminkankaan turpeista on rahkavaltai-
sia 71 % ja saravaltaisia 29 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 31 %, sararahkaturve 
(CS) 40 % ja rahkasaraturve (SC) 29 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 44 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 16 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,9. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on suolla yleensä erittäin vähän.

Latvalamminkankaasta on otettu näytteet yh-
deltä pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhka-
pitoisuus on 3,2  %, vesipitoisuus 90,1  % ja kui-
va-ainemäärä 93,3  kg/suo-m3. Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,2 MJ/kg 
ja 50 %:n kosteudessa 9,4 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,17 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (30 ha) so-
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros paksun pintarahkan 
alueella (suon pohjoisimmassa ja eteläisimmässä 
altaassa yhteensä n. 5 ha:n alueella) soveltuu kas-
vu- ja ympäristöturpeen tuotantoon ja pohjatur-
vekerros energiaturvetuotantoon. Muu osa suon 
yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta soveltuu ener-
giaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja 
ympäristöturvemäärä on noin 0,04  milj. suo-m3. 
Osittain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on noin 0,44  milj. suo-m3 energiaturpeeksi so-
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,04 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,87  milj.  GJ eli 0,24  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,77  milj.  GJ eli 
0,21  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,48  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.20.
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88. Välikorvenneva

Välikorvenneva (kl. 2341 01, x=7049,2, y=3515,9) 
sijaitsee noin 18  km Kaustisen keskustasta itään 
Ylipään kylän kaakkoispuolella (kuva 81). Suo ra-
joittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. Yli-
pään kylätie johtaa suon lounaispuolitse Liedek-

seen. Tieltä erkanee Ylipään jälkeen metsäautotie 
suon koillispuolitse Liedekseen. Suolla on 23 tut-
kimuspistettä ja 21 syvyyspistettä. Tutkimuspistei-
tä on 1,7/10 ha ja syvyyspisteitä 1,5/10 ha.

Kuva 81. Välikorvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Välikorvenneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan va-
luma-alueeseen (49.063). Suon pinta viettää lou-
naaseen n. 6–23 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Pajuojan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 137 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on vain 1 ha. Suurin havaittu 
turvekerroksen paksuus on 1,3 m. Suon pohja on 
topografialtaan varsin tasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (61 %) ja hiekka (36 %).
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Välikorvenneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on turvekankaalla 62 %, rämeel-
lä 29 % ja pellolla 9 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
puolukkaturvekangas ja muuttuma-asteella oleva 
pallosararäme. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 13 % ja mättäiden korkeus 23 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tukkipuu- ja 
pinotavara-asteen männikköä, jossa on sekapuu-
na kuusta ja koivua. Suon luonnontilaisuusluokka  
on 0.

Välikorvennevan turpeista on rahkavaltaisia 
77  % ja saravaltaisia 23  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 20 %, sararahkaturve 

(CS) 57 % ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 1 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 58 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 33 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta.

Ohutturpeisuutensa vuoksi suo ei sovellu turve-
tuotantoon.
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89. Pikku Honkaneva

Pikku Honkaneva (kl. 2341 01, x=7046,8, 
y=3517,6) sijaitsee noin 21  km Kaustisen kes-
kustasta itäkaakkoon Ylipään kylän eteläpuolella 
(kuva  82). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-

reenimaastoon. Ylipään kylätie johtaa suon koil-
lispuolitse. Suolla on 46 tutkimuspistettä ja 35 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 7,2/10  ha ja 
syvyyspisteitä 5,5/10 ha.

Kuva 82. Pikku Honkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Pilvinevan Natura-alueen pohjoisosaa (vio-
letilla värillä).

Pikku Honkaneva sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu Köyhäjoen yläosan 
valuma-alueeseen (49.063). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 117–120 m, ja pinta viettää 
suon pohjoisosassa pohjoiseen n. 5 m/km. Etelä-
osassa ei viettoa juuri voida havaita. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 64 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 29 ha, yli 1,5 metrin 20 ha,  
yli 2 metrin 12 ha ja yli 3 metrin 3 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,3  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (43 %), hiekka (43 %) 
ja hiesu (12 %) ja. Liejua on suon pohjalla paikoin 
10 cm.

Pikku Honkaneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on turvekankaalla 51 %, rämeel-
lä 38 %, pellolla 5 %, korvessa 4 % ja avosuolla 2 %.  
Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-asteella 
oleva varsinainen sararäme, kytöheitto ja puoluk-
katurvekangas. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 17 % ja mättäiden korkeus 21 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tukkipuu- ja 
pinotavara-asteen mäntyä ja koivua. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 0.

Pikku Honkanevan turpeista on rahkavaltaisia 
20  % ja saravaltaisia 80  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 6 %, sararahkaturve 
(CS) 14 % ja rahkasaraturve (SC) 80 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 13 %, puun 
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jäännöksiä (L) sisältäviä 27 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 8 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,0. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. Lie-
koja on koko suolla erittäin vähän.

Pikku Honkanevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 5,5 %, vesipitoisuus 89,2 % ja kuiva-ainemäärä 
103,9 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 20,8 MJ/kg ja 50 %:n kos-

teudessa 9,2  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimää-
rin 0,18 %. Suon pintaturpeesta on havaittu korkea 
tuhkapitoisuus (9,7 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (20 ha) so-
veltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen  
turvemäärä on noin 0,36  milj. suo-m3 (pohjal-
ta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Energiatur-
peen kuiva-ainemäärä on noin 0,04  milj.  t ja 
kuivan turpeen energiasisältö 0,78  milj.  GJ eli 
0,22 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 1,33 milj. GJ eli 0,69 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,19 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.20.
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90. Luomaräme

Luomaräme (kl. 2323 11, x=7051,7, y=3476,1) si-
jaitsee noin 14 km Kaustisen keskustasta itään Yli-
pään kylän länsipuolella (kuva  83). Suo rajoittuu 
pääosin mäkiseen moreenimaastoon ja peltoihin. 

Kylätieltä johtaa metsäautotie suon länsipuolitse 
Lumppioon. Suolla on 24 tutkimuspistettä ja 23 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,5/10  ha ja  
syvyyspisteitä 4,3/10 ha.

Kuva 83. Luomarämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Luomaräme sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu pääosin Köyhäjoen yläosan valu-
ma-alueeseen (49.063), etelä- ja osaksi myös länsi-
päästään Mökinojan valuma-alueeseen (49.065). 
Suon pinta viettää koilliseen n. 8 m/km. Vedet las-
kevat suolta ojia myöten valtaosin Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 53 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on vain 3 ha. Suurin havaittu 
turvekerroksen paksuus on 1,8 m. Suon pohja on 
topografialtaan melko tasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (70 %) ja hiekka (23 %).

Luomaräme on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on turvekankaalla 57 %, rämeel-
lä 34 % ja pellolla 9 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
puolukka- ja varputurvekangas sekä tupasvilla-
räme. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 10 % ja mättäiden korkeus 13 cm. Suopuusto 
on pääosin keskitiheää riuku- ja tukkipuuasteen 
mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 1.

Luomarämeen turpeista on rahkavaltaisia 99 % 
ja saravaltaisia 1 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 45 %, sararahkaturve (CS) 54 % 
ja rahkasaraturve (SC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 36 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 18 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,8. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
ohut kerros kohtalaisen hyvin maatunutta rahka-
valtaista turvetta.

Ohutturpeisuudestaan johtuen suo ei sovellu 
turvetuotantoon.
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91. Ruskineva

Ruskineva (kl. 2323 12, x=7061,0, y=3412,6) sijait-
see noin 15  km Kaustisen keskustasta koilliseen 
(kuva  84). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Kaustiselta johtaa kylätie Tastulan 

kautta Viitalaan ja edelleen Vintturille, josta johtaa 
metsäautotie suon eteläpuolelle. Suolla on 66 tut-
kimuspistettä ja 47 syvyyspistettä. Tutkimuspistei-
tä on 6,4/10 ha ja syvyyspisteitä 4,6/10 ha.

Ruskineva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Pääosa suosta kuuluu Näätinkiojan valuma-
alueeseen (49.064), suurin osa länsiosasta Köyhä-
joen keskiosan alueeseen (49.062). Suon pinnan 
korkeus merenpinnasta on n. 84–87 m, ja pinta 
viettää suon eteläosassa itään n. 1–2 m/km. Suon 
pohjoisosassa ei selvää viettoa voida havaita. Vedet 
laskevat suolta ojia myöten pääosin etelään Nää-
tinkiojaan ja edelleen Kärmeojan kautta Köyhä-
jokeen. Länsiosan vedet laskevat Oivuannevalle ja 
Fabriikinnevalle.

Suon kokonaispinta-ala on 103 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 56 ha, yli 1,5 metrin  
38 ha, yli 2 metrin 23 ha ja yli 3 metrin 3 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (71 %) ja hiesu (26 %).  
Liejua on suon pohjalla monin paikoin yleensä 
10–50 cm, joskus jopa 80–100 cm.

Ruskinevan keski- ja eteläosassa on laajat lähes 
ojittamattomat alueet, joissa ojitusta on lähinnä 
reunoilla. Muuten suo on ojitettu. Suon tutkimus-

Kuva 84. Ruskinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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pisteistä on rämeellä 82 %, turvekankaalla 16 % ja 
avosuolla 2 %. Yleisimmät suotyypit ovat pääosin 
luonnontilainen tupasvillarahkaräme (kuva 85), 
muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme, kaner-
varahkaräme ja ohutturpeisilla alueilla puoluk-
katurvekangas. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 41 % ja mättäiden korkeus 25 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotavara-as-
teen tai vajaatuottoista mäntyä. Suon luonnontilai-
suusluokka on 2.

Ruskinevan turpeista on rahkavaltaisia 85  % 
ja saravaltaisia 15  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 64 %, sararahkaturve (CS) 
21  %, saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 
13  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 48 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 26 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on   
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen  5,8. Suuressa osassa suota on 
paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkaker-
ros. Pohjalla on yleensä paksu kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Liekoja 
on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä suoalueel-
la liekoja on 0–1 m:n syvyydessä paljon (3,4 %) ja 
1–2 m:n syvyydessä vähän (1,4 %). Yli 2 m:n syvyi-
sellä alueella liekoja on vähän (1,6 %).

Ruskinevasta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 1,7 %, 
vesipitoisuus 92,0  % ja kuiva-ainemäärä 85,3  kg/
suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 20,1 MJ/kg ja 50 %:n kosteudessa 
8,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,44 %. 
Pohjaturvekerroksesta on havaittu huomattavan 
korkeita rikkipitoisuuksia (1,08–1,80 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (38 ha) so-
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros paksun pintarahkan 
alueella (n. 14 ha) soveltuu kasvu- ja ympäristö-
turpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros ener-
giaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja 
ympäristöturvemäärä on noin 0,10  milj. suo-m3. 
Osittain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on noin 0,56  milj. suo-m3 energiaturpeeksi so-
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,05 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,96  milj.  GJ eli 0,27  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,84  milj.  GJ eli 
0,23  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,41  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.45.

Kuva 85. Ruskinevan kaakkoisosan tupasvillarahkarämettä. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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92. Markelanneva

Markelanneva (kl. 2323 11, x=7057,8, y=3419,8) 
sijaitsee noin 11 km Kaustisen keskustasta koilli-
seen autotien Kaustinen-Toholampi ja Kolan kylän 
pohjoispuolella (kuva  86). Suo rajoittuu pääosin 

mäkiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon. Suon 
lounaispuolitse johtaa kylätie Vintturille. Suolla on 
97 tutkimuspistettä ja 80 syvyyspistettä. Tutkimus-
pisteitä on 6,4/10 ha ja syvyyspisteitä 5,3/10 ha.

Kuva 86. Markelannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Markelanneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Pääosa suosta kuuluu Näätinkiojan 
valuma-alueeseen (49.064), eteläosa Köyhäjoen 
keskiosan alueeseen (49.062). Suon pinnan korke-
us merenpinnasta on n. 80–83 m, ja pinta viettää 
suon etelälounaaseen n. 2,5–5 m/km. Vedet laske-
vat suolta ojia myöten pääosin Kärmeojan kautta 
Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 151 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 63 ha, yli 1,5 metrin  
32 ha, yli 2 metrin 17 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohja-
maalaji on moreeni (93 %). Liejua on suon pohjal-
la paikoin 10–50 cm.

Markelanneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 62  %, turvekan-
kaalla 37  % ja pellolla 1 %. Yleisin suotyyppi on 
pääosin muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme. 
Ohutturpeisilla alueilla ovat puolukka- ja mus-
tikkaturvekangas yleisiä. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 19  % ja mättäiden korkeus 
18 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai har-
vaa riuku- ja tukkipuuasteen mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 0.

Markelannevan turpeista on rahkavaltaisia 97 % 
ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 40 %, sararahkaturve (CS) 57 % 
ja rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 56 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 18 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,6. Osassa suon kaakkoisosaa on 
paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohta-
laisen hyvin maatunutta yleensä rahkavaltaista 
turvetta. Liekoja on koko suolla vähän tai erittäin 
vähän.

Markelannevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,6 %, vesipitoisuus 90,2 % ja kuiva-ainemäärä 
102,7 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,0 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,18 %.

Suo on hyvin rikkonainen, mikä heikentää 
mahdollisen turvetuotannon kannattavuutta. Kui-
tenkin lähes koko yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(27 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Alue 
muodostuu neljästä erillisestä alueesta. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,43  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,04  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,93  milj.  GJ eli 
0,26 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,82 milj. GJ eli 0,23 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,53 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20.
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93. Takamaa

Takamaa (kl. 2323 11, x=7059,0, y=3456,0) sijait-
see noin 17 km Kaustisen keskustasta pohjoiskoil-
liseen autotien Kaustinen-Toholampi ja Alipään 
kylän pohjoispuolella (kuva  87). Suo rajoittuu 
pääosin mäkiseen moreenimaastoon. Autotiel-
tä erkanee metsäautotie, joka johtaa suon kaak-

koispään halki suon koillispuolelle, josta erkanee 
metsäautotiet suon keskiosaan ja luotesiosan halki 
Valkianevan ja Päivänevan turvetuotantoalueille. 
Suolla on 15 tutkimuspistettä ja 12 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 2,9/10 ha ja syvyyspisteitä 
2,3/10 ha.

Kuva 87. Takamaan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Vionnevan Natura-alueen eteläosaa (violetilla väril-
lä). Kartassa näkyy myös Hoikkanevan turvetuotantoalue (ruskea väri).

Takamaa sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Näätinkiojan valuma-alueeseen 
49.064. Suon pinta viettää luoteeseen n. 2,5 m/km. 
Vedet laskevat suolta ojia myöten Näätinkiojaan ja 
edelleen Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 52 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on vain 1 ha. Suurin havaittu 
turvekerroksen paksuus on 1,4 m. Suon pohja on 
topografialtaan melko tasainen. Yleisin pohjamaa-
laji on moreeni (93 %).

Takamaa on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on rämeellä 9  % ja turvekankaalla 
91  %. Yleisimmät suotyypit ovat ruoho- ja puo-
lukkaturvekangas sekä kytöheitto (kuva 88). 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tukkipuu- ja 
pinotavara-asteen mäntyä, koivua ja kuusta. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 0.
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Takamaan turpeista on rahkavaltaisia 1  % ja 
saravaltaisia 99  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: sararahkaturve (CS) 1 %, saraturve (C) 51 % ja 
rahkasaraturve (SC) 48 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 8 % ja puun jäännöksiä 

(L) sisältäviä 87  % kokonaisturvemäärästä. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8.

Ohutturpeisuudestaan johtuen suo ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 88. Takamaan luoteisosan kytöheittoa, jossa on vahvasti karhunsammalmuuttuman piirteitä. Kuva: 
Tuija Vähäkuopus, GTK.
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94. Näätinginjärvi

Näätinginjärvi (kl. 2323 11, x=7058,6, y=3474,3) 
sijaitsee noin 18  km Kaustisen keskustasta koil-
liseen autotien Kaustinen-Toholampi ja Never-
backan kylän luoteispuolella (kuva 89). Suo rajoit-
tuu lännessä ja etelässä mäkiseen ja lohkareiseen 
moreenimaastoon, pohjoisessa ja idässä Vion-

nevan Natura 2000-alue ulottuu osittain suolle. 
Kulkuyhteydet ovat hyvät. Tieltä erkanee metsä-
autoteitä suon länsi- ja itäpuolelle. Suolla on 82 
tutkimuspistettä ja 67 syvyyspistettä. Tutkimuspis-
teitä on 6,2/10 ha ja syvyyspisteitä 5,1/10 ha. Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,3/10 ha.

Kuva 89. Näätinginjärven tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Vionnevan Natura-aluetta (violetilla värillä).

Näätinginjärvi sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Näätinkiojan valuma-
alueeseen (49.064). Suon pinta viettää lounaaseen  
n. 6 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Nää-
tinkiojan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 132 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 25 ha ja yli 1,5 metrin 10 ha. 
Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 1,8 m. 
Suon pohja on topografialtaan Näätinginjärven 
ympäristöä lukuun ottamatta melko tasainen. 
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Yleisin pohjamaalaji on moreeni (96 %). Liejua on 
suon pohjalla paikoin 10–20 cm, yhdellä havainto-
pisteellä jopa 70 cm.

Näätinginjärvi on ojitettu kauttaaltaan. Nää-
tinginjärven tutkimuspisteistä on rämeellä 54  %, 
turvekankaalla 45 % ja avosuolla 1 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat puolukka- ja varputurvekangas 
sekä tupasvillaräme. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 16 % ja mättäiden korkeus 25 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotavara- ja 
riukuasteen männikköä, jossa on sekapuuna koi-
vua. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Näätinginjärven turpeista on rahkavaltaisia 
67  % ja saravaltaisia 33  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 15 %, sararahkatur-
ve (CS) 52 %, saraturve (C) 7 % ja rahkasaraturve 
(SC) 26 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 

turpeita on 32  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
34 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen  5,9. Suurimmassa osassa 
suota on ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarah-
kakerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen ker-
ros kohtalaisen hyvin maatunutta sara- tai rahka-
valtaista turvetta.

Ohutturpeisuudestaan ja Vionnevan Natura 
2000-alueen suolle ulottumisesta johtuen suo ei 
sovellu turvetuotantoon. Lisäksi suon yli 1,5 met-
rin syvyinen alue rajoittuu Näätinginjärven ympä-
ristöön.
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95. Vanhaneva

Vanhaneva (kl. 2323 11, x=7057,7, y=3471,5) si-
jaitsee noin 17  km Kaustisen keskustasta luotee-
seen autotien Kaustinen-Toholampi ja Never-
backan kylän länsipuolella (kuva 90). Suo rajoittuu 
pääosin mäkiseen moreenimaastoon, idässä ja 
pohjoisessa osaksi Näätinkiojan välityksellä Nää-

tinginjärveen. Metsäautotie johtaa suon länsipuo-
lelle, ja siitä erkanee tilustie Vanhanevan pelloille. 
Suolla on 11 tutkimuspistettä ja 10 syvyyspistettä. 
Tutkimuspisteitä on 1,9/10  ha ja syvyyspisteitä 
1,7/10 ha.

