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varat. Osa 3. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 461, 137 
sivua, 90 kuvaa, 4 taulukkoa ja 5 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Alajärven turvevaroja vuo-
sina 1988, 1990–1992, 1996, 2004 ja 2009–2011. Kaikkiaan on tutkittu 181 
suota yhteispinta-alaltaan 17 190 ha. Kaikki kokonsa puolesta turvetuo-
tantoon mahdollisesti soveltuvat suot on tutkittu. Nykyisin Alajärveen 
kuuluvan Lehtimäen soista on julkaistu oma raportti vuonna 1995. Ra-
portin lopussa (s. xx) on yhteenveto Alajärvellä tutkituista soista (osara-
portit 1–3).
 
Tässä raportissa on tiedot 66 tutkitusta suosta, joiden yhteispinta-ala on 
5 404 ha. Näissä soissa on yhteensä 52,3 milj. suo-m3 turvetta. Soiden kes-
kisyvyys on 1,0  m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturve-
kerroksen osuus on 0,2 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 5,6. Yli 1,5 m 
syvän alueen pinta-ala on 1 204 ha ja sen turvemäärä on 26,4 milj. suo-m3. 

Turpeista on 59  % rahkavaltaisia ja 41  % saravaltaisia. Tutkituille soille 
on tyypillistä ohut heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
jonka alla on maatuneempaa sararahka- tai rahkasaraturvetta. Tutkitusta 
suoalasta on ojitettu yli 90 %. Yleisimpiä suotyyppejä ovat tupasvillaräme, 
rahkaräme ja isovarpuräme sekä erilaiset turvekankaat. 

Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,4  % kuivapainosta, vesi-
pitoisuus märkäpainosta 89,9 %, kuiva-aineen määrä eli tiheys 100,9 kg/
suo-m3 ja rikkipitoisuus 0,22 % kuivapainosta. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,2 MJ/kg.

Tutkituista soista 48 soveltuu turvetuotantoon. Niistä 10 soveltuu aluksi 
kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon ja sen jälkeen energiaturvetuotan-
toon ja loput pelkästään energiaturvetuotantoon. Turvetuotantoon so-
veltuvien alueiden kokonaispinta-ala on 956 ha. Tuotantokelpoiset ener-
giaturvevarat ovat 17,7 milj. suo-m3 ja energiasisältö 50 %:n kosteudessa 
9,3 milj. MWh. Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoon soveltuvien aluei-
den pinta-ala on 99 ha ja tuotantokelpoinen turvemäärä 0,9 milj. suo-m3. 
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The Geological Survey of Finland studied peatlands and peat resources in 
the area of Alajärvi in 1988, 1990–1992, 1996, 2004 and 2009–2011. Alto-
gether, 181 peatlands covering a total of 17 190 hectares were investigated, 
including all peatlands potentially suitable for peat production. A separate 
report was published in 1995 of the peatlands of Lehtimäki, which is now 
part of the municipality of Alajärvi.

This report contains information on 66 mires. The total area of studied 
peatlands in this report is 5 404 hectares, containing 52.3 million m3 peat 
in situ. The mean depth of the mires is 1.0 m, including the poorly hu-
mified Sphagnum-dominated surface layer with an average thickness of 
0.2 m. The mean humification degree (H) of the peat is 5.6. The area deep-
er than 1.5 m covers 1 204 ha and contains 50% of the total peat quantity 
(26.4 million m3).

In the peatlands of Alajärvi, 49% of the peat is Sphagnum-dominated, and 
the remaining 41% is Carex-dominated. The majority of the peatlands 
are drained. The most common mire site types are cottongrass pine bog, 
Sphagnum fuscum pine bog and dwarf-shrub pine bog.

The average ash content of the peat is 3.4% of dry weight, the water content 
89.9% of wet weight, the dry bulk density 100.9 kg per m3 in situ and the 
sulphur content 0.22% of dry weight. The effective calorific value of the 
dry peat is 21.2 MJ/kg on an average.

Forty-eight of the investigated peatlands are suitable for peat production, 
and ten of them for horticultural peat production before energy peat pro-
duction. The total area suitable for peat production is 956 ha. The available 
amount of fuel peat is 17.67 million m3 in situ and the energy content is 
9.26  million  MWh at 50% moisture content. The area suitable for hor-
ticultural and environmental peat production is 99 ha and the available 
amount of the peat is 0.90 million m3 in situ.
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt valta-
kunnalliseen turvevarojen kartoitukseen liittyviä 
turvetutkimuksia Alajärven kaupungin alueella 
vuosina 1988, 1990–1992, 1996, 2004 ja 2009–
2011. 

Nykyisin Alajärven kaupunkiin kuuluvan Leh-
timäen turvekartoituksen tulokset on julkaistu 
omana raporttinaan (Korhonen 1995). Turvetut-
kimusten tarkoituksena on etsiä kasvu- ja ym-
päristöturvetuotantoon sekä energiaturvetuo-
tantoon soveltuvat suoalueet huomioiden myös 
soiden mahdolliset luontoarvot. Alajärvellä on 
tutkittu kaikkiaan 181 suota yhteispinta-alaltaan 
17 190 ha. Tutkimukset ovat kohdistuneet lähinnä 
yli 20 hehtaarin suuruisiin soihin. Kaikki kokonsa 
puolesta turvetuotantoon mahdollisesti soveltu-
vat suot on tutkittu. Tutkimustulokset julkaistaan 
kolmena raporttina, joista ensimmäinen ilmestyi 
vuonna 2002 (Toivonen 2002). Se kattaa vuonna 
1996 ja sitä vanhemmat tutkimukset. Toinen osa-
raportti ilmestyi vuonna 2014 (Toivonen ja Palola 

2014). Tähän kolmanteen osaraporttiin on koottu 
66 suota, joiden yhteispinta-ala on 5 403 ha (kuva 
1). Lopussa on yhteenveto kaikista kolmessa osa-
raportissa julkaistuista soista.