Kuva 90. Vanhanevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Vionnevan Natura-alueen eteläreuna.

Vanhaneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Näätinkiojan valuma-alueeseen 
(49.064). Suon pinta viettää luoteeseen n. 2,5 m/
km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Näätinki-
ojan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 59 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 10 ha, yli 1,5 metrin 7 ha ja 
yli 2 metrin 2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,2 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Pohjamaalaji on moreeni.

Vanhaneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on turvekankaalla 43 %, rämeellä 33 % 
ja pellolla 24 %. Pellot hallitsevat suon paksutur-
peista keskiosaa. Ohutturpeisilla reuna-alueilla ovat 
yleisimmät suotyypit ruohoturvekangas ja muuttu-
ma-asteella oleva varsinainen sararäme (kuva 91) 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 4 % ja 
mättäiden korkeus 20  cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää pinotavara- ja taimikkoasteen mäntyä 
ja koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.
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Kuva 91. Vanhanevan itäosan ruohoturvekangasta. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.

Vanhanevan turpeista on rahkavaltaisia 11 % ja 
saravaltaisia 89  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 2 %, sararahkaturve (CS) 9 %, 
saraturve (C) 87 % ja rahkasaraturve (SC) 2  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
7 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 52 % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 6  % kokonaisturve-
määrästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,1. Suolla on ohut heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtele-
van paksuinen kerros yleensä hyvin maatunutta 
saravaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä kohta-

laisesti (2,5 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vä-
hän (0,5 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä paljon (3,5 %) ja 1–2 m:n sy-
vyydessä erittäin vähän (0,8 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue soveltuu 
energiaturveturvetuotantoon jyrsinturvemene-
telmällä. Käyttökelpoinen turvemäärä on noin 
0,13 milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,5 m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,01 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
0,25  milj.  GJ eli 0,07  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 0,22  milj.  GJ eli 
0,06  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,46  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.
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96. Roskaneva

Roskaneva (kl. 2323 11, x=7054,8, y=3489,4) si-
jaitsee noin 16 km Kaustisen keskustasta itään au-
totien Kaustinen-Toholampi ja Alipään kylän itä-
puolella (kuva 92). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 

moreenimaastoon. Tieltä erkanee metsäautotie, 
joka sivuaa suon itäreunaa. Suolla on 44 tutkimus-
pistettä ja 34 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
6,0/10 ha ja syvyyspisteitä 4,7/10 ha.

Kuva 92. Roskanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Roskaneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suon pohjoisosa kuuluu Näätinkiojan 
valuma-alueeseen (49.064), eteläosa Köyhäjoen 
yläosan valuma-alueeseen (49.063). Suon pinnan 
korkeus merenpinnasta on n. 109–110 m. Selvää 
viettosuuntaa on vaikea havaita. Kuivatusmahdol-

lisuudet ovat kohtalaiset. Vedet laskevat suon poh-
joisosasta ojia myöten Näätinkiojan kautta Köyhä-
jokeen, eteläosasta ojia myöten ja peltoalueen läpi 
Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 73 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 19 ha ja yli 1,5 metrin 7 ha. 
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Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,2 m. 
Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat moreeni (63 %), hiekka  
(26 %) ja hiesu (9 %) ja. Liejua ei ole havaittu.

Roskaneva on ojitettu kauttaaltaan. Luonnon-
tilaisuusluokka on 0. Suon tutkimuspisteistä on 
turvekankaalla 60 % ja rämeellä 40 %. Yleisimmät 
suotyypit ovat puolukka- ja ruohoturvekangas 
sekä muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 18  % ja 
mättäiden korkeus 21 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tukkipuu- ja pinotavara-asteen män-
nikköä, jossa on sekapuuna koivua. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 0.

Roskanevan turpeista on rahkavaltaisia 76 % ja 
saravaltaisia 24  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 18 %, sararahkaturve (CS) 58 % 
ja rahkasaraturve (SC) 24 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 36 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 13 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,0. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 

hyvin maatunutta, yleensä rahkavaltaista turvet-
ta. Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1  m syväl-
lä suoalueella liekoja on 0–1  m:n syvyydessä vä-
hän (1,2 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän 
(0,4 %).

Roskanevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,7 %, vesipitoisuus 87,5 % ja kuiva-ainemäärä 
118,7 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,5 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,5 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,11 %.

Suon keskiosan yli 1,5 metrin syvyinen alue 
soveltuu energiaturvetuotantoon. Heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros on paikoin haitallisen 
paksu, mutta paksun pintarahkan alue liian pieni 
kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,05  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,13  milj.  GJ eli 
0,04 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,11 milj. GJ eli 0,03 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,60 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15.
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97. Takakankaanneva

Takakankaanneva (kl. 2323 11, x=7056,0, 
y=3495,8) sijaitsee noin 16  km Kaustisen kes-
kustasta itään Neverbackan kylän eteläpuolella 
(kuva  93). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon. Autotie Kaustiselta Toholammil-

le johtaa suon luoteisosan poikki. Tieltä erkanee 
metsäautotie suon länsipuolelle. Neverbackasta 
johtaa peltoteitä suon itäpuolelle. Suolla on 69 tut-
kimuspistettä ja 51 syvyyspistettä. Tutkimuspistei-
tä on 6,8/10 ha ja syvyyspisteitä 5,0/10 ha.

Kuva 93. Takakankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Takakankaanneva sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu Näätinkiojan valu-
ma-alueeseen (49.064). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 107–110 m, ja pinta viettää 
luoteeseen n. 1,5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Näätinkiojan kautta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 101 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 47 ha, yli 1,5 metrin 23 ha 
ja yli 2 metrin 5 ha. Suurin havaittu turvekerrok-
sen paksuus on 2,5 m. Suon pohja on topografial-
taan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni  
(88 %). Liejua ei havaittu.

Takakankaanneva on ojitettu suurelta osin. 
Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 73 %, avosuol-
la 14 ja turvekankaalla 13 %. Pääosin muuttuma-
asteella oleva varsinainen sararäme on yleisin suo-
tyyppi etenkin suon ohutturpeisilla reuna-alueilla. 
Suon kaakkois- ja keskiosaa hallitsevat rahkaneva 
ja -räme. Tupasvillaräme ja puolukkaturvekangas 
ovat yleisiä reuna-alueilla. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 51  % ja mättäiden kor-
keus 25  cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää 
vajaatuottoista tai pinotavara-asteen mäntyä. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 2.

Takakankaannevan turpeista on rahkavaltaisia 
52  % ja saravaltaisia 48  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 21 %, sararahkaturve 
(CS) 31 % ja rahkasaraturve (SC) 48 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 33 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 17 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 16 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  5,4. Osassa suota on paksu 

heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1  m syväl-
lä suoalueella liekoja on erittäin vähän (0–1  m:n 
syvyydessä keskimäärin 0,6 % ja 1–2 m:n syvyy-
dessä 0,2 %). Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja 
on 0–1  m:n syvyydessä kohtalaisesti (2,4  %) ja 
1–2 m:n syvyydessä vähän (1,1 %).

Takakankaannevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 4,3 %, vesipitoisuus 90,1 % ja kuiva-ainemäärä 
105,2 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 20,8 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,2 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,17 %.

Suon kaakkoisosan yli 1,5 metrin syvyinen 
alue (15 ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros n. 6 
hehtaarin alalta soveltuu kasvu- ja ympäristötur-
peen tuotantoon ja pohjaturvekerros koko alu-
eelta energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen 
kasvu- ja ympäristöturvemäärä on noin 0,04 milj. 
suo-m3. Osin heikosti maatuneen rahkakerroksen 
alla on noin 0,17  milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,02  milj.  t ja kuivan turpeen energiasi-
sältö 0,37 milj. GJ eli 0,10 milj. MWh. Käyttökos-
teudessa (50  %) energiasisältö on 0,33  milj.  GJ 
eli 0,09  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,53  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, 
Q8.0, S0.20.
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98. Ojakangas

Ojakangas (kl. 2323 11, x=7055,2, y=3494,0) sijait-
see noin 16 km Kaustisen keskustasta itään Never-
backan kylän eteläpuolella (kuva  94). Suo rajoit-
tuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. Autotie 
Kaustiselta Toholammille johtaa suon luoteisosan 

poikki. Tieltä erkanee metsäautotie parin suon 
länsiosan lahdekkeen poikki suon länsipuolelle. 
Suolla on 58 tutkimuspistettä ja 51 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 5,7/10 ha ja syvyyspisteitä 
5,0/10 ha.

Kuva 94. Ojakankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Ojakangas sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Näätinkiojan valuma-alueeseen 
(49.064). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
n. 108–110 m, ja pinta viettää pohjoiskoilliseen 
kohti Näätinkiojaa n. 6–12,5 m/km. Vedet laske-
vat suolta ojia myöten Näätinkiojan kautta Köyhä-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 103 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 39 ha, yli 1,5 metrin 21 ha ja 
yli 2 metrin 8 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,8 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(64 %), hiesu (13 %) ja hiekka (11 %) ja hieta (9 %). 
Liejua on suon pohjalla paikoin 10–40 cm.

Ojakangas on ojitettu lähes kauttaaltaan. Oja-
kankaan tutkimuspisteistä on turvekankaalla 62 % 
ja rämeellä 38 %. Vallitseva suotyyppi on puoluk-
katurvekangas. Yleisiä ovat myös tupasvillaräme, 
ruohoturvekangas ja isovarpuinen räme. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 4  % ja 
mättäiden korkeus 30 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai harvaa pinotavara-, riuku- ja tuk-
kipuuasteen männikköä, jossa on sekapuuna run-
saasti koivua ja vähän kuusta. Suon luonnontilai-
suusluokka on 1.

Ojakankaan turpeista on rahkavaltaisia 47 % ja 
saravaltaisia 53  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 5 %, sararahkaturve (CS) 42 %, 
saraturve (C) 16 % ja rahkasaraturve (SC) 37  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 

11 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 16 % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,7. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. Lie-
koja on koko suolla erittäin vähän.

Ojakankaasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,6 %, vesipitoisuus 89,0 % ja kuiva-ainemäärä 
109,3 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,3 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,5 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,23 %.

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(17 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,27  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,03  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,63  milj.  GJ eli 
0,17 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,56 milj. GJ eli 0,16 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,59 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

149

99. Sunterinneva

Sunterinneva (kl. 2341 02, x=7054,1, y=3513,4) 
sijaitsee noin 24  km Kaustisen keskustasta itään 
Neverbackan kylän eteläpuolella (kuva  95). Suo 
rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. 
Rahkosen kylätieltä johtaa metsäautotie suon itä-

puolelle ja edelleen sen etelä- ja kaakkoispuolella 
oleville turvetuotantoalueille. Suolla on 13 tutki-
muspistettä ja 13 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 7,0/10 ha ja syvyyspisteitä 7,0/10 ha.

Kuva 95. Sunterinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Sunterinneva sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Suo kuuluu Näätinkiojan valuma-
alueeseen (49.064). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 114–117 m, ja pinta viettää länsi-
luoteeseen n. 4 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Ketosennevan kautta Näätinkiojaan ja 
edelleen Köyhä-jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 19 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 16 ha, yli 1,5 metrin 14 ha, 
yli 2 metrin 9 ha ja yli 3 metrin 3 ha. Suurin havait-
tu turvekerroksen paksuus on 3,9 m. Suon pohja 
on topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalaji on 
moreeni. Liejua on suon pohjalla paikoin 10 cm.

Sunterinneva on lähes ojittamaton. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 69  %, turvekankaalla 
15  %, avosuolla 12 % ja korvessa 4 %. Vallitseva 
suotyyppi on isovarpuinen räme. Yleisiä ovat myös 
tupasvillaräme, lyhytkorsinevaräme, oligotrofi-

nen lyhytkortinen neva ja puolukkaturvekangas.  
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 10 % 
ja mättäiden korkeus 17 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää vajaatuottoista mäntyä. Suon luonnon-
tilaisuusluokka on 4.

Sunterinnevan turpeista on rahkavaltaisia 55 % 
ja saravaltaisia 45  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 9  %, sararahkaturve (CS) 
46  %, saraturve (C) 9 % ja rahkasaraturve (SC) 
36  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 62 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 12 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
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paksu kerros kohtalaisen hyvin maatunutta sara- 
tai rahkavaltaista turvetta. Liekoja on koko suolla 
erittäin vähän.

Sunterinnevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,5 %, vesipitoisuus 92,1 % ja kuiva-ainemäärä 

87,1  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 20,3 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 8,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,16 %.

Koska suon luonnontilaisuusluokka on lähinnä 
4, niin suo ei sovellu turvetuotantoon.
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100. Tuomikangas

Tuomikangas (kl. 2341 02, x=7052,1, y=3515,8) 
sijaitsee noin 24  km Kaustisen keskustasta itään 
Neverbackan kylän eteläpuolella (kuva  96). Suo 
rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon, 
koillisessa turvetuotantoalueeseen ja kaakossa 
peltoihin sekä Meriläisnevaan. Ylipään kylätieltä 

johtaa metsäautotie suon kaakkoisosan peltojen 
poikki ja edelleen suon itäpuolella oleville turve-
tuotantoalueille. Suolla on 41 tutkimuspistettä ja 
36 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 6,6/10 ha ja 
syvyyspisteitä 5,8/10 ha.

Kuva 96. Tuomikankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Tuomikangas sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Suo kuuluu Näätinkiojan valuma-
alueeseen (49.064). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 112–115 m, ja pinta viettää poh-
joiseen n. 2–4 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Näätinkiojaan, josta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 62 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 44 ha, yli 1,5 metrin 30 ha ja 
yli 2 metrin 7 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,4 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka 
(82 %) ja moreeni (17 %). Liejua ei havaittu.

Tuomikangas on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 47  %, tur-
vekankaalla 30  %, pellolla 14 % ja korvessa 9 %. 
Vallitseva suotyyppi on pallosararäme. Yleinen on 
myös puolukkaturvekangas. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 4 % ja mättäiden korkeus 
30 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai lähes 
avointa tukkipuu-, taimikko- ja pinotavara-asteen 
mäntyä, koivua ja kuusta. Suon luonnontilaisuus-
luokka on 1.
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Tuomikankaan turpeista on rahkavaltaisia 22 % 
ja saravaltaisia 78 %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 4 %, sararahkaturve (CS) 18 % 
ja rahkasaraturve (SC) 78 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 5 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 19 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 6 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 4,7. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta yleensä saravaltaista turvetta. Liekoja 
on koko suolla erittäin vähän.

Tuomikankaasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 

on 3,1 %, vesipitoisuus 88,6 % ja kuiva-ainemäärä 
115,7 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 21,3 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,4 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,23 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (30 ha) so-
veltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen  
turvemäärä on noin 0,40  milj. suo-m3 (pohjal-
ta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Energiatur-
peen kuiva-ainemäärä on noin 0,05  milj.  t ja 
kuivan turpeen energiasisältö 0,99  milj.  GJ eli 
0,27 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,87 milj. GJ eli 0,24 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,60 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25.
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101. Meriläisneva

Meriläisneva (kl. 2341 01, x=7049,4, y=3522,5) 
sijaitsee noin 20  km Kaustisen keskustasta itään 
Ylipään kylän itäpuolella (kuva  97). Suo rajoit-
tuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. Ylipään 
kylätieltä johtaa metsäautotie suon kaakkoisosan 

poikki Liedekseen. Metsäautotieltä erkanee 2 ti-
lustietä suon itäosan pelloille. Suolla on 66 tutki-
muspistettä ja 67 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 3,9/10 ha ja syvyyspisteitä 3,9/10 ha.

Kuva 97. Meriläisnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Meriläisneva sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Lähes koko suo kuuluu Näätinkiojan 
valuma-alueeseen (49.064), eteläpää Köyhäjoen 
yläosan valuma-alueeseen (49.063). Suon pinnan 
korkeus merenpinnasta on n. 124–126 m, ja pinta 
viettää pohjoisluoteeseen n. 2–5 m/km. Vedet las-
kevat suolta ojia myöten pääosin Näätinkiojaan ja 
edelleen Köyhäjokeen, eteläpäästä Pajuojan kautta 
Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 171 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 29 ha, yli 1,5 metrin 5 ha ja 
yli 2 metrin 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,4 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka 
(53 %) ja moreeni (45 %). Liejua ei havaittu.

Meriläisneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 37  %, turvekankaal-
la 29 %, pellolla 29 %, korvessa 3 % ja avosuolla 
2 %. Lähes kolmannes suosta on peltoa. Yleisiä 
suotyyppejä ovat myös puolukkaturvekangas ja 
pallosararäme. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 17 % ja mättäiden korkeus 23 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tukkipuu-, pi-
notavara- tai taimikkoasteen mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 0.

Meriläisnevan turpeista on rahkavaltaisia 58 % 
ja saravaltaisia 42  %. Pääturvelajeittain jakaantu-

ma on: rahkaturve (S) 16 %, sararahkaturve (CS) 
42  % ja rahkasaraturve (SC) 42  %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 11 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 45 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 16 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,0. Suolla on ohut heikosti (H1–4) 
maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on vaihtele-
van paksuinen kerros kohtalaisen hyvin maatu-
nutta rahka- tai saravaltaista turvetta. Liekoja on 
koko suolla erittäin vähän.

Suon eteläosassa oleva yli 1,4 metrin syvyinen 
yhtenäinen alue (n. 6 ha) metsäautotien kahta 
puolta soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,07  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,13  milj.  GJ eli 
0,04 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,11 milj. GJ eli 0,03 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,43 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä.
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102. Pitkänlampinkangas

Pitkänlampinkangas (kl. 2323 11, x=7052,5, 
y=3425,5) sijaitsee noin 7  km Kaustisen keskus-
tasta itään autotien Kaustinen-Toholampi ja Kolan 
kylän eteläpuolella. (kuva  98). Suo rajoittuu pää-
osin mäkiseen moreenimaastoon. Metsäautoteitä 

johtaa suon eri puolille. Suon pohjoisosassa on 
Kortelampi, jossa on uimaranta. Suolla on 55 tut-
kimuspistettä ja 48 syvyyspistettä. Tutkimuspistei-
tä on 5,8/10 ha ja syvyyspisteitä 5,0/10 ha.

Kuva 98. Pitkänlampinkankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Pitkänlampinkangas sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu Mökinojan valuma- 
alueeseen (49.065). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 92–100 m, ja pinta viettää luotee-
seen n. 4 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
Kortelampinojaan ja edelleen Mökinojaa Köyhä-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 96 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 54 ha, yli 1,5 metrin 37 ha,  

yli 2 metrin 20 ha ja yli 3 metrin 3 ha. Suurin ha-
vaittu turvekerroksen paksuus on 3,9  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin poh-
jamaalaji on moreeni (90 %). Liejua on suon poh-
jalla monin paikoin 10–50 cm, paikoin jopa 100– 
180 cm.

Pitkänlampinkangas on ojitettu lähes kauttaal-
taan. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 62  %, 
turvekankaalla 31 %, avosuolla 4 % ja korvessa 3 %.  
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Lähinnä ohutturpeisilla reuna-alueilla on puoluk-
katurvekangas vallitseva suotyyppi. Paksuturpei-
simmilla alueilla on kanervarahkaräme yleisin. 
Yleisiä ovat myös tupasvillaräme ja variksen-
marjarahkaräme. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 27 % ja mättäiden korkeus 23 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää tai tiheää pino-
tavara- ja riukuasteen mäntyä. Suon luonnontilai-
suusluokka on 1.

Pitkänlampinkankaan turpeista on rahkavaltai-
sia 78 % ja saravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 28 %, sararahkatur-
ve (CS) 50 %, saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve 
(SC) 20 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 49  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
27 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,3. Suolla on yleensä ohut 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 

Liekoja on suolla erittäin vähän tai vähän.
Pitkänlampinkankaasta on otettu näytteet yh-

deltä pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhka-
pitoisuus on 5,9  %, vesipitoisuus 86,2  % ja kui-
va-ainemäärä 131,6  kg/suo-m3. Kuivan turpeen 
tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 21,6 MJ/kg 
ja 50 %:n kosteudessa 9,6 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,32 %. Pohjaturpeen tuhkapitoisuus 
on korkea (30,3 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue lukuun ot-
tamatta Kortelampeen jätettävää n. 500 m leveää 
suojavyöhykettä soveltuu energiaturvetuotan-
toon. Tuotantokelpoinen ala on n. 27 ha ja käyt-
tökelpoinen turvemäärä noin 0,44  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,06  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 1,25  milj.  GJ eli 
0,35 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 1,11 milj. GJ eli 0,31 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,70 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.35.
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103. Soidinsaari

Soidinsaari (kl. 2323 11, x=7051,6, y=3425,8) si-
jaitsee noin 8 km Kaustisen keskustasta itään au-
totien Kaustinen-Toholampi ja Kolan kylän etelä- 
ja Lumppion kylän luoteispuolella (kuva 99). Suo 
rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon. 

Autotieltä johtaa metsäautotie suon luoteispuo-
lelle haarautuen siitä suon länsi- ja itäpuolelle. 
Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 38 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 5,4/10 ha ja syvyyspisteitä 
4,7/10 ha.

Kuva 99. Soidinsaaren tutkimus- ja syvyyspisteet.

Soidinsaari sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Pääosa suosta kuuluu Mökinojan valuma-alu-
eeseen (49.065), länsiosa Tastulanojan alueeseen 
(49.066). Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
n. 98–107 m, ja pinta viettää pohjoisluoteeseen 
n. 3–5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
pääosin pohjoiseen Kortelampinojaan ja edelleen 
Mökinojaa Köyhäjokeen. Osa suon vesistä laskee 
länteen Ketunpesänevalle.

Suon kokonaispinta-ala on 80 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 37 ha, yli 1,5 metrin  
21 ha, yli 2 metrin 10 ha ja yli 3 metrin 3 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,9  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin poh-
jamaalaji on moreeni (93 %). Liejua on havaittu 
kahdella pisteellä 20–40 cm.

Soidinsaari on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on rämeellä 62 %, turvekankaal-
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la 23 % ja avosuolla 15 %. Vallitseva suotyyppi on 
muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme. Ohut-
turpeisilla reuna-alueilla on puolukkaturvekangas 
yleinen. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 21 % ja mättäiden korkeus 18 cm. Suopuusto 
on pääosin keskitiheää pinotavara- ja tukkipuuas-
teen sekä vajaatuottoista mäntyä. Suon luonnonti-
laisuusluokka on 1.

Soidinsaaren turpeista on rahkavaltaisia 71  % 
ja saravaltaisia 29  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 23 %, sararahkaturve (CS) 
48  %, saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 
27  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 38 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 16 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 5  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,0. Suurimmassa osassa suota on 
ohut heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohta-

laisen hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista 
turvetta. Liekoja on erittäin vähän tai vähän.

Soidinsaaren on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,0 %, 
vesipitoisuus 92,2  % ja kuiva-ainemäärä 83,7  kg/
suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 20,2 MJ/kg ja 50 %:n kosteudessa 
8,9 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,16 %.

Lähes koko suon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(19 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on pai-
koin haitallisen paksu. Käyttökelpoinen turvemää-
rä on noin 0,32 milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 
0,5  m paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-aine-
määrä on noin 0,03 milj. t ja kuivan turpeen ener-
giasisältö 0,54 milj. GJ eli 0,15 milj. MWh. Käyttö-
kosteudessa (50 %) energiasisältö on 0,48 milj. GJ 
eli 0,13  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,41  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.20.
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104. Myllyräme

Myllyräme (kl. 2323 11, x=7053,4, y=3436,5) sijait-
see noin 8 km Kaustisen keskustasta itään autotien 
Kaustinen-Toholampi ja Kolan kylän eteläpuolella 
(kuva  100). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-

reenimaastoon. Autotieltä erkanee metsäautotie 
suon lounais- ja eteläpuolelle. Suolla on 26 tutki-
muspistettä ja 19 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 6,3/10 ha ja syvyyspisteitä 4,6/10 ha.

Kuva 100. Myllyrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Myllyräme sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Mökinojan valuma-alueeseen 
(49.065). Suon pinta viettää koilliseen n. 2,5 m/
km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Kolanojaan 
ja edelleen Mökinojaa Köyhäjokeen. 

Suon kokonaispinta-ala on 41 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 14 ha, yli 1,5 metrin 8 ha ja 
yli 2 metrin 4 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,3 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka 
(71 %) ja moreeni (24 %). Liejua on suon pohjalla 
muutamin paikoin 10–20 cm.

Myllyräme on ojitettu kauttaaltaan. Vallitseva 
suotyyppi suon paksuturpeisella keskiosalla on 
muuttuma-asteella oleva tupasvillaräme. Suon 
ohutturpeisilla reuna-alueilla ovat puolukkatur-
vekangas ja muuttuma-asteella oleva pallosara-
räme yleisimmät. Keskimääräinen pinnan rahka-
mättäisyys on 14 % ja mättäiden korkeus 21 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää pinotavara- ja 

tukkipuuasteen mäntyä. Suon luonnontilaisuus-
luokka on 0.

Myllyrämeen turpeista on rahkavaltaisia 52  % 
ja saravaltaisia 48  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 11 %, sararahkaturve (CS) 
41  %, saraturve (C) 9 % ja rahkasaraturve (SC) 
39  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 38  % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
40 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,1. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1  m syväl-
lä suoalueella liekoja on 0–1  m:n syvyydessä vä-
hän (1,6 %) ja 1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän 
(0,6  %). Yli 2  m:n syvyisellä alueella liekoja on 
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kohtalaisesti (0–1 m:n syvyydessä 2,3 % ja 1–2 m:n 
syvyydessä 2,1 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (8 ha) so-
veltuu energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen  
turvemäärä on noin 0,11  milj. suo-m3 (pohjal-
ta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Energiatur-
peen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t ja 

kuivan turpeen energiasisältö 0,20  milj.  GJ eli 
0,06 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,18 milj. GJ eli 0,05 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,45 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.
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105. Tuohiriitto

Tuohiriitto (kl. 2323 11, x=7052,5, y=3441,3) sijait-
see noin 9 km Kaustisen keskustasta itään autotien 
Kaustinen-Toholampi ja Kolan kylän eteläpuo-
lella (kuva  101). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen 
moreenimaastoon. Pohjoisessa suo on yhteydessä 
Myllyrämeeseen, idässä Kolannevaan ja etelässä 

Lumppionnevaan. Autotieltä erkanee metsäauto-
tie suon länsipuolelle haarautuen edelleen suon 
pohjois- ja eteläosan poikki. Suolla on 46 tutki-
muspistettä ja 41 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 5,1/10 ha ja syvyyspisteitä 4,5/10 ha.

Kuva 101. Tuohiriiton tutkimus- ja syvyyspisteet.

Tuohiriitto sijaitsee Perhonjoen vesistöalueel-
la (49). Suo kuuluu Mökinojan valuma-alueeseen 
(49.065). Suon pinnan korkeus merenpinnasta 
on n. 94–97 m, ja pinta viettää suon keskellä vir-
taavaan Kolanojaan n. 3–5 m/km. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten Kolanojaan ja edelleen Mökin-
ojaa Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 91 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 44 ha, yli 1,5 metrin 21 ha ja 
yli 2 metrin 3 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,5 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu 
(34 %), moreeni (32 %) ja hiekka (25 %). Liejua on 
suon pohjalla paikoin 10–20 cm.

Tuohiriitto on ojitettu kauttaaltaan. Suon tutki-
muspisteistä on rämeellä 79 % ja turvekankaalla 
21 %. Yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-asteel-

la olevat isovarpuinen räme, pallosararäme, varsi-
nainen korpiräme ja tupasvillaräme. Lähinnä ohut-
turpeisilla reuna-alueilla on puolukkaturvekangas 
yleinen. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 20 % ja mättäiden korkeus 18 cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää pinotavara- ja tukkipuuasteen 
männikköä, jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Tuohiriiton turpeista on rahkavaltaisia 46 % ja 
saravaltaisia 54  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 21 %, sararahkaturve (CS) 25 %, 
saraturve (C) 16 % ja rahkasaraturve (SC) 38  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
45 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 26 % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Teuvo Herranen

162

kerroksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,7. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä kohtalai-
sesti (2,6 %) ja 1–2 m:n syvyydessä vähän (1,1 %). 
Yli 2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 0–1 m:n sy-
vyydessä kohtalaisesti (2,3  %) ja 1–2  m:n syvyy-
dessä erittäin vähän (0,7 %).

Tuohiriitosta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,6  %, vesipitoisuus 88,8  % ja kuiva-ainemäärä  
118,7 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-

pöarvo on keskimäärin 22,1 MJ/kg ja 50 %:n kosteu- 
dessa 9,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,24 %.

Suon länsiosan yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(17 ha) soveltuu energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,21  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,03  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,55  milj.  GJ eli 
0,15 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,49 milj. GJ eli 0,14 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,67 MWh. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25.
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106. Lumppionneva

Lumppionneva (kl. 2323 10, x=7050,7, y=3443,0) 
sijaitsee noin 9  km Kaustisen keskustasta itään 
autotien Kaustinen-Toholampi ja Kolan kylän 
eteläpuolella (kuva  102). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen moreenimaastoon, pohjoisessa osaksi 
Tuohiriittoon ja Kolannevaan. Autotieltä erkanee 

metsäautotie, joka haarautuu kahtena haarana 
suon pohjoislaitaan. Lumppiosta johtaa metsäau-
toteitä suon länsi- ja eteläpuolelle. Suolla on 132 
tutkimuspistettä ja 116 syvyyspistettä. Tutkimus-
pisteitä on 5,1/10 ha ja syvyyspisteitä 4,5/10 ha.

Kuva 102. Lumppionnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Lumppionneva sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Lähes koko suo kuuluu Mökinojan 
valuma-alueeseen (49.065), eteläpää Vissaveden 
tekojärven alueeseen (49.067). Suon pinnan korke-
us merenpinnasta on n. 101–111 m, ja pinta viettää 
pohjoiseen n. 5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten pääosin Kolanojaan ja edelleen Mökinojaa 
Köyhäjokeen, eteläpäästä ojia myöten Vissaveden 
tekojärveen.

Suon kokonaispinta-ala on 258 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 164 ha, yli 1,5 metrin  
142 ha, yli 2 metrin 120 ha, yli 3 metrin 94 ha, yli  
4 metrin 62 ha ja yli 5 metrin 35 ha. Suurin havait-
tu turvekerroksen paksuus on 6,2 m. Suon pohja 
on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät pohja-

maalajit ovat moreeni (58 %) ja hiekka (40 %). Lie-
jua on suon pohjalla paikoin 10–50 cm.

Lumppionnevan keskiosassa on laaja ojittama-
ton alue. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 54 %, 
turvekankaalla 24 %, avosuolla 21 % ja turvetuo-
tantoalueella 1 %. Suon keskiosan luonnontilai-
sessa osassa on ombrotrofinen lyhytkortinen neva 
vallitseva suotyyppi (kuva 103). Ojitetuilla alueilla 
yleisimmät suotyypit ovat varsinainen sararäme ja 
variksenmarjarahkaräme. Reuna-alueilla puoluk-
katurvekangas on yleisin. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 22  % ja mättäiden korkeus 
24 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää riuku-, 
pinotavara- ja taimikkoasteen mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 2.

Kuva 103. Lumppionnevan keskiosan ombrotrofista lyhytkortista nevaa. Kuva: Samu Valpola, GTK.

Lumppionnevan turpeista on rahkavaltaisia 
45  % ja saravaltaisia 55  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 18 %, sararahkaturve 
(CS) 27  %, saraturve (C) 17 % ja rahkasaraturve 
(SC) 38 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 53  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
14 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
kerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,3. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.
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Lumppionnevasta on otettu näytteet viideltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,7 %, vesipitoisuus 91,6 % ja kuiva-ainemäärä 
87,1  kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on keskimäärin 20,7 MJ/kg ja 50 %:n kos-
teudessa 9,1 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,18 %.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (142 ha) 
soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros noin 24 
hehtaarin alalta soveltuu kasvu- ja ympäristö-
turpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros ener-
giaturvetuotantoon. Muu osa suosta soveltuu 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- 

ja ympäristöturvemäärä on noin 0,20 milj. suo-m3. 
Osittain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla  
on noin 4,32 milj. suo-m3 energiaturpeeksi sovel-
tuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5  m pak-
su kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on 
noin 0,38 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
7,79  milj.  GJ eli 2,17  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50  %) energiasisältö on 6,85  milj.  GJ eli 
1,90  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,44 MWh. Yhden suokuutiometrin energiasisäl-
tö käyttökosteudessa on keskimäärin 0,44 MWh. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve 
kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20.
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107. Lumppionneva

Lumppionneva (kl. 2323 10, x=7049,7, y=3451,3) 
sijaitsee noin 16  km Kaustisen keskustasta itään 
Lumppion kylän itäpuolella (kuva  104). Suo ra-
joittuu pääosin mäkiseen ja lohkareiseen moreeni-
maastoon, luoteessa osin toiseen Lumppionnevaan 
ja lounaassa osin Leviärämeeseen. Kantatieltä 13 

tai Virkkalan ja Järvelän kylien kautta johtaa ky-
lätie Lumppioon ja edelleen Köyhäjoelle. Suo on 
tien pohjoispuolella. Suolla on 33 tutkimuspistettä 
ja 50 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 2,1/10 ha 
ja syvyyspisteitä 3,2/10 ha.

Kuva 104. Lumppionnevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä turvetuotantoalue (ruskealla värillä).

Lumppionneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalu-
eella (49). Suo kuuluu Mökinojan valuma-aluee-
seen (49.065). Suon pinnan korkeus merenpinnas-
ta on n. 106–109 m, ja pinta viettää luoteeseen n. 
1–3 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Ko-
lanojaan ja edelleen Mökinojaa Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 155 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 111 ha, yli 1,5 metrin 90 ha, 
yli 2 metrin 65 ha, yli 3 metrin 7 ha ja yli 4 met-
rin 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 4,2  m. Suon pohja on topografialtaan melko 

tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni  
(77 %) ja hiekka (21 %). Liejua ei havaittu.

Lumppionneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on ollut ennen turvetuotantoa 
rämeellä 51  %, avosuolla 35 %, turvekankaalla 
12 % ja korvessa 2 %. Suurin osa suosta on nykyi-
sin turvetuotantoaluetta (kuva 105). Suopuusto 
reuna-alueilla on pääosin keskitiheää tai harvaa 
vajaatuottoista sekä riuku- ja tukkipuuasteen män-
tyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.
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Lumppionnevan turpeista on rahkavaltaisia 
68  % ja saravaltaisia 32  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 32 %, sararahkatur-
ve (CS) 36 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve 
(SC) 31 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 23  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
12 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 9 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,4. Suuressa osassa suota on 
paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. 
Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalai-
sen hyvin maatunutta sara- tai rahkavaltaista tur-
vetta. Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Lumppionnevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,9  %, pH 4,6, vesipitoisuus 92,2  % ja kuiva-
ainemäärä 81,1 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehol-
linen lämpöarvo on keskimäärin 21,3  MJ/kg ja 
50 %:n kosteudessa 9,4 MJ/kg.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (90 ha) so-
veltuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros soveltuu noin 41 
hehtaarin alueelta kasvu- ja ympäristöturpeen 
tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturve-
tuotantoon. Muu osa suosta soveltuu energia-
turvetuotantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja ym-
päristöturvemäärä on ennen turvetuotannon 
aloittamista ollut noin 0,47 milj. suo-m3. Osittain 
heikosti maatuneen rahkakerroksen alla on ollut 
noin 1,12  milj. suo-m3 energiaturpeeksi sovel-
tuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5  m paksu 
kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on ollut 
noin 0,09 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
1,93 milj. GJ eli 0,54 milj. MWh. Käyttökosteudes-
sa (50  %) energiasisältö on ollut n. 1,71  milj.  GJ 
eli 0,47  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,42  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0.

Kuva 105. Lumppionnevan turvetuotanto- 
alueen pohjoisosaa. Kuva: Asta Harju, 
GTK.
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108. Korteneva

Korteneva (kl. 2323 11, x=7055,5, y=3436,5) sijait-
see noin 9 km Kaustisen keskustasta itäkoilliseen 
autotien Kaustinen-Toholampi pohjois- ja Kolan 
kylän itäpuolella (kuva 106). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen moreenimaastoon, lännessä ja lounaassa 
lähinnä peltoihin. Autotieltä erkanee metsäautotie 

suon itäpuolelle ja Kolan kylältä Tastulaan johtava 
kylätie suon länsipuolelle. Tieltä johtaa peltotei-
tä suon länsi- ja lounaispuolella oleville pelloille. 
Suolla on 28 tutkimuspistettä ja 26 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 3,5/10 ha ja syvyyspisteitä 
3,3/10 ha.

Kuva 106. Kortenevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Korteneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Pääosa suosta kuuluu Mökinojan valuma-
alueeseen (49.065), luoteispää ja koilliskulma Köy-
häjoen keskiosan alueeseen (49.062). Suon pinta 
viettää länteen n. 5-8 m/km. Vedet laskevat suolta 
ojia myöten pääosin Kruunuojan kautta Mökin-
ojaan ja edelleen Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 80 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 27 ha, yli 1,5 metrin 8 ha 
ja yli 2 metrin 1 ha. Suurin havaittu turvekerrok-
sen paksuus on 2,7 m. Suon pohja on topografial-
taan vaihteleva. Yleisin pohjamaalaji on moreeni  

(96 %). Liejua on suon pohjalla muutamin paikoin 
20–30 cm.

Korteneva on ojitettu kauttaaltaan. Kortenevan 
tutkimuspisteistä on rämeellä 61 %, turvekankaal-
la 37 % ja pellolla 2 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
muuttuma-asteella olevat tupasvillaräme ja pallo-
sararäme sekä puolukkaturvekangas. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 10 % ja mättäiden 
korkeus 20 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää 
tukkipuu- ja pinotavara-asteen männnikköä, jossa 
on sekapuuna runsaasti koivua ja vähän kuusta. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 0.
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Kortenevan turpeista on rahkavaltaisia 25 % ja 
saravaltaisia 75  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 9 %, sararahkaturve (CS) 16 %, 
saraturve (C) 39 % ja rahkasaraturve (SC) 36  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
28 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 37 % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,7 ja hyvin maatu-

neen pohjakerroksen 5,6. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros hyvin maatunutta 
sara- tai rahkavaltaista turvetta. Liekoja on suolla 
vaihtelevasti. Liekoja on 0–1 m:n syvyydessä koh-
talaisesti (yli 1  m syvällä suoalueella keskimää-
rin 2,4 % ja yli 2 m:n syvyisellä alueella 2,5 %) ja 
1–2 m:n syvyydessä erittäin vähän.

Suo ei ohutturpeisuutensa ja rikkonaisuutensa 
vuoksi sovellu turvetuotantoon.
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109. Haapaojanräme

Haapaojanräme (kl. 2323 11, x=7051,3, y=3466,0) 
sijaitsee noin 16  km Kaustisen keskustasta itään 
Köyhäjoen kylän lounaispuolella (kuva 107). Suo 
rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon, 
kaakossa osin peltoihin ja luoteessa osin Kolan-

nevaan. Köyhäjoen kylätieltä johtaa metsäautotie 
suon itäpuolitse. Tieltä erkanee tilustiet suon pel-
toalueille ja länsipäähän. Suolla on 28 tutkimus-
pistettä ja 21 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
4,4/10 ha ja syvyyspisteitä 3,3/10 ha.

Kuva 107. Haapaojanrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.

Haapaojanräme sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Mökinojan valuma- 
alueeseen (49.065). Suon pinta viettää länteen n. 
6–8 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Ko-
lannevan ja Kolanojan kautta Mökinojaan ja edel-
leen Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 64 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 23 ha, yli 1,5 metrin 14 ha, 
yli 2 metrin 3 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin havait-
tu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. Suon pohja 
on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka (53 %) ja moreeni (41 %). 
Liejua on havaittu suon pohjalla parilla pisteellä 
10–20 cm.

Haapaojanräme on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on pellolla 39 %, rämeellä 37 % 
ja turvekankaalla 24  %. Pellot vallitsevat suon 
pohjois-, keski- ja kaakkoisosaa. Rämealueella 

suon itä- ja länsiosassa yleisimmät suotyypit ovat 
muuttuma-asteella olevat pallosara- ja tupasvilla-
räme. Ohutturpeisilla reuna-alueilla on puolukka-
turvekangas yleisin. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 4 % ja mättäiden korkeus 30 cm. 
Suopuusto on pääosin keskitiheää taimikko-, pi-
notavara- ja tukkipuuasteen männikköä, jossa on 
sekapuuna koivua ja vähän kuusta. Suon luonnon-
tilaisuusluokka on 0.

Haapaojanrämeen turpeista on rahkavaltaisia 
25  % ja saravaltaisia 75  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 8 %, sararahkaturve 
(CS) 17  %, saraturve (C) 27 % ja rahkasaraturve 
(SC) 48 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 32  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
38  % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6  %  
kokonaisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,8 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,0. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta. Lie-
koja on suolla erittäin vähän tai vähän.

Suon pohjoisosan yli 1,3 metrin syvyinen yh-
tenäinen alue (16 ha) soveltuu energiaturvetuo-
tantoon. Käyttökelpoinen turvemäärä on noin 

0,23  milj. suo-m3 (pohjalta vähennetty 0,5  m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,03  milj.  t ja kuivan turpeen energiasi-
sältö 0,54 milj. GJ eli 0,15 milj. MWh. Käyttökos-
teudessa (50  %) energiasisältö on 0,48  milj.  GJ 
eli 0,13  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,57  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä. Suota 
ei ole myöskään vaaittu.
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110. Lehmäojankorpi

Lehmäojankorpi (kl. 2323 08, x=7055,3, y=3390,2) 
sijaitsee noin 6 km Kaustisen keskustasta koilliseen 
Tastulan kylän itäpuolella. Suo koostuu pohjois-
osan Lehmäojankorvesta ja eteläosan Joussenk-
roopinnevasta (kuva  108). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen moreenimaastoon, koillisessa Timmer-
pakannevaan metsäautotien välityksellä, idässä 
osin Isoon Östernevaan ja lännessä osin peltoihin. 

Pohjoispäässä rajana on Österpakan kautta kul-
keva metsäautotie. Kaustinen-Toholampi -tieltä 
johtaa metsäautotie suon eteläpuolelle haarautuen 
edelleen suon itäpuolelle ja länsipuolen tiluksille. 
Suolle on tieyhteys myös Tastulan kylän ja tilus-
teiden kautta. Suolla on 54 tutkimuspistettä ja 47 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,7/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 4,1/10 ha.

Kuva 108. Lehmäojankorven tutkimus- ja syvyyspisteet.

Lehmäojankorpi sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Tastulanojan alueeseen 
(49.066). Suon pinta viettää keskiosan peltoaluetta 
ja Lehmäojaa kohti n. 5–12,5 m/km. Vedet laske-
vat suolta ojia myöten Lehmäojan kautta Kiviojaan 
ja edelleen Tastulanojaa Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 114 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 59 ha, yli 1,5 metrin  
37 ha, yli 2 metrin 19 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5  m. Suon 

pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat hiekka (43 %), moreeni (36 %) 
ja hiesu (16 %). Liejua on suon pohjalla muutamin 
paikoin 10–40 cm.

Lehmäojankorpi on ojitettu lähes kauttaal-
taan. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 57  %, 
turvekankaalla 28  % ja pellolla 15 %. Räme- 
alueen yleisimmät suotyypit ovat muuttuma-as-
teella olevat isovarpuinen räme ja tupasvillaräme. 
Keski- ja eteläosassa on laaja peltoalue. Reunoilla on  
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puolukkaturvekangas yleisin. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 20  % ja mättäiden 
korkeus 17 cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää 
pinotavara- ja tukkipuuasteen männikköä, jossa 
on sekapuuna koivua ja kuusta. Suon luonnonti-
laisuusluokka on 1.

Lehmäojankorven turpeista on rahkavaltaisia 
55  % ja saravaltaisia 45  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 31 %, sararahkaturve 
(CS) 24  %, saraturve (C) 14 % ja rahkasaraturve 
(SC) 31 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 36  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
35 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,7 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,6. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta sara- tai rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä paljon 

(3,2 %) ja 1–2 m:n syvyydessä vähän (1,7 %). Yli 
2 m:n syvyisellä alueella liekoja on 0–1 m:n syvyy-
dessä erittäin vähän (0,9 %) ja 1–2 m:n syvyydessä 
vähän (1,0 %).

Suon keski- ja itäosan yli 1,2 metrin syvyinen alue 
(32 ha) soveltuu turvetuotantoon. Heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros soveltuu noin 
11 hehtaarin alalta kasvu- ja ympäristöturpeen 
tuotantoon ja muu osa suosta energiaturvetuo-
tantoon. Käyttökelpoinen kasvu- ja ympäristö-
turvemäärä on noin 0,10  milj. suo-m3. Heikosti 
maatuneen rahkakerroksen alla on noin 0,47 milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,04  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,87  milj.  GJ eli 
0,24 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,76 milj. GJ eli 0,21 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,45 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä. Suota ei ole myöskään vaaittu.
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111. Hyötyvesi

Hyötyvesi (kl. 2323 08, x=7053,6, y=3386,0) si-
jaitsee noin 6 km Kaustisen keskustasta koilliseen 
(kuva  109). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon, pohjoisessa Lehmäojankorpeen 
(Joussenkroopinnevaan) ja etelässä peltojen väli-
tyksellä Multaportaannevaan (Kortenevaan). Hyö-

tyveden keskiosa on lähes kokonaan umpeenkas-
vanutta järveä. Vain pieni lampi on enää jäljellä. 
Kaustinen-Toholampi -tieltä johtaa metsäautotie 
suon itä- ja pohjoispuolelle Suolla on 12 tutkimus-
pistettä ja 3 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
5,2/10 ha ja syvyyspisteitä 1,3/10 ha.

Kuva 109. Hyötyveden tutkimus- ja syvyyspisteet.

Hyötyvesi sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Tastulanojan alueeseen (49.066). 
Suon pinta viettää Hyötyveden keskelle n. 6–12,5 
m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten Hyötyve-
denojaan ja edelleen Tastulanjärven kautta Tastu-
lanojaan, josta Köyhäjokeen. Suon kokonaispinta-
ala on 23 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 
vain 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 1,2  m. Suon pohja on topografialtaan melko 
tasainen. Yleisin pohjamaalaji on moreeni (93 %). 
Liejua on suon pohjalla yleisesti 50–210 cm. Suo 
on järvikuivio.

Hyötyvesi on osaksi ojitettu. Suon tutkimuspis-
teistä on rämeellä 40 %, avosuolla 27 %, turvekan-
kaalla 20 % ja pellolla 13 %. Yleisimmät suotyypit 
ovat ruohoinen sararäme, ruohoinen- ja varsinai-

nen saraneva sekä suon lounaisosassa kytöheitto ja 
pelto. Suopuusto on pääosin keskitiheää tai lähes 
aukeaa taimi-, pinotavara- ja riukuasteen koivik-
koa, jossa on sekapuuna mäntyä ja kuusta. Suon 
luonnontilaisuusluokka on 2.

Hyötyveden turpeista on rahkavaltaisia 16 % ja 
saravaltaisia 84  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 1 %, sararahkaturve (CS) 15 %, 
saraturve (C) 22 % ja rahkasaraturve (SC) 62  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
9  % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 7  % koko-
naisturvemäärästä. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 7,3.

Ohutturpeisuudestaan ja liejujen runsaudesta 
johtuen suo ei sovellu turvetuotantoon.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

175

112. Multaportaanneva

Multaportaanneva (kl. 2323 08, x=7052,1, 
y=3375,8) sijaitsee noin 2 km Kaustisen keskustas-
ta itään Tanhuanpään ja Oosinharjun itä- ja poh-
joispuolella. (kuva 110). Suo rajoittuu lännessä ja 
osin pohjoisessa Oosinharjuun, pohjoisessa ja ete-
lässä pääosin moreenimaastoon ja idässä lähinnä 
peltoihin. Keski- ja eteläosassa on suon välittömäs-
sä läheisyydessä turkistarhoja. Sähkölinjat halko-
vat suota. Suon keskiosassa on pieni Multaportaan 

lampi. Suon luoteisosa on Multaportaannevaa, 
lounaisosa Harjunnevaa, eteläosa Koto-ojannevaa 
ja pohjoisosa Kortenevaa. Kaustinen-Toholampi 
-tie johtaa suon eteläosan halki. Tie isommalle 
turkistarha-alueelle johtaa suon keskiosan poikki. 
Suolla on 63 tutkimuspistettä ja 58 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 4,9/10 ha ja syvyyspisteitä 
4,5/10 ha.

Kuva 110 Multaportaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Multaportaanneva sijaitsee Perhonjoen vesis-
töalueella (49). Suo kuuluu pääosin Tastulanojan 
alueeseen (49.066), luoteiskulma Kaustisen aluee-
seen (49.023). Suon pinta viettää kohti Koto-ojaa 
n. 2,5–8 m/km. Multaportaanneva on osaksi oji-
tettu. Luonnontilaisuusluokka on 2. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten pääosin Koto-ojan kautta Kala-
vedenojaan. Tästä vedet valuvat Hyötyvedenojaan 
ja edelleen Tastulanjärven kautta Tastulanojaan, 
josta Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 130 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 73 ha, yli 1,5 metrin 57 ha, 
yli 2 metrin 43 ha, yli 3 metrin 17 ha ja yli 4 met-
rin 1 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 4,1 m. Suon pohja on topografialtaan vaihtele-
va. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka (36 %), 
moreeni (31 %) ja hiesu (28 %) ja. Liejua on suon 
pohjalla monin paikoin 10–70 cm, paikoin jopa 
110–140 cm.

Multaportaanneva on osaksi ojitettu. Suon tut-
kimuspisteistä on rämeellä 50  %, turvekankaalla 
27  % ja pellolla 23 %. Huomattava osa suon itä-
osasta on peltoa. Rämealueen yleisimmät suotyy-
pit ovat kanervarahkaräme, varsinainen sararäme 
ja tupasvillaräme kuva 111). Ohutturpeisilla reu-
na-alueilla on puolukkaturvekangas yleinen. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 16  % ja 

mättäiden korkeus 15 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai harvaa riuku- ja tukkipuuasteen 
mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 2.

Multaportaannevan turpeista on rahkavaltaisia 
77  % ja saravaltaisia 23  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 24 %, sararahkatur-
ve (CS) 53 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve 
(SC) 22 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 37  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
37 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  6,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,8 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,5. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on suolla yleensä erittäin vähän.

Pääosa suon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuisi teoriassa turvetuotantoon. Kuitenkin 
asutustaajamien, turkistarhojen ja vedenottamon 
läheisyys estää turvetuotannon. Myös turvepel-
tojen mahdollinen mineraaliaines voisi aiheuttaa 
ongelmia turvetuotannossa. Lisäksi vedenhankin-
taa varten tärkeä Oosinharjun pohjavesialue ulot-
tuu suon länsiosaan.

Kuva111. Multaportaannevan länsiosan varsinaista sararämettä. Kuva: Joni Palola, GTK.
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113. Korpi

Korpi (kl. 2323 08, x=7052,8, y=3394,0) sijaitsee 
noin 4 km Kaustisen keskustasta itään (kuva 112). 
Suo rajoittuu pääosin moreenimaastoon, pohjoi-
sessa osin Isoon Östernevaan. Suon länsiosa on 
Korpi ja itäosa Helvetinkorpi. Kaustinen-Toho-

lampi -tie johtaa suon eteläpuolelta. Tieltä erka-
nee metsäautoteitä, jotka johtavat suon poikki eri 
puolille suota. Suolla on 42 tutkimuspistettä ja 41 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 6,2/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 6,0/10 ha.

Kuva 112. Korven tutkimus- ja syvyyspisteet.

Korpi sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella (49). 
Suo kuuluu Tastulanojan alueeseen (49.066). Suon 
pinta viettää pääosin länteen n. 6–15 m/km. Vedet 
laskevat suolta ojia myöten pääosin Kalavedeno-
jaan, josta Hyötyvedenojaan ja edelleen Tastu-
lanjärven kautta Tastulanojaan. Se laskee Köyhä-
jokeen. Suon pohjoisosasta vedet valuvat Isolle 
Östernevalle.

Suon kokonaispinta-ala on 68 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 17 ha, yli 1,5 metrin 6 ha, yli 
2 metrin 3 ha ja yli 3 metrin 1 ha. Suurin havaittu 
turvekerroksen paksuus on 3,5 m Suon pohja on 
topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (71 %) ja hiesu (29 %). Liejua ei havaittu.

Korpi on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on turvekankaalla 59  %, rämeellä 
37  % ja pellolla 4 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
mustikka- ja puolukkaturvekangas. Myös tupas-

villaräme on yleinen (kuva 113). Suopuusto on 
pääosin keskitiheää riuku-, pinotavara- ja tukki-
puuasteen männikköä, jossa on sekapuuna kuusta 
ja koivua. Suon luonnontilaisuusluokka on 1.

Korven turpeista on rahkavaltaisia 97 % ja sa-
ravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 27 %, sararahkaturve (CS) 70 % ja 
rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 41 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,1. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on yleensä vaihtelevan paksuinen kerros koh-
talaisen hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta.
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Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä paljon 
(3,9  %) ja 1–2  m:n syvyydessä vähän 1,1  %. Yli 
2 m:n syvyisellä alueella liekoja on erittäin vähän 
(0–1 m:n syvyydessä 0,2 % ja 1–2 m:n syvyydessä 
0,6 %).

Suon yli 1,5 metrin syvyiset alueet ovat liian 
pieniä ja hajallaan turvetuotantoa ajatellen. Lisäk-
si suurimmalla näistä alueista on paksu heikosti 
maatunut pintarahka, mikä tekee palaturvetuotan-
non mahdottomaksi.

Kuva 113. Korven länsiosan uudisojitusaluetta. Kuva: Joni Palola, GTK.
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114. Järvihuhta

Järvihuhta (kl. 2323 08, x=7051,4, y=3392,8) si-
jaitsee noin 3  km Kaustisen keskustasta itään 
(kuva  114). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon, pohjoisessa osin tiehen. Suon kes-
kiosassa on Iso Kalavesi ja itäosassa Pieni Kalavesi. 

Kaustinen-Toholampi -tie johtaa suon pohjois-
puolelta. Tieltä erkanee kylätie, joka jatkuu metsä-
autotienä suon lounaispuolelle. Suolla on 20 tutki-
muspistettä ja 15 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä 
on 5,1/10 ha ja syvyyspisteitä 3,8/10 ha.

Kuva 114. Järvihuhdan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä osa Pööskallion arvokasta kallioaluetta.

Järvihuhta sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Tastulanojan alueeseen (49.066). 
Selvää viettosuuntaa ei voida havaita. Kuivatus-
mahdollisuudet ovat huonot. Vedet laskevat suolta 
ojia myöten Kalavedenojaan, josta Hyötyveden-
ojaan ja edelleen Tastulanjärven kautta Tastulan-
ojaan. Se laskee Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 39 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on vain 1 ha. Suurin havaittu 
turvekerroksen paksuus on 1,8 m. Suon pohja on 
topografialtaan melko tasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka (77 %) ja moreeni (14 %). 
Liejua on suon pohjalla yleisesti 20–120 cm.

Järvihuhta on osaksi ojitettu. Suon tutkimuspis-
teistä on avosuolla 37 %, rämeellä 30 %, turvekan-
kaalla 21 % ja korvessa 12 %. Järvien ympäristössä 
luhtaneva on vallitseva suotyyppi. Länsi- ja lou-
naisosassa on korpiräme yleisin suotyyppi. Suon 

reuna-alueilla on mustikkaturvekangas yleisin. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 8 % ja 
mättäiden korkeus 18 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tukkipuu- tai taimikkoasteen koivua, 
mäntyä ja kuusta. Suon luonnontilaisuusluokka 
on 2.

Järvihuhdan turpeista on rahkavaltaisia 38 % ja 
saravaltaisia 62  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 4 %, sararahkaturve (CS) 34 %, 
saraturve (C) 6 % ja rahkasaraturve (SC) 56  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
1 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 18 % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 7  % kokonaisturve-
määrästä. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 3,4.

Suo ei ohutturpeisuutensa ja järviensä vuoksi 
sovellu turvetuotantoon.
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115. Isoneva

Isoneva (kl. 2323 07, x=7049,3, y=3389,8) sijait-
see noin 5  km Kaustisen keskustasta kaakkoon 
Virkkalan kylän itäpuolella (kuva 115). Suo rajoit-
tuu pääosin mäkiseen, kallioiseen ja lohkareiseen 
moreenimaastoon. Virkkalan kylätieltä johtaa 

metsäautotie suon länsipuolelle haarautuen sieltä 
suon etelä-, keski- ja pohjoisosaan sekä itäpuolelle. 
Suolla on 54 tutkimuspistettä ja 41 syvyyspistet-
tä. Tutkimuspisteitä on 5,0/10 ha ja syvyyspisteitä 
3,8/10 ha.

Kuva 115. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Isokallion arvokas kallioalue.

Isoneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suon keski- ja pohjoisosa kuuluu pääosin 
Tastulanojan alueeseen (49.066) mutta keski-
osan itäpuoli, luoteis-, länsi- ja eteläosa Kaustisen  
alueeseen (49.023). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 92,5–105 m, ja pinta viettää pää-
osin pohjoiseen n. 5 m/km. Suon eteläosan pinta 

viettää kaakkoon n. 5–10 m/km. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten pääosin Hyötyvedenojaan, jota 
Kalavedenojan kautta edelleen Tastulanjärven läpi 
Tastulanojaan. Se laskee Köyhäjokeen. Suon ete-
läosasta vedet laskevat IsoKorven kautta Kärme-
ojaan ja edelleen Perhonjokeen. 
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Suon kokonaispinta-ala on 108 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 22 ha, yli 1,5 metrin 11 ha ja 
yli 2 metrin 3 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on 2,9 m. Suon pohja on topografialtaan 
vaihteleva. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka 
(46 %) ja moreeni (44 %). Liejua ei havaittu.

Isoneva on osaksi ojitettu. Suon tutkimuspis-
teistä on rämeellä 60  %, turvekankaalla 36  % ja 
korvessa 4 %. Puolukkaturvekangas on vallitseva 
suotyyppi ohutturpeisilla reuna-alueilla. Paksu-
turpeisilla osilla ovat kanervarahkaräme ja isovar-
puinen räme yleisimmät. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 30  % ja mättäiden korkeus 
22  cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää tukki-
puuasteen tai vajaatuottoista mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 2.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 85 % ja sa-
ravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: 
rahkaturve (S) 30 %, sararahkaturve (CS) 55 % ja 
rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 32 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 55 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 22 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,9. Osassa suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-

jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta yleensä rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla kohtalaisesti tai vähän. Yli 1 m 
syvällä suoalueella liekoja on 0–1 m:n syvyydessä 
kohtalaisesti (2,9 %) ja 1–2 m:n syvyydessä vähän 
(1,5  %). Yli 2  m:n syvyisellä alueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä vähän (1,7 %) ja 1–2 m:n sy-
vyydessä kohtalaisesti (2,4 %).

Suo on hyvin rikkonainen, ja yli 1,5 metrin sy-
vyiset alueet ovat hajallaan kahdessa isommassa 
altaassa ja kolmessa pienessä syvänteessä. Isom-
milla yli 1,5 metrin syvyisillä alueilla on lisäksi 
energiaturvetuotantoa ajatellen osittain haittana 
paksu heikosti maatunut pintarahka, ja kasvutur-
vetuotantoon alueet ovat liian pieniä. Pienimuo-
toinen palaturvetuotanto olisi mahdollista suon 
läntisemmässä isossa altaassa (n. 5 ha). Käyttö-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,07  milj. suo-m3 
(pohjalta vähennetty 0,5  m paksu kerros). Ener-
giaturpeen kuiva-ainemäärä on noin 0,01  milj.  t 
ja kuivan turpeen energiasisältö 0,13  milj.  GJ eli 
0,04 milj. MWh. Käyttökosteudessa (50 %) ener-
giasisältö on 0,11 milj. GJ eli 0,03 milj. MWh. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö käyttökosteu-
dessa on keskimäärin 0,43 MWh. Laskelmissa on 
käytetty turvelajille tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei 
ole näytteitä. Isokallio-Pööskallion arvokas kallio-
alue ulottuu suon länsi- ja luoteispäähän.
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116. Pitkänportaanneva

Pitkänportaanneva (kl. 2323 07, x=7050,1, 
y=3397,2) sijaitsee noin 4 km Kaustisen keskustas-
ta itäkaakkoon (kuva 116). Suo rajoittuu pääosin 
mäkiseen, kallioiseen ja lohkareiseen moreeni-
maastoon, idässä osaksi Vissaveden tekojärveen. 

Kaustinen-Toholampi -tieltä erkanee Tanhuan-
pään kylätie, jolta johtaa metsäautotie suon poik-
ki tekojärvelle. Suolla on 21 tutkimuspistettä ja 14 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 5,0/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 3,3/10 ha.

Kuva 116. Pitkänportaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Isokallio-Pööskallion arvokas kallioalue.

Pitkänportaanneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu lähes kokonaan Tastulan-
ojan alueeseen (49.066), kaakkoispää Vissaveden 
tekojärven valuma-alueeseen (49.067). Suon pinta 
viettää pohjoiseen n. 6–8 m/km. Vedet laskevat 
suolta ojia myöten pääosin Hyötyvedenojaan, jota 
Kalavedenojan kautta edelleen Tastulanjärven läpi 
Tastulanojaan. Se laskee Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 42 ha, josta yli metrin 
syvyistä aluetta on 9 ha, yli 1,5 metrin 4 ha ja yli 2 
metrin 2 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus 
on 2,4 m. Suon pohja on topografialtaan vaihtele-
va. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (69 %),  
hiesu (17 %) ja hiekka (14 %). Liejua ei havaittu.

Pitkänportaanneva on ojitettu lähes kauttaal-
taan. Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 73 % ja 

turvekankaalla 27 %. Puolukkaturvekangas on val-
litseva suotyyppi reuna-alueilla. Yleisimmät suo-
tyypit muissa osissa ovat tupasvillaräme ja tupas-
villarahkaräme, ohutturpeisilla osilla kangasräme. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 20 % 
ja mättäiden korkeus 20 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä. Suon luon-
nontilaisuusluokka on 1.

Pitkänportaannevan turpeista on rahkavaltaisia 
57  % ja saravaltaisia 43  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 32 %, sararahkaturve 
(CS) 25  %, saraturve (C) 10 % ja rahkasaraturve 
(SC) 33 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 26  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
61 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % ko-
konaisturvemäärästä.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,0. Suolla on ohut heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkakerros. Pohjalla on 
vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen hyvin 
maatunutta yleensä rahkavaltaista turvetta.

Liekoja on suolla vaihtelevasti. Yli 1 m syvällä 
suoalueella liekoja on 0–1  m:n syvyydessä koh-

talaisesti (2,5  %) ja 1–2  m:n syvyydessä vähän 
(1,4  %). Yli 2  m:n syvyisellä alueella liekoja on 
0–1 m:n syvyydessä paljon (3,5 %) ja 1–2 m:n sy-
vyydessä erittäin vähän (0,8 %).

Suo ei ohutturpeisuudestaan sekä yli 1,5 metrin 
syvyisten alueiden pienuudesta ja hajanaisuudesta 
johtuen sovellu turvetuotantoon. Isokallio-Pöös-
kallion arvokas kallioalue ulottuu suon luoteis-
puolelle.
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117. Ketunpesäneva

Ketunpesäneva (kl. 2323 11, x=7051,1, y=3410,8) 
sijaitsee noin 5  km Kaustisen keskustasta itään 
(kuva  117). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon, idässä osin Pitkälampeen ja poh-
joisessa Kaustinen-Toholampi -tiehen. Kaustinen-

Toholampi -tieltä erkanee Tanhuanpään kylätie, 
jolta johtaa metsäautotie suon eteläpään poikki 
tekojärvelle. Suolla on 84 tutkimuspistettä ja 66 
syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 4,4/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 3,5/10 ha.

Kuva 117. Ketunpesänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Ketunpesäneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu lähes kokonaan Tastu-
lanojan alueeseen (49.066). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 90–97,5 m, ja pinta viettää 
luoteeseen n. 2–8 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten valtaosin Hyötyvedenojaan, jota Kalave-
denojan kautta osittain Tastulanjärven läpi Tastu-
lanojaan. Se laskee Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 191 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 99 ha, yli 1,5 metrin 70 ha, 
yli 2 metrin 45 ha ja yli 3 metrin 14 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisin pohja-
maalaji on moreeni (94 %). Liejua on suon pohjal-
la melko yleisesti 10–60 cm.
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Ketunpesänneva on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Ketunpesänevan tutkimuspisteistä on rämeellä 
78 %, turvekankaalla 18 % ja avosuolla 4 %. Ylei-
simmät suotyypit suon paksuturpeisilla osilla ovat 
kanerva- ja variksenmarjarahkaräme (kuva 118). 
Ohutturpeisemmilla osilla yleisimmät suotyypit 
ovat isovarpuinen räme ja puolukkaturvekangas. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 36 % 
ja mättäiden korkeus 23 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää riuku- ja pinotavara-asteen mäntyä. 
Suon luonnontilaisuusluokka on 1.

Ketunpesänevan turpeista on rahkavaltaisia 
82  % ja saravaltaisia 18  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 40 %, sararahkatur-
ve (CS) 42 %, saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve 
(SC) 17 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 42  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
33 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % ko-
konaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,4. Osalla suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on suolla vähän.

Ketunpesänevasta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,5 %, vesipitoisuus 88,3 % ja kuiva-ainemäärä 
120,8 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on ollut keskimäärin 21,9 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 9,7  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,25 %.

Suon keski- ja itäosan yli 1,5 metrin syvyiset 
yhtenäiset alueet (yht. 58 ha), lukuun ottamatta 
Pitkälammen ympärille jätettävää suojavyöhyket-
tä, soveltuvat turvetuotantoon. Heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros noin 21 hehtaarin 
alalta soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotan-
toon, muu osa alueista energiaturvetuotantoon. 
Käyttökelpoinen kasvu- ja ympäristöturvemäärä 
on noin 0,19 milj. suo-m3. Osittain heikosti maatu-
neen rahkakerroksen alla on noin 0,97 milj. suo-m3  
energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta (pohjalta vä-
hennetty 0,5 m paksu kerros). Energiaturpeen kui-
va-ainemäärä on noin 0,12 milj. t ja kuivan turpeen 
energiasisältö 2,57  milj.  GJ eli 0,71  milj.  MWh. 
Käyttökosteudessa (50  %) energiasisältö on 
2,27 milj. GJ eli 0,63 milj. MWh. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö käyttökosteudessa on kes-
kimäärin 0,65 MWh. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.25.

Kuva 118. Ketunpesänevan itäosan variksenmarjarahkarämettä. Kuva: Samu Valpola, GTK.
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118. Haukkaneva

Haukkaneva (kl. 2323 10, x=7050,1, y=3424,0) 
sijaitsee noin 9  km Kaustisen keskustasta itään 
Vissaveden tekojärven itäpuolella (kuva 119). Suo 
rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon, 
lännessä osaksi Vissaveden tekojärveen. Kulku-

yhteydet ovat hyvät. Kaustinen-Toholampi -tieltä 
erkanee metsäautotie, joka johtaa suon pohjois-
päähän. Suolla on 80 tutkimuspistettä ja 75 sy-
vyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 6,3/10 ha ja sy-
vyyspisteitä 5,9/10 ha.

Kuva 119. Haukkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Haukkaneva sijaitsee Perhonjoen vesistö- 
alueella (49). Suo kuuluu pääosin Vissaveden te-
kojärven valuma-alueeseen (49.067), pohjoispää 
Tastulanojan alueeseen (49.066). Suon pinnan 
korkeus merenpinnasta on n. 99–102 m. Suon kes-

ki- ja pohjoisosan pinta viettää pohjoisluoteeseen  
n. 1,5–2 m/km ja länsiosassa länteen n. 5–8 m/km. 
Eteläosan pinta viettää etelään n. 4–8 m/km ja län-
siosassa länteen n. 8 m/km. Vedet laskevat suolta 
ojia myöten pääosin Vissaveden tekojärveen, josta 
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Kalavedenojan kautta Hyötyvedenojaan ja edel-
leen osittain Tastulanjärven läpi Tastulanojaan. Se 
laskee Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 128 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 88 ha, yli 1,5 metrin 65 ha, 
yli 2 metrin 45 ha, yli 3 metrin 22 ha ja yli 4 metrin 
5 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,6  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (55 %), 
hieta (25 %) ja hiekka (16 %). Liejua on suon poh-
jalla yleisesti 10–50 cm.

Lähinnä Haukkanevan keskiosan länsipuolis-
kolla on laaja lähes ojittamaton alue, muuten suo 
on ojitettu lähes kauttaaltaan. Suon tutkimuspis-
teistä on rämeellä 60 %, avosuolla 29 %, turvekan-
kaalla 10 % ja korvessa 1 %. Avosuoalueella vallit-
see ombrotrofinen lyhytkortinen neva (kuva 120). 
Rämealueen yleisimmät suotyypit ovat varsinai-
nen sararäme, tupasvillaräme ja lyhytkorsineva-
räme. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
17 % ja mättäiden korkeus 15 cm. Suopuusto on 
pääosin keskitiheää pinotavara- ja taimikkoasteen 
mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 2.

Haukkanevan turpeista on rahkavaltaisia 17 % 
ja saravaltaisia 83  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 9  %, sararahkaturve (CS) 
8  %, saraturve (C) 3 % ja rahkasaraturve (SC) 
80  %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 20 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 12 % 

ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2  % koko-
naisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on  5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,0. Osalla suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta yleensä saravaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Suon keski- ja itäosan yli 1,5 metrin syvyinen 
yhtenäinen alue (52 ha) soveltuu turvetuotantoon. 
Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros soveltuu n. 10 hehtaarin alalta kasvu- ja ym-
päristöturpeen tuotantoon ja pohjaturvekerros 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoinen kas-
vu- ja ympäristöturvemäärä on noin 0,08  milj. 
suo-m3. Heikosti maatuneen rahkakerroksen 
alla on noin 1,08  milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,09  milj.  t ja kuivan turpeen energiasi-
sältö 2,10 milj. GJ eli 0,58 milj. MWh. Käyttökos-
teudessa (50  %) energiasisältö on 1,84  milj.  GJ 
eli 0,51  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,47  MWh. Laskelmissa on käytetty turvelajille 
tyypillisiä arvoja, sillä suosta ei ole näytteitä.

Kuva 120. Haukkanevan keskiosan ombrotrofista lyhytkortista nevaa. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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119. Leviäräme

Leviäräme (kl. 2323 10, x=7048,3, y=3450,6) sijait-
see noin 15 km Kaustisen keskustasta itäkaakkoon 
(kuva  121). Suo rajoittuu pääosin mäkiseen mo-
reenimaastoon, idässä Kannistonnevan turvetuo-
tantoalueeseen ja pohjoisessa osaksi Lumppion-
nevaan. Suon keskiosassa ovat umpeenkasvaneet 
Jauholampi ja Rapalampi. Virkkalan ja Järvelän 

kylätieltä johtaa metsäautotie Lumppion kautta 
suon pohjoispään läpi Kannistonnevan turvetuo-
tantoalueelle. Metsäautotie haarautuu suon länsi-
pään poikki suon eteläpuolella ja Lähdenevan tur-
vetuotantoalueelle. Suolla on 21 tutkimuspistettä 
ja 35 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,0/10 ha 
ja syvyyspisteitä 5,1/10 ha.

Kuva 121. Leviärämeen tutkimus- ja syvyyspisteet sekä turvetuotantoalueet (ruskealla värillä).

Leviäräme sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Vissaveden tekojärven valuma-
alueeseen (49.067). Selvää viettosuuntaa ei voi-
da havaita. Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot 
suon pohjoisosassa olevan pintavalutuskentän ja 
länsiosassa olevan Jauholammen lampikuivion ja 
turvekerrostuman alla olevan paksun järvimuta-
kerroksen vuoksi. Vedet laskevat suolta ojia myö-
ten Jauho-ojan kautta Vissaveden tekojärveen, 
josta Kalavedenojan kautta Hyötyvedenojaan ja 
edelleen osittain Tastulanjärven läpi Tastulan-
ojaan. Se laskee Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 69 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 33 ha ja yli 1,5 metrin  

6 ha. Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,8  m. Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (73 %), 
hiekka (11 %), hieta (9 %) ja hiesu (7 %) ja. Liejua 
on suon pohjalla yleisesti 10–70 cm, paikoin jopa  
90–120 cm.

Leviäräme on suurimmaksi osaksi ojitettu. 
Suon tutkimuspisteistä on rämeellä 54 %, avosuol-
la 23, turvekankaalla 16 % ja korvessa 7 %. Yleisin 
suotyyppi suon ojitetuilla osilla on muuttuma-as-
teella oleva isovarpuinen räme. Yleisiä ovat myös 
muuttuma-asteella oleva varsinainen sararäme 
ja puolukkaturvekangas. Avosuo-osilla on varsi-
nainen saraneva yleisin. Keskimääräinen pinnan  
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rahkamättäisyys on 12  % ja mättäiden korkeus 
19  cm. Suopuusto on pääosin keskitiheää pino-
tavara-, taimikko- ja tukkipuuasteen männikköä, 
jossa on sekapuuna runsaasti koivua ja vähän 
kuusta. Suon luonnontilaisuusluokka on 2.

Leviärämeen turpeista on rahkavaltaisia 80 % ja 
saravaltaisia 20  %. Pääturvelajeittain jakaantuma 
on: rahkaturve (S) 24 %, sararahkaturve (CS) 56 % 
ja rahkasaraturve (SC) 20 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 14 %, puun jäännök-
siä (L) sisältäviä 24 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-

kerroksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,0. Etenkin suon länsiosassa 
on paksu heikosti (H1–4) maatunut pintarahka-
kerros. Pohjalla on vaihtelevan paksuinen kerros 
enimmäkseen heikosti maatunutta yleensä rahka-
valtaista turvetta. Liekoja on koko suolla erittäin 
vähän.

Suo ei ohutturpeisuutensa, yli 1,5 metrin sy-
vyisen alueen pienialaisuuden ja hajanaisuuden 
vuoksi sovellu turvetuotantoon. Lisäksi etenkin 
länsiosassa on paksu heikosti maatunut pintarah-
ka ja pohjoisosassa pintavalutuskenttä.
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120. Kannistonneva

Kannistonneva (kl. 2323 10, x=7047,7, y=3462,7) 
sijaitsee noin 16  km Kaustisen keskustasta itä-
kaakkoon Lumppion kaakkoispuolella (kuva 122). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen, osin lohkarei-
seen ja kallioiseen moreenimaastoon, koillisessa 
peltoalueeseen, lännessä osin Leviärämeeseen ja 
lounaassa Lähdenevaan. Kaakossa suolla on kapea 

yhteys Ympyränevaan. Kulkuyhteydet ovat hyvät. 
Virkkalan ja Järvelän kylätieltä johtaa metsäauto-
tie Lumppion kautta suon turvetuotantoalueelle ja 
edelleen Köyhäjoen kautta Kaustinen-Toholampi 
-tielle. Suolla on 37 tutkimuspistettä ja 73 syvyys-
pistettä. Tutkimuspisteitä on 1,9/10 ha ja syvyys-
pisteitä 3,8/10 ha.

Kuva 122. Kannistonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Pilvinevan Natura-alueen länsiosaa (violetilla 
värillä). Kartalla on rajattu myös turvetuotantoalueet (ruskealla värillä).

Kannistonneva sijaitsee Perhonjoen vesistö-
alueella (49). Suo kuuluu Vissaveden tekojärven 
valuma-alueeseen (49.067). Suon pinnan korkeus 
merenpinnasta on n. 110–114 m, ja pinta viettää 

länteen n. 2–5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Leviärämeen läpi ja Jauho-ojan kaut-
ta Vissaveden tekojärveen, josta Kalavedenojan 
kautta Hyötyvedenojaan ja edelleen osittain Tas-
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tulanjärven läpi Tastulanojaan. Se laskee Köyhä-
jokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 194 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 148 ha, yli 1,5 metrin  
110 ha, yli 2 metrin 89 ha, yli 3 metrin 37 ha ja yli  
s4 metrin 4 ha. Suurin havaittu turvekerroksen 
paksuus on ollut ennen turvetuotantoa 4,2  m. 
Suon pohja on topografialtaan vaihteleva. Pohja-
maalajit ovat moreeni (76 %), hiekka (14 %) ja hie-
ta (10 %). Liejua ei juuri havaittu.

Kannistonneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon 
tutkimuspisteistä on ennen turvetuotantoa ollut 
rämeellä 62  %, avosuolla 34 % ja turvekankaalla 
4 %. Yleisimmät suotyypit ovat olleet rahkaneva, 
isovarpuinen räme, tupasvillaräme, lyhytkortinen 
neva ja rahkaräme. Pääosa suon pohjoisosasta on 
turvetuotannossa. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on ollut 47 % ja mättäiden korkeus 
27 cm. Suopuusto on ollut pääosin keskitiheää tai 
lähes aukeaa taimikko- ja pinotavara-asteen män-
tyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 0.

Kannistonnevan turpeista on ollut rahkaval-
taisia 91 % ja saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain 
jakaantuma on ollut: rahkaturve (S) 40  %, sara-
rahkaturve (CS) 51 % ja rahkasaraturve (SC) 9 %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
ollut 34 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonais-
turvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-

kerroksen maatumisaste on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,0. Suolla on ollut paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta yleensä rahkavaltaista turvetta. 
Liekoja on ollut koko suolla erittäin vähän.

Kannistonnevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus oli 
1,4 %, pH 3,4, vesipitoisuus 91,1 % ja kuiva-aine-
määrä 98,8 kg/suo-m3. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo oli keskimäärin 21,6 MJ/kg ja 50 %:n 
kosteudessa 9,5 MJ/kg.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (110 ha) sovel-
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros noin 102 hehtaarin alueel-
ta soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon 
ja muu osa suosta energiaturvetuotantoon. Käyt-
tökelpoinen kasvu- ja ympäristöturvemäärä on 
ennen turvetuotantoa ollut noin 0,85 milj. suo-m3. 
Osittain heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on ollut noin 1,53 milj. suo-m3 energiaturpeeksi so-
veltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m paksu 
kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä on ollut 
noin 0,15 milj.  t ja kuivan turpeen energiasisältö 
3,27  milj.  GJ eli 0,91  milj.  MWh. Käyttökosteu-
dessa (50 %) energiasisältö on ollut 2,87 milj. GJ 
eli 0,80 milj. MWh. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö käyttökosteudessa on ollut keskimäärin 
0,52  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0.
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121. Lähdeneva

Lähdeneva (kl. 2323 10, x=7046,9, y=3455,0) si-
jaitsee noin 17  km Kaustisen keskustasta kaak-
koon Lumppion kaakkoispuolella (kuva 123). Suo 
rajoittuu pääosin mäkiseen moreenimaastoon, ka-
akossa, etelässä ja luoteessa pääosin Ali-Jauhone-
vaan, idässä osin Kannistonnevaan. Kulkuyhteydet 

ovat hyvät. Virkkalan ja Järvelän kylätieltä johtaa 
metsäautotie Lumppion kautta suon turvetuotan-
toalueelle ja edelleen Köyhäjoen kautta Kaustinen-
Toholampi -tielle. Suolla on 22 tutkimuspistettä ja 
38 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 2,0/10 ha ja 
syvyyspisteitä 3,4/10 ha.

Kuva 123. Lähdenevan tutkimus- ja syvyyspisteet. Kartalla näkyvät myös turvetuotantoalueet (ruskealla 
värillä).

Lähdeneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Vissaveden tekojärven valuma-
alueeseen (49.067). Suon pinnan korkeus meren-
pinnasta on n. 109–110 m, ja pinta viettää luo-
teeseen n. 2,5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia 
myöten Karhuojan ja Jauho-ojan kautta Vissave-
den tekojärveen, josta Kalavedenojan kautta Hyö-
tyvedenojaan ja edelleen osittain Tastulanjärven 
läpi Tastulanojaan. Se laskee Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 111 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 76 ha, yli 1,5 metrin 64 ha, 

yli 2 metrin 47 ha ja yli 3 metrin 20 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 4,0  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (56 %), hieta (26 %) ja 
hiekka (11 %). Liejua ei havaittu.

Lähdeneva on ojitettu kauttaaltaan. Suon tut-
kimuspisteistä on ennen turvetuotantoa ollut 
rämeellä 63  %, avosuolla 27 % ja turvekankaalla 
10  %. Yleisimmät suotyypit suon keski- ja etelä-
osan paksuturpeisilla osilla ovat lyhytkortinen 
neva ja lyhytkorsinevaräme. Reunoilla rahkaräme 
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on yleinen. Ohutturpeisilla osilla tupasvillaräme 
on yleinen, suon lounaispäässä myös muuttuma-
asteella oleva kanervarahkaräme. Pääosa suon 
keski- ja eteläosasta on turvetuotannossa. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 33  % ja 
mättäiden korkeus 27 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai harvaa vajaatuottoista tai taimikko- 
ja pinotavara-asteen mäntyä. Suon luonnontilai-
suusluokka on 0.

Lähdenevan turpeista on ollut rahkavaltaisia 
88  % ja saravaltaisia 12  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on ollut: rahkaturve (S) 40 %, sararah-
katurve (CS) 48 % ja rahkasaraturve (SC) 12  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
ollut 37 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % kokonais-
turvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen  5,5. Osalla suota on ollut paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on ollut koko suolla erittäin vähän.

Lähdenevasta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
ollut 3,1 %, pH 3,9, vesipitoisuus 89,9 % ja kuiva-
ainemäärä 100,9  kg/suo-m3. Kuivan turpeen te-
hollinen lämpöarvo on ollut keskimäärin 21,1 MJ/
kg ja 50 %:n kosteudessa 9,3 MJ/kg.

Suon yli 1,5 metrin syvyinen alue (64 ha) sovel-
tuu turvetuotantoon. Heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros noin 32 hehtaarin alueelta 
soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon ja 
pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. Käyttö-
kelpoinen kasvu- ja ympäristöturvemäärä on ol-
lut ennen turvetuotantoa noin 0,30 milj. suo-m3. 
Osaksi heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
on ollut noin 1,03  milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta (pohjalta vähennetty 0,5 m 
paksu kerros). Energiaturpeen kuiva-ainemäärä 
on noin 0,10  milj.  t ja kuivan turpeen energiasi-
sältö 2,19 milj. GJ eli 0,61 milj. MWh. Käyttökos-
teudessa (50  %) energiasisältö on 1,93  milj.  GJ 
eli 0,54  milj.  MWh. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö käyttökosteudessa on keskimäärin 
0,52  MWh. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0.
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122. Ympyräneva

Ympyräneva (kl. 2323 10, x=7045,9, y=3473,7) 
sijaitsee noin 21  km Kaustisen keskustasta kaak-
koon ja Lumppion kaakkoispuolella (kuva  124). 
Suo rajoittuu pääosin mäkiseen ja osin hyvin loh-
kareiseen moreenimaastoon. Noin puolet suosta 
kuuluu Pilvinevan Ramsar -kosteikkosopimuksen 
ja Natura 2000 verkoston kohteeseen sekä lähes 
koko suo soidensuojelun perusohjelmaan osana 

Pilvinevaa. Kulkuyhteydet ovat kohtalaiset. Virk-
kalan ja Järvelän kylätieltä johtaa metsäautotie 
Lumppion kautta Köyhäjoelle, josta kylätie Kaus-
tinen-Toholampi -tielle. Metsäautotien haara joh-
taa suon pohjoispuolelle.  Suolla on 43 tutkimus-
pistettä ja 38 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 
6,1/10 ha ja syvyyspisteitä 5,4/10 ha.

Kuva 124. Ympyränevan tutkimus- ja syvyyspisteet sekä Pilvinevan Natura-alueen pohjoisosaa (violetilla). 

Ympyräneva sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella 
(49). Suo kuuluu Vissaveden tekojärven valuma-
alueeseen (49.067). Suon pinta viettää lounaaseen 
n. 2,5–5 m/km. Vedet laskevat suolta ojia myöten 
Pilvilampinojan kautta Jauho-ojaan, jota Vissa-
veden tekojärveen. Tästä vedet valuvat Kalave-
denojan kautta Hyötyvedenojaan ja edelleen osit-
tain Tastulanjärven läpi Tastulanojaan. Se laskee 
Köyhäjokeen.

Suon kokonaispinta-ala on 71 ha, josta yli 
metrin syvyistä aluetta on 43 ha, yli 1,5 metrin  

28 ha, yli 2 metrin 15 ha ja yli 3 metrin 2 ha. Suurin 
havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4  m. Suon 
pohja on topografialtaan vaihteleva. Pohjamaalajit 
ovat moreeni (51 %), hieta (25 %), hiesu (12 %) ja 
hiekka (12 %). Liejua ei juuri havaittu.

Ympyräneva on harvaan ojitettu. Suon tutki-
muspisteistä on rämeellä 79  %, turvekankaalla 
11 % ja avosuolla 10 %. Yleisin suotyyppi on va-
riksenmarjarahkaräme (kuva 125). Yleisiä ovat 
myös tupasvillarahkaräme ja tupasvillaräme. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 43  % ja 
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mättäiden korkeus 20 cm. Suopuusto on pääosin 
keskitiheää tai harvaa riukuasteen ja vajaatuottois-
ta mäntyä. Suon luonnontilaisuusluokka on 2.

Ympyränevan turpeista on rahkavaltaisia 84 % 
ja saravaltaisia 16  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 
50  % ja rahkasaraturve (SC) 16  %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 56 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä 9 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-

kerroksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen  6,6. Osalla suota on paksu 
heikosti (H1–4) maatunut pintarahkakerros. Poh-
jalla on vaihtelevan paksuinen kerros kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- tai saravaltaista turvetta. 
Liekoja on koko suolla erittäin vähän.

Suo on harvasta ojituksesta johtuen suurelta 
osin luonnontilassa. Suon itäosa kuuluu Pilvine-
van Ramsar -kosteikkosopimuksen ja Natura 2000 
-verkoston alueeseen sekä lähes koko suo soiden-
suojelun perusohjelmaan osana Pilvinevaa. Näistä 
syistä johtuen suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 125. Ympyränevan pohjoisosan variksenmarjarahkarämettä ja ombrotrofista lyhytkortista nevaa. 
Kuva: Joni Palola, GTK.
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TULOSTEN TARKASTELUA

Soiden levinneisyys ja soistuminen

Koko kunnan alue on muinaista meren pohjaa. 
Soistuminen Kaustisella on alkanut alueen kohot-
tua merenpinnan yläpuolelle. Vetelissä on tehty 
yhdellä suolla turpeesta radiohiiliajoituksia soi-
den syntyajankohdan ja turpeen kasvunopeuden 
selvittämiseksi. Ristinevan (noin 40 km Kaus-
tiselta kaakkoon) pohjaturpeesta tehdyn radio-
hiiliajoituksen perusteella suo on syntynyt noin  
8450 vuotta sitten. Suon pinta näytepisteellä on 
113,5 m merenpinnasta ja turvekerroksen paksuus 
3,4 m. Siten keskimääräinen turpeen kasvunopeus  
on ollut 0,4 mm vuodessa. Vastaavasti Kälviän 
Pirttinevan (noin 27 km Kaustiselta pohjoiseen) 
pohjaturpeesta tehdyn ajoituksen mukaan tämä 
suo on syntynyt noin 3120 vuotta sitten. Suon 
pinta näytepisteellä on 35,9 m merenpinnasta ja 
turvekerroksen paksuus 2,0 m. Keskimääräinen 
turpeen kasvunopeus on ollut 0,6 mm vuodessa 
(Mäkilä ym. 2013).

Tutkittu kokonaissuoala Kaustisella on 13 045 ha,  
joten käytännössä kaikki yli 20 ha:n suot on tut-
kittu. Tähän raporttiin on koottu kaikki Kausti-

sen ennen raportoimattomat suot (94 kpl), joiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on 7 647 ha. Yhteenve-
tolaskentoihin on otettu mukaan myös aiemmin 
Kaustiselta raportoidut tutkitut suot (28 kpl) osa 
lisätutkimuksin tarkennettuine ja digitoituine 
pinta-alatietoineen sekä päivitettyine turvemää-
rätietoineen. Tämän raportin suot on ryhmitelty 
vesistöalueittain.

Kaustisen soiden yleisin pohjamaalaji on mo-
reeni, jota on 68 % (pinta-alalla painotettu keski-
arvo). Hiekkaa on 17 %, hietaa 7 %, hiesua 6 % ja 
savea 2 %. Suon pohjalla olevia liejukerrostumia 
havaittiin noin 17 %:lla tutkituista pisteistä.

Yleisin Kaustisen soiden soistumistapa on me-
ren alta maankohoamisen tuloksena paljastuneen 
maan primäärinen soistuminen. Alueella on kui-
tenkin jossain määrin myös lampien ja järvien 
umpeenkasvun tuloksena syntyneitä soistumia.

Useimmat tutkitut suot ovat muodoltaan rikko-
naisia, niillä on useita mineraalimaasaarekkeita, ja 
ne liittyvät osin toisiinsa muodostaen verkkomai-
sen kuvion.

Suoyhdistymät ja suotyypit

Suoyhdistymällä tarkoitetaan soiden kasviyhdys-
kuntien samankaltaisuutta, joka on syntynyt eri 
soiden samanlaisen hydrologian ja kasvien ravin-
teiden saannin seurauksena.

Kaustinen on suoyhdistymiltään vaihettumis-
vyöhykkeessä. Suot kuuluvat pääosin viettokeitai-
den alaryhmään Pohjanmaan vietto- ja rahkakei-
taat ja osaksi Pohjanmaan aapasoiden alaryhmään 
Suomenselän aapasuot (Vasander 1998).

Suoyhdistymätyypit muodostavat alueella vaih-
televan, mosaiikkimaisen kuvioituksen, sillä suot 
kehittyvät paikallisten hydrologisten olosuhteiden 
määrääminä. Tutkimusalueella suoyhdistymät 
vaihettuvat toisikseen leveässä vyöhykkeessä, eikä 
eri suoyhdistymien välillä ole mitään selvää rajaa. 
Useat Kaustisen suot ovat osittain minerotrofista 
aapasuota, osittain ombrotrofista keidassuota.

Suomenselän aapasoille tyypillisiä piirteitä ovat 
kuivahkot välipintakasvustot, jotka ovat pääosin 
Sphagnum papillosum -nevoja ja usein niihin liit-
tyy Carex lasiocarpa -välipintajänteitä. Näiden ne-

vojen rimpisyys ja jänteisyys ovat heikosti kehitty-
neitä. Suon reunoilla esiintyy yleensä tupasvilla-, 
pallosara- ja nevarämeitä (Ruuhijärvi 1988).

Pohjanmaan kermikeitaille on tyypillistä, että 
ne ovat usein viettäviä eli eksentrisiä, jolloin kul-
juissa vallitsevat tavallisesti Scheuchzeria - Sphag-
num balticum - kasvustot ja kermeillä yleisiä ovat 
Sphagnum fuscum ja Empetrun nigrum. Erityisen 
tyypillisiä tälle suoyhdistymätyypille ovat Sphag-
num fuscum -keidassuot (Ruuhijärvi 1988). Kaus-
tisella suot ovat ojitustoiminnan seurauksena 
osittain rahkoittuneet, mikä on lisännyt keidas-
suotyyppisten niukkaravinteisten soiden määrää 
kunnassa.

Kaustisen soden yleisimpiä suotyyppejä ovat 
ennen turvetuotannon aloittamista olleet erilaiset 
rämeet, joita on ollut 63 % pinta-alasta. Rämetyy-
peistä yleisimpiä ovat olleet erilaiset rahkarämeet, 
tupasvillaräme, isovarpuinen räme ja varsinainen 
sararäme. Avosoita eli nevoja on ollut 9 % pinta-
alasta. Ojikkovaiheessa olevaa suota on ollut 7 % 
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tutkitusta suopinta-alasta ja muuttumavaiheessa 
39 %. Luonnontilaisen suon osuus on ollut 26 %. 
Turvekankaiden, turvepeltojen ja turvetuotanto-
alueiden osuus on ollut yhteensä 22 %. Puoluk-

katurvekangas on ollut yleisin turvekangastyyppi. 
Ojituksen vaikutuksen alaista suota on ollut ha-
vainnoista kaikkiaan 74 %.

Turvekerrostumat

Kaustisen suot ovat yleensä aika paksuturpeisia, 
sillä tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,4 m, joka 
on sama kuin koko Suomen tutkittujen soiden kes-
kisyvyys (Virtanen ym. 2003). Tuotantokelpoisen 
suon syvyyden alarajana yleisesti pidettyä yli 1, 5 
metrin syvyistä aluetta on 41 % tutkitusta alasta.

Taulukossa 1 on luokiteltu tutkittujen soiden 
turvemäärät pääturvelajin ja maatuneisuuden mu-

kaan. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen (S) pin-
taturpeen (H1-4) osuus on 17 % koko turvemääräs-
tä. Yli 1,5 m syvällä alueella sen osuus on myös 17 
%. Koko turvemäärästä 62 % on ennen turvetuo-
tannon aloittamista ollut yli 1,5 m syvällä alueella.

Taulukko 1. Raporttiin tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Vaalea rahka (S)  
milj. suo-m3

H1–3                   H4

Muu turve S H5-10
C H1-10  

milj. suo-m3

Yhteensä milj.
suo-m3

Kokonaissuoala   7 647 7,61  7,32 75,23 90,16
Yli 1 m syvä alue   3 644 6,59  5,15 59,11 70,85
Yli 1,5 m syvä alue   2 400 5,34  4,03 46,63 56,00
Yli 2 m syvä alue   1 429 3,95  3,01  32,70  39,66

Tutkittujen soiden turpeista rahkavaltaisia on 
64 % ja saravaltaisia 36 %. Tutkituista turpeista on 
tupasvillapitoisia 41 %, puuainespitoisia 15 % ja 
varpupitoisia 3 %. Usein ravinteikkaita saraturpei-
ta tavataan soiden pohjalla, ja tupasvillaa sisältävät 
rahkaturpeet muodostavat suon pintakerroksen. 
Tällainen kerrosjärjestys on merkkinä turpeen 
paksuuskasvun kiihtymisestä ja suon pinnan kui-
vumisesta joko luonnollisesti suon kehityksen tai 
ojitustoiminnan seurauksena. Soiden kuivuminen 
ja rahkoittuminen on aiheuttanut soiden pinta-
kerroksissa myös turpeen pH:n laskua. Turpeen 

keskimaatuneisuus on 5,5 (von Postin kymmenas-
teikko). Heikosti (H1-4) maatuneen rahkavaltaisen 
pintaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 3,0 ja 
pohjaturvekerroksen 6,0.

Kaustisen tähän raporttiin tutkittujen soiden 
turvekerrostumien energiaturvemäärällä paino-
tettu tuhkapitoisuus on keskimäärin 2,9 %. Tur-
peen kuiva-ainepitoisuus on vastaavasti keskimää-
rin 94,3 kg/suo-m3, vesipitoisuus 90,4 %, pH 3,9 ja 
tehollinen lämpöarvo 20,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus 
on keskimäärin 0,25 %.

Soiden käyttömahdollisuudet turvetuotantoon

Alueen suurin energiaturpeen käyttäjä on Ahlhol-
mens Kraftin Pietarsaaren biovoimalaitos, jonka 
vuotuinen turpeen käyttö on noin 4 milj. suo-m3. 
Kokkolan biopolttoaineita käyttävä yhteistuotan-
tolaitos käyttää turvetta noin 0,5 milj. suo-m3. 
Merkittävä turpeen käyttäjä lähialueella on myös 
Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitos.

Tiedot tämän Kaustisen raportin turvetuotan-
toon soveltuvista soista, niiden käyttökelpoisista 
turvevaroista ja energiasisällöstä on koottu tauluk-
koon 2. Tutkituista soista turvetuotannossa ovat 
Hoikkaneva (71), Lumppionneva (107), Kannis-
tonneva (120) ja Lähdeneva (121).
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Tämän raportin 94 suosta energiaturvetuotan-
toon soveltuvia alueita löytyi 62 suolta yhteensä 1 
779 ha (kuva 126) sekä kasvu- ja ympäristöturpeen 
tuotantoon soveltuvia alueita 24 suolta yhteensä 
417 ha. Raporttiin tutkitusta suoalasta (7 647 ha) 
noin 23 % soveltuu turvetuotantoon. Teolliseen 

turvetuotantoon soveltuu raportin soista 49 kpl. 
Suurimpia turvetuotantoon soveltuvia alueita on 
Lumppionnevalla (106) 142 ha, Kannistonnevalla 
(120) 110 ha, Lumppionnevalla (107) 90 ha, Iso-
nevalla (35) 85 ha, Fapriikinnevalla (60) 65 ha ja 
Lähdenevalla (121) 64 ha.

Kuva 126. Turvetuotantoon soveltuvat suot Kaustisella.
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Taulukko 2. Turvetuotantoon soveltuvat suot raportissa.

Nro Suon nimi

Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve

Tuotanto-
kelp.  
pinta-ala ha

Tuotanto- 
kelp. turve-
määrä milj. 
suo-m3

Energiasis.  
50 %:n  
kosteudessa 
milj. MWh

Tuotanto-
kelp.  
pinta-ala ha

Tuotantokelp. 
turvemäärä  
milj. suo-m3

32 Vähä Markusneva-Välineva 11 0,18 0,06 11 0,08
34 Rahkaneva* 20 0,31 0,14
35 Isoneva 85 1,30 0,66 20 0,31
37 Koukkuneva 59  1,13  0,54 5 0,08
39 Haukkaneva* 14 0,25 0,11
40 Ojanniittu* 16 0,24 0,11
41 Kotalammennevaa* 9 0,16 0,07
44 Lumppionneva* 6 0,08 0,04
45 Latosaarenneva   45 0,72  0,26 8 0,06
46 Vinkkelikangas 18 0,29 0,10 5 0,03
47 Timosmossen 24 0,38 0,15 12 0,12
48 Hanhineva 16 0,19 0,06 18 0,29
49 Syyneskorpi 12 0,13 0,05 5 0,06
50 Kiviniemenneva* 10 0,16 0,08
51 Matolamminneva* 14 0,15 0,07 7 0,10
53 Tukkikorpi* 5 0,06 0,03
54 Aidaskorvenneva 18 0,24 0,13 15 0,21
55 Matoneva** 22 0,15 0,05 18 0,22
56 Koivuneva 24 0,33 0,14 12 0,08
57 Hautarannanneva 30 0,33 0,12 10 0,15 
59 Oivuanneva 25 0,51 0,23
60 Fabriikinneva* 65 1,17 0,53
61 Kotaneva 23 0,44 0,19
62 Palojärvenoja* 17 0,24 0,11
63 Rytiräme* 3 0,06 0,03
64 Palojärvenneva 44 0,66 0,28    
65 Pikkujärvenräme* 26 0,36 0,16
67 Österharju 29 0,51 0,33    
68 Kapulaportaanräme 27 0,50 0,28
69 Jouhineva 59 0,94 0,53
70 Voineva* 22 0,32 0,14
71 Hoikkaneva* 27 0,44 0,20
73 Jokineva 7 0,05 0,02
74 Jokineva 12 0,16 0,09 5 0,06
77 Kärmeneva 13 0,23 0,13

*   = laskelmissa on käytetty laskennallisia arvoja eri turvelaaduille laboratorionäytteiden puuttuessa
** = laskelmissa on käytetty vain energiaturvetuotantoon soveltuvia näytteitä
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Taulukko 2. Turvetuotantoon soveltuvat suot raportissa (jatkoa).

Nro Suon nimi

Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve

Tuotanto-kelp.  
pinta-ala ha

Tuotanto- 
kelp.  
turvemäärä 
milj. suo-m3

Energiasis.  
50 %:n  
kosteudessa 
milj. MWh

Tuotanto- 
kelp.  
pinta-ala ha

Tuotantokelp. 
turvemäärä 
milj. suo-m3

79 Jänesneva 18 0,29 0,13
81 Kivineva* 6 0,07 0,03
82 Jouhikuru* 5 0,06 0,03
86 Kotiräme 59 0,95 0,53
87 Latvalamminkangas 30 0,44 0,21 5 0,04
89 Pikku Honkaneva 20 0,36 0,19
91 Ruskineva 38 0,56 0,23 14 0,10
92 Markelanneva 27 0,43 0,23
95 Vanhaneva* 7 0,13 0,06
96 Roskaneva 4 0,05 0,03
97 Takakankaanneva 15 0,17 0,09 6 0,04
98 Ojakangas 17 0,27 0,16

100 Tuomikangas 30 0,40 0,24
101 Meriläisneva* 6 0,07 0,03
102 Pitkänlampinkangas 27 0,44 0,31
103 Soidinsaari 19 0,32 0,13
104 Myllyräme* 8 0,11 0,05
105 Tuohiriitto 17 0,21 0,14
106 Lumppionneva 142 4,32 1,90 24 0,20
107 Lumppionneva 90 1,12 0,47 41 0,47
109 Haapaojanräme* 16 0,23 0,13
110 Lehmäojankorpi* 32 0,47 0,21 11  0,10 
115 Isoneva* 5 0,07 0,03
117 Ketunpesänneva 58 0,97 0,63 21 0,19
118 Haukkaneva* 52 1,08 0,51 10 0,08
120 Kannistonneva 110 1,53 0,80 102 0,85
121 Lähdeneva 64 1,03 0,54 32 0,30

  Yhteensä 1779 29,52 14,26 417 4,26
*  = laskelmissa on käytetty laskennallisia arvoja eri turvelaaduille laboratorionäytteiden puuttuessa
** = laskelmissa on käytetty vain energiaturvetuotantoon soveltuvia näytteitä

Osa soista soveltuu turvetuotantoon yksinään, 
mutta osa soista on pieniä ja ne voidaan ottaa teol-
liseen turvetuotantoon vain jonkin toisen suon 
lisäalueena. Useimmista tuotantoon soveltuvista 
soista voidaan tuottaa sekä kasvu- että energia-
turvetta. Loput soveltuvista soista ovat kooltaan 

niin pieniä, että ne soveltuvat vain kotitarve- tai 
pienimuotoiseen turvetuotantoon. Muutamissa 
soissa on tavattu korkeita tuhka- ja rikkipitoisuuk-
sia, mikä alentaa tuotettavan turpeen laatua. Myös 
pintarahka on paikoin haitallisen paksu energia-
turvetuotantoon.
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Taulukko 3. Kaustisen tähän  raporttiin tutkittujen soiden pinta-ala, heikosti maatuneen pintaturve-
kerroksen paksuus, keskisyvyys, keskimaatuneisuus ja kokonaisturvemäärä.

Nro Suon nimi Karttalehti
Pinta-ala 
ha

Pinta-
kerros    
H1–4S m

Keski-
syvyys m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä  
milj.  suo-m3

29 ÄIJÄNPORTAANNEVA 232307 70 0,1 0,8 6,4 0,59
30 AHVENJÄRVI 232307 30 0,0 0,7 6,8 0,20
31 SMALABACKANNEVA 232307 40 0,1 1,1 5,2 0,44
32 VÄHÄMARKUS-VÄLINEVA 232305 31 0,3 1,5 6,1 0,46
33 SUUNNISTONNEVA 232305 49 0,2 0,7 6,0 0,36
34 RAHKANEVA 232308 71 0,3 1,1 5,1 0,77
35 ISONEVA 232308 131 0,4 1,9 5,1 2,43
36 JOKINEVA 232308 25 0,0 0,3 5,8 0,07
37 KOUKKUNEVA 232307 124 0,2 1,6 5,1 1,92
38 ISONKORVENNEVA 232307 95 0,1 0,5 5,4 0,48
39 HAUKKANEVA 232307 140 0,2 0,9 5,9 1,27
40 OJANNIITTU 232305 53 0,0 1,2 6,1 0,62
41 KOTALAMMENNEVA 232309 49 0,6 1,5 4,6 0,73
42 NÄÄTINGINJÄRVENRÄME 232311 65 0,7 1,6 4,5 1,01
43 PIKKU TERVASALONRÄME 234102 54 0,1 0,8 6,5 0,46
44 LUMPPIONNEVA 234102 84 0,2 1,1 5,8 0,90
45 LATOSAARENNEVA 232309 78 0,2 1,6 6,1 1,24
46 VINKKELIKANGAS 232312 54 0,2 1,3 5,7 0,70
47 TIMOSMOSSEN 232306 48 0,5 1,6 5,5 0,78
48 HANHINEVA 232309 63 0,6 1,5 4,2 0,94
49 SYYNESKORPI 232308 63 0,1 0,8 5,8 0,52
50 KIVINIEMENNEVA 232305 40 0,1 1,0 5,9 0,39
51 MATOLAMMINJNEVA 232308 30 0,2 1,4 5,8 0,42
52 KOTINEVA 232308 28 0,4 0,9 4,6 0,26
53 TUKKIKORPI 232309 42 0,0 1,0 5,6 0,43
54 AIDASKORVENNEVA 232308 46 0,5 1,7 5,0 0,77
55 MATONEVA 232308 62 0,4 1,3 5,4 0,79
56 KOIVUNEVA 232308 56 0,2 1,3 5,5 0,73
57 HAUTARANNANNEVA 232308 117 0,2 1,2 5,4 1,35
58 VEHKALAMMENNEVA 232309 54 0,5 1,2 4,9 0,66
59 OIVUANNEVA 232309 51 0,2 1,6 5,7 0,81
60 FABRIIKINNEVA 232309 152 0,2 1,5 5,1 2,19
61 KOTANEVA 232309 58 0,2 1,5 6,4 0,84
62 PALOJÄRVENOJA 232308 111 0,1 0,9 5,5 1,01
63 RYTIRÄME 232308 28 0,1 0,9 5,7 0,24
64 PALOJÄRVENNEVA 232308 142 0,1 1,2 5,7 1,63
65 PIKKUJÄRVENRÄME 232308 102 0,1 1,1 5,9 1,13
66 VALKIANEVA 232308 62 0,1 0,6 5,5 0,37
67 ÖSTERHARJU 232308 81 0,1 1,5 5,7 1,20
68 KAPULAPORTAANRÄME 232311 41 0,3 1,8 5,5 0,73
69 JOUHINEVA 232311 111 0,1 1,5 5,8 1,61
70 VOINEVA 232311 85 0,1 1,1 5,6 0,96
71 HOIKKANEVA 232311 95 0,1 1,1 5,8 1,01
72 MÄTIKKÖNEVA 232311 50 0,0 0,5 6,0 0,24
73 JOKINEVA 232311 37 0,3 0,9 5,0 0,32
74 JOKINEVA 232311 31 0,2 1,4 5,9 0,42
75 KÖYHÄNEVA 232311 117 0,0 0,6 5,5 0,73
76 UUSINEVA 232311 53 0,0 0,4 6,0 0,21



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 459, 2014
Teuvo Herranen

202

Nro Suon nimi Karttalehti
Pinta-ala 
ha

Pinta-
kerros    
H1–4S m

Keski-
syvyys m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä  
milj.  suo-m3

77 KÄRMENEVA 232311 32 0,2 1,3 5,7 0,42
78 LOHIPADONRÄME 232311 21 0,1 0,7 6,2 0,13
79 JÄNESNEVA 232311 113 0,2 0,8 5,1 0,95
80 KIVINEVANKURU 232311 25 0,1 0,5 6,0 0,11
81 KIVINEVA 232311 56 0,0 0,7 5,3 0,39
82 JOUHIKURU 232311 67 0,2 0,7 5,3 0,47
83 VESINEVA 232310 115 0,4 1,3 5,2 1,52
84 BLOMSTERINNEVA 232310 129 0,2 1,3 5,0 1,67
85 KÖYHÄNRÄME 232310 171 0,1 2,0 6,0 3,44
86 KOTIRÄME 234101 124 0,2 1,5 5,7 1,82
87 LATVALAMMINKANGAS 234101 70 0,3 1,3 5,2 0,92
88 VÄLIKORVENNEVA 234101 137 0,1 0,4 4,9 0,49
89 PIKKU HONKANEVA 234101 64 0,1 1,1 4,7 0,72
90 LUOMARÄME 232311 53 0,1 0,6 6,1 0,31
91 RUSKINEVA 232312 103 0,3 1,2 5,2 1,24
92 MARKELANNEVA 232311 151 0,1 0,9 6,3 1,39
93 TAKAMAA 232311 52 0,0 0,4 5,8 0,21
94 NÄÄTINGINJÄRVI 232311 132 0,1 0,7 5,2 0,85
95 VANHANEVA 232311 59 0,0 0,7 5,0 0,38
96 ROSKANEVA 232311 73 0,2 0,8 5,3 0,55
97 TAKAKANKAANNEVA 232311 101 0,3 0,9 4,6 0,96
98 OJAKANGAS 232311 103 0,0 1,0 5,6 1,00
99 SUNTERINNEVA 234102 19 0,2 2,0 6,2 0,37

100 TUOMIKANGAS 234102 62 0,1 1,3 4,5 0,80
101 MERILÄISNEVA 234101 171 0,1 0,6 5,2 1,09
102 PITKÄNLAMPINKANGAS 232311 96 0,1 1,3 6,1 1,21
103 SOIDINSAARI 232311 80 0,1 1,0 5,7 0,80
104 MYLLYRÄME 232311 41 0,1 0,9 5,8 0,36
105 TUOHIRIITTO 232311 91 0,1 1,0 5,5 0,88
106 LUMPPIONNEVA 232310 258 0,2 2,3 5,9 5,88
107 LUMPPIONNEVA 232310 155 0,5 1,7 4,6 2,56
108 KORTENEVA 232311 80 0,0 0,9 5,6 0,71
109 HAAPAOJANRÄME 232311 64 0,1 0,9 5,9 0,57
110 LEHMÄOJANKORPI 232308 114 0,1 1,1 5,4 1,28
111 HYÖTYVESI 232308 23 0,0 0,7 7,3 0,15
112 MULTAPORTAANNEVA 232308 130 0,1 1,5 6,4 1,89
113 KORPI 232308 68 0,2 0,7 5,4 0,48
114 JÄRVIHUHTA 232308 39 0,1 0,4 3,4 0,16
115 ISONEVA 232307 108 0,2 0,7 5,6 0,74
116 PITKÄNPORTAANNEVA 232307 42 0,1 0,7 5,6 0,28
117 KETUNPESÄNNEVA 232311 191 0,2 1,3 5,9 2,46
118 HAUKKANEVA 232310 128 0,1 1,7 5,8 2,14
119 LEVIÄRÄME 232310 69 0,5 0,9 4,0 0,62
120 KANNISTONNEVA 232310 194 0,6 1,9 5,0 3,61
121 LÄHDENEVA 232310 111 0,5 1,8 4,9 1,99
122 YMPYRÄNEVA 232310 71 0,3 1,3 5,9 0,90

  YHTEENSÄ/KESKIMÄÄRIN 7647 0,2 1,2 5,5 90,01

Taulukko 3. Kaustisen tähän  raporttiin tutkittujen soiden pinta-ala, heikosti maatuneen pintaturve-
kerroksen paksuus, keskisyvyys, keskimaatuneisuus ja kokonaisturvemäärä (jatkoa).
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Kaustisen tähän raporttiin tutkittujen soiden 
yhteenlaskettu tuotantokelpoinen ala on noin  
1781 ha, josta energiaturvetuotantoon sopivaa alaa 
1779 ha. Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on 
noin 29,5 milj. suo-m3 eli n. 2 782 000 tonnia. Soi-
den energiasisältö on vastaavasti noin 51,3 milj. GJ 
eli 14,3 TWh (50 %:n käyttökosteudessa).

Kasvu- ja ympäristöturpeen raaka-aineeksi so-
piva turve on soiden vaaleaa, heikosti maatunutta 

rahkavaltaista pintaturvetta. Raportin soissa on 
kasvuturvetta kaikkiaan noin 417 hehtaarin alu-
eella yhteensä n. 4,3 milj. suo-m3 eli keskimäärin 
metrin kerros tuotantokelpoisella alueella. Useim-
miten Kaustisella on kerros kasvuturpeen raaka-
ainetta energiakäyttöön sopivan turpeen päällä. 
Kaustisen kasvuturpeet ovat vaaleita rahkaturve-
lajeja.

Soidensuojelu 

Kaustisen soista Näätinginjärvenräme (42) kuu-
luu lähes kokonaisuudessaan Vionnevan Natura- 
alueeseen. Ympyräneva (122) on harvasta ojituk-

sesta johtuen suurelta osin luonnontilassa. Suon 
itäosa kuuluu Pilvinevan Ramsar -kosteikkosopi-
muksen ja Natura 2000 -verkoston alueeseen.

YHTEENVETO

Tähän raporttiin on koottu kaikki Kaustisen ennen 
raportoimattomat suot (94 kpl), joiden yhteenlas-
kettu pinta-ala on 7 647 ha. Raporttiin tutkituista 
soista 28 suota on ollut ojitettu täysin tutkimus-
ajankohtana. Suotyypeistä 55 % on ollut rämei-
tä, 30 % turvekankaita, 7 % peltoja, 7 % nevoja ja  
1 % korpia. Tutkimuspisteistä 15 % on ollut luon-
nontilaisilla soilla. Ojitusvaiheessa olevien suo-
tyyppien osuus on ollut 5 % ja muuttumavaihees-
sa olevien 43 %. Turpeen keskipaksuus on 1,2 m. 
Tutkitusta suoalasta yli 1,5 metrin syvyistä on 31 %  
(2 400 ha).

Tutkittujen soiden turpeista rahkavaltaisia on 
64 % ja saravaltaisia 36 %. Tutkituista turpeista on 
tupasvillapitoisia 41 %, puuainespitoisia 15 % ja 
varpupitoisia 3 %.

Tähän raporttiin tutkittujen soiden turveker-
rostumien turvemäärällä painotettu pH on keski-
määrin 3,9 ja tuhkapitoisuus keskimäärin 2,9 %. 
Turpeen kuiva-ainepitoisuus on vastaavasti kes-
kimäärin 94,3 kg/suo-m3 ja tehollinen lämpöarvo 
20,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,25 % 
turpeen kuivapainosta. Tämän raportin 94 suosta 
energiaturvetuotantoon soveltuvia alueita löytyi 
62 suolta yhteensä 1 779 ha ja kasvuturvetuotan-
toon soveltuvia alueita 24 suolta yhteensä 417 ha. 
Tutkitusta suoalasta (7637 ha) noin 23 % sovel-
tuu turvetuotantoon. Tutkittujen soiden yhteen- 
laskettu turvemäärä on noin 90,0 milj. suo-m3,  
josta yli 1,5 metrin syvyisellä alueella noin  
55,9 milj. suo-m3.

YHTEENVETO KOKO KAUSTISEN KUNNAN SOISTA

Koko kunnan alue on muinaista meren pohjaa. 
Soistuminen Kaustisella on alkanut alueen kohot-
tua merenpinnan yläpuolelle. Vetelissä on tehty 
yhdellä suolla turpeesta radiohiiliajoituksia soi-
den syntyajankohdan ja turpeen kasvunopeuden 
selvittämiseksi. Ristinevan (noin 40 km Kausti-
selta kaakkoon) pohjaturpeesta tehdyn radiohiili-
ajoituksen perusteella suo on syntynyt noin 8450 

vuotta sitten. Suon pinta näytepisteellä on 113,5 
m merenpinnasta ja turvekerroksen paksuus 3,4 
m. Siten keskimääräinen turpeen kasvunopeus on 
ollut 0,4 mm vuodessa. Vastaavasti Kälviän Pirtti-
nevan (noin 27 km Kaustiselta pohjoiseen) pohja-
turpeesta tehdyn ajoituksen mukaan tämä suo on 
syntynyt noin 3120 vuotta sitten. Suon pinta näy-
tepisteellä on 35,9 m merenpinnasta ja turveker-
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roksen paksuus 2,0 m. Keskimääräinen turpeen 
kasvunopeus on ollut 0,6 mm vuodessa (Mäkilä 
ym. 2013).

Kaustisen alueella on tutkittu 122 suota yhteis-
pinta-alaltaan13 045 ha (kuva 1). Tutkimusajan-
kohtana 30 suota on ollut täysin ojitettuja. Kaus-
tisen soden yleisimpiä suotyyppejä ovat olleet 
erilaiset rämeet, joita on ollut 63 % pinta-alasta. 
Rämetyypeistä yleisimpiä ovat olleet erilaiset rah-
karämeet, tupasvillaräme ja isovarpuinen räme. 
Avosoita eli nevoja on ollut 9 % pinta-alasta. 
Ojikkovaiheessa olevaa suota on ollut 7 % tutki-
tusta suopinta-alasta ja muuttumavaiheessa 39 %. 
Luonnontilaisen suon osuus on ollut 26 %. Turve-
kankaiden, turvepeltojen ja turvetuotantoalueiden 
osuus on ollut yhteensä 22 %. Puolukkaturvekan-

gas on ollut yleisin turvekangastyyppi. Ojituksen 
vaikutuksen alaista suota on ollut havainnoista 
kaikkiaan 74 %.

Kaustisen suot ovat yleensä aika paksuturpeisia, 
sillä tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,4 m. Tuo-
tantokelpoisen suon syvyyden alarajana yleisesti 
pidettyä yli 1,5 metrin syvyistä aluetta on 41 % 
tutkitusta alasta.

Taulukossa 4 on luokiteltu tutkittujen soiden 
turvemäärät pääturvelajin ja maatuneisuuden mu-
kaan. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen (S) pin-
taturpeen (H1-4) osuus on 22 % koko turvemää-
rästä. Yli 1,5 m syvällä alueella sen osuus on sama. 
Koko turvemäärästä 71 % on yli 1,5 m syvällä  
alueella.

Taulukko 4. Kaustisen kaikkien soiden turvemäärät eri syvyysalueilla

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Vaalea rahka (S)  
milj. suo-m3

H1–3                   H4

Muu turve S H5-10
C H1-10  

milj. suo-m3

Yhteensä  
milj.suo-m3

Kokonaissuoala   13 045 18,94  21,08 143,82 183,84
Yli 1 m syvä alue   7 523 16,84  16,99 122,35 156,18
Yli 1,5 m syvä alue   5 398 14,35  14,37 102,13 130,85
Yli 2 m syvä alue   3 565 11,63  11,55  76,59  99,77

Tutkittujen soiden turpeista rahkavaltaisia on  
71 % ja saravaltaisia 29 %. Tutkituista turpeista 
on tupasvillapitoisia 28 %, puuainespitoisia 18 % 
ja varpupitoisia 6 %. Yleensä ravinteikkaita sara-
turpeita tavataan soiden pohjalla, ja tupasvillaa 
sisältävät rahkaturpeet muodostavat suon pinta-
kerroksen. Tällainen kerrosjärjestys on merkki-
nä turpeen paksuuskasvun kiihtymisestä ja suon 
pinnan kuivumisesta joko luonnollisesti suon ke-
hityksen tai ojitustoiminnan seurauksena. Soiden 
kuivuminen ja rahkoittuminen on aiheuttanut 
soiden pintakerroksissa myös turpeen pH:n las-
kua. Turpeen keskimaatuneisuus on 5,5 (von Pos-
tin kymmenasteikko). Heikosti (H1-4) maatuneen 
rahkavaltaisen pintaturvekerroksen keskimaatu-
neisuus on 3,1 ja pohjaturvekerroksen 6,1.

Kaustisen soiden yleisin pohjamaalaji on mo-
reeni, jota on 68 % (pinta-alalla painotettu keski-
arvo). Hiekkaa on 17 %, hietaa 7 %, hiesua 6 % ja 
savea 2 %. Suon pohjalla olevia liejukerrostumia 
havaittiin noin 17 %:lla tutkituista pisteistä.

Tutkituilta soilta on otettu tilavuustarkkoja tur-
venäytteitä laboratoriomäärityksiä varten energia-

turvetuotantoon soveltuvista turpeista. Kaustisen 
soiden turvekerrostumien energiaturvemäärällä 
painotettu tuhkapitoisuus on keskimäärin 2,8 %. 
Turpeen kuiva-ainepitoisuus on vastaavasti keski-
määrin 89,5 kg/suo-m3, vesipitoisuus 90,9 %, pH 
4,1 ja tehollinen lämpöarvo 20,7 MJ/kg. Rikki- 
pitoisuus on keskimäärin 0,27 %.

Turvetuotantoon soveltuvia alueita löytyi 86 
suolta yhteensä 4 533 ha. Tutkitusta suoalasta  
(13 045 ha) noin 35 % soveltuu turvetuotantoon. 
Tutkittujen soiden yhteenlaskettu turvemäärä 
on ennen turvetuotannon aloittamista ollut noin  
184 milj. suo-m3, josta yli 1,5 metrin syvyisellä 
alueella noin 131 milj. suo-m3.

Kaustisella tutkituista soista turvetuotannos-
sa ovat Kötyskäsaarenneva (15), Vähä Vehkaneva 
(16), Päiväneva (19) Valkianeva (20), Linttiräme 
(24), Tervasalonräme (26), Hevosneva (27), Keto-
senneva (28, raportissa Kupukkanevan nimellä), 
Hoikkaneva (71), Lumppionneva (107), Kannis-
tonneva (120) ja Lähdeneva (121).
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KAUSTISELLA TUTKITUT SUOT

Suon nimi    ATK  KL  Raportti

Ahvenjärvi   32688  232307  II
Aidaskorvenneva  32698  232308  II
Blomsterinneva  32752  232310  II
Fapriikinneva   32716  232309  II
Haapaneva   3111  232310, 11 I
Haapaojanräme  32741  232311  II
Hanhineva   32697  232308, 09 II
Harjunneva   3154  232308  I
Haukkaneva   32694  232307, 10 II
Haukkaneva   32726  232310  II
Hautarannanneva  32710  232308  II
Hevosneva   3157  234102  I
Hoikkaneva   32735  232311  II
Hyötyvesi   32708  232308  II
Iivananneva   3155  232308  I
Isoneva    32692  232307  II
Isoneva    32700  232308  II
Isoneva    3112  232307, 08 I
Iso Miesvedenneva  3806  232305  I
Isonkorvenneva  32691  232307  II
Isoräme   3912  232305  I
Iso Österneva   3122  232308, 11 I
Jokineva   32701  232308  II
Jokineva   32738  232311  II
Jokineva   32740  232311  II
Jouhikuru   32759  232311+ II
Jouhineva   32736  232311  II
Jänesneva   32750  232311  II
Järvihuhta   32703  232308  II
Kannistonneva   3949  232310  II
Kapulaportaanräme  32724  232311  II
Karjaneva   3901  232305  I
Ketunpesäneva   32725  232311+ II
Kiviharjunneva   3925  232307  I
Kivineva   32764  232311  II
Kivinevankuru   32757  232311  II
Kiviniemenneva  32684  232305  II
Koivuneva   32706  232308  II
Kolanneva   3109  232311  I
Korpi    32707  232308  II
Korteneva   3153  232307  I
Korteneva   32730  232311  II
Kotalammenneva  32679  232309  II
Kotaneva   32711  232309  II
Kotineva   32699  232308  II

LIITE 1(1)
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Suon nimi    ATK  KL  Raportti

Kotiräme   32507  232310+ II
Koukkuneva   32690  232307  II
Kupukkaneva   4060  232311+ I
Kärmeneva   32729  232311  II
Köyhäneva   32749  232311  II
Köyhänräme   32744  232310+ II
Kötyskäsaarenneva  3689  232309  I
Lapinneva   3115  232310  I
Latosaarenneva   32717  232309  II
Latvalamminkangas  32745  234101  II
Lehmäojankorpi  32709  232308  II
Leviäräme   32766  232310  II
Lillsjön    3915  232307  I
Linttiräme   3114  232310+ I
Lohipadonräme  32739  232311  II
Lumppionneva   3950  232310  II
Lumppionneva   32728  232310, 11 II
Lumppionneva   32767  234102  II
Luomaräme   32751  232311  II
Lähdeneva   3110  232308  I
Lähdeneva   3951  232310  II
Markelanneva   32722  232311  II
Matoneva   32705  232308  II
Matolamminneva  32696  232308  II
Meriläisneva   32762  234101, 02 II
Multaportaanneva  32702  232308  II
Myllyräme   32732  232311  II
Mätikköneva   32747  232311  II
Niukkaneva   3694  232308  I
Näätinginjärvenräme  32768  232311  II
Näätinginjärvi   32755  232311  II
Oivuanneva   32719  232309, 08 II
Ojakangas   32754  232311  II
Ojanniittu   32680  232305  II
Palojärvenneva   32721  232308  II
Palojärvenoja   32713  232308  II
Pieni Österneva  3118  232308  I
Pikku Honkaneva  32746  234101  II
Pikkujärvenräme  32714  232308, 11 II
Pikku Miesvedenneva  3802  232305  I
Pikku Tervasalonräme  32508  234102  II
Pitkänlampinkangas  32731  232311  II
Pitkänportaanneva  32693  232307  II
Päiväneva   3116  232311, 12 I
Rahkaneva   32695  232308  II
Rahkaneva   3688  232308, 09 I
Roskaneva   32758  232311  II

LIITE 1(2)
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Suon nimi    ATK  KL  Raportti

Ruskineva   32720  232309+ II
Rytiräme   32712  232308  II
Smalabackanneva  32765  232307  II
Soidinsaari   32727  232310, 11 II
Sunterinneva   32763  234102  II
Suunnistonneva  32682  232305  II
Syyneskorpi   32685  232305, 08 II
Takakankaanneva  32756  232311  II
Takamaa   32734  232311  II
Tervalamminneva  3113  234101, 02 I
Tervasalonräme  3156  234102 I
Timosmossen   32687  232306, 09 II
Tukkikorpi   32704  232308  II
Tuohiriitto   32733  232311  II
Tuomikangas   32761  234102  II
Uusineva   32748  232311  II
Valkianeva   32715  232308, 11 II
Valkianeva   3120  232311  I
Vanhaneva   32753  232311  II
Vehkalammenneva  32769  232308, 09 II
Vennerkankaanneva  3903  232305 I
Vesineva   32743  232310 II
Vinkkelikangas   32718  232309, 12 II
Voineva   32737  232311 II
Vähämarkusneva-Välineva 32683  232305, 06 II
Vähä Vehkaneva  3121  232309  I
Välikorvenneva  32760  234101+ II
Ympyräneva   32742  232310  II
Äijänportaanneva  32689  232307  II
Österharju   32723  232308, 11 II
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Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää 
ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan peri-
aatepäätöksen (30.8.2012) taustaraportissa esitetty 
soiden luonnontilaisuusasteikko (Ehdotus soiden 

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

Taulukossa aapasoista sanottu koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja keidassoiden seka-
yhdistymiä.
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HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS 
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Tapio Toivonen

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

1-laatuluokka eli viljelyturve

Heikosti maatunutta (H1–3) turvetta, jossa on 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 H1–3 maatunees-
ta Acutifolia-turvetekijästä, eikä siinä ole juuri lainkaan 
havaittavissa varpujen jäännöksiä, ja turvekerros on vä-
hintään 1 m paksu, voidaan puhua EKSTRA-laatuluokan 
viljelyturpeesta. Tällaiset turvealueet ovat harvinaisia.
   1-laatuluokkaan sijoittuva suo ja turve soveltuu viljely-
turpeen, vaalean kasvuturpeen sekä kuivike- ja imeytys-
turpeen 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 silmäkeneva 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 vaa-
lean kasvuturpeen (2a), osin tumman kasvuturpeen (2b) 
sekä kuivike- ja imeytysturpeen raaka-aineeksi.

3-laatuluokka

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

3a-laatuluokka: Maatumisaste on H1–3.

3b-laatuluokka: Maatumisaste on keskimäärin H4.
3-laatuluokkaan sijoittuvaa suota tai turvetta ei yleensä 
suositella kasvu-, kuivike- tai imeytysturvetuotantoon, 
mutta tähän ryhmään sijoittuvia turpeita on käytetty 
jonkin verran kuivike- ja imeytysturpeena.
   Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3-luokkaan. 
Raja 1- ja 2-luokan välillä on helppo. Se on suoraan  
luettavissa lannoitelaissa. 2- ja 3-luokan välistä rajaa ei 
ole missään määritelty, mutta käytännössä 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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 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.
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