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

Raportissa esitettyjen soiden yksityiskohtai-
semmat suoselostukset, jotka sisältävät suokar-
tan, suurimmista soista poikkileikkauskuvat ja 
laboratorioanalyysien tulokset, ovat tilattavissa 
GTK:n Länsi-Suomen yksiköstä. Esimerkki suo-
kartasta on kuvassa 2 ja suon poikkileikkauksesta  
kuvassa 3. 

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

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että suurim-
mille tutkittaville soille laadittiin karttapohjalle 
linjaverkosto, joka koostuu suon hallitsevan osan 
poikki vedetystä selkälinjasta ja sitä vastaan kohti-
suoraan sijoittuvista poikkilinjoista (Lappalainen, 
Stén ja Häikiö 1984). Tutkimuspisteet ovat linjoil-
la 100 m:n välein. Tutkimuslinjoilla on lisäksi sy-
vyyspisteitä 100 m:n välein. Useimmat tutkimus-
linjat vaaittiin suon pinnan kaltevuussuhteiden 
selvittämiseksi. Pienet ja rikkonaiset suoalueet tut-
kittiin hajapistein. Vuoden 2011 tutkimuksissa on 
käytetty hilaverkkomenetelmää, jossa tutkimus- ja 
syvyyspisteet muodostavat koko suon kattavan 
tasasivuisista kolmioista muodostuvan hilapiste-
verkon.

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

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

Heikosti maatunut (H1–4) rahkaturve on vuo-
den 1996 ja sitä nuoremmissa kenttätutkimuksen 
yhteydessä jaoteltu kasvijäännekoostumuksen 
mukaan kolmeen rahkasammalryhmään (Acutifo-
lia-, Cuspidata- ja Palustriaryhmät).

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

Laboratoriotutkimukset

Useimmista soista, jotka kenttätutkimusten pe-
rusteella soveltuvat turvetuotantoon, otettiin suon 
koosta riippuen 1–3 näytesarjaa laboratoriotutki-
muksia varten. Näytteistä määritettiin Kuopiossa 
Labtium Oy:n laboratoriossa vesipitoisuus paino-
prosentteina (105  °C:ssa kuivaamalla) ja tuhka-
pitoisuus prosentteina (815 ± 25 °C:ssa hehkutet-
tuna) kuivapainosta. Lämpöarvot on määritetty 
laboratoriossa IKA (C 5000 DUO) kalorimetrillä 

(ASTM  D  3286-77). Samoista näytteistä analy-
soitiin rikkipitoisuus prosentteina kuivapainosta 
Leco SC-132 rikkianalysaattorilla. Halkaisijaltaan 
5  cm:n laippakairalla otetuista tilavuustarkoista 
näytteistä määritettiin lisäksi kuiva-aineen määrä 
eli tiheys (kg/suo-m3). Laboratoriotutkimusten 
perusteella määritetään mm. energiaturpeen laatu 
ohjearvojen mukaisesti (Energiaturpeen laatuohje 
2006).



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 461, 2015
Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3.

9

Kuva 1. Alajärven turvetutkimusraportin osan 3 suot.
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa turpeen keskimaatunei-
suuden ja alapuolella olevat luvut heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen paksuuden ja 
koko turvekerroksen paksuuden desimetreinä.
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Kuva 3. Esimerkki turvelaji- ja maatuneisuusprofiilista. 
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AINEISTON KÄSITTELY 

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien ja 
turvetekijöiden osuudet on laskettu GTK:ssa laa-
ditulla vuonna 2009 käyttöön otetulla laskentaoh-
jelmalla ns. vyöhykelaskutapaa käyttäen, joka pe-
rustuu v. 1983 kehitettyyn laskentamenetelmään 
(Hänninen, Toivonen ja Grundström 1983). Siinä 
jokainen suokartalle piirretyn kahden vierekkäisen 
syvyyskäyrän tai syvyyskäyrän ja suon reunan vä-
linen alue on oma syvyysvyöhykkeensä (0,1–1 m, 
1–1,5  m, 1,5–2  m jne.). Jokaiselta syvyysvyöhyk-
keeltä lasketaan erikseen turvemäärä, jotka yhdis-
tämällä saadaan suon kokonaisturvemäärä selville.

Jokaisesta suosta on määritetty luonnontilaluok-
ka (liite 5), joka perustuu soiden ja turvemaiden 
kansallista strategiaa valmistelleen työryhmän lop-
puraporttiin (Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
taustaraportti: Kansallinen suo- ja turvemaastra-
tegia työryhmä 2012). Luokituksessa on käytetty 
hyväksi GTK:n tietoaineiston lisäksi uusimpia il-
makuvia ja peruskartta-aineistoa. Turvetuotanto 
voidaan ympäristösuojelulain 13 §:n 4 momen-
tin mukaan sijoittaa suolle, jonka luonnontila on  

ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Lain  
13 §:ää ei sovelleta lainkaan luonnontilaisuus- 
asteikon 0–2 luokan soihin eikä yhteensopivuus- 
arviota tehdä, vaan soveltamispoikkeus on katego-
rinen (YSL 1.9.2014  ja YSA:n 10.9.2014 perustelu- 
muistio).

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

Tuotantokelpoisen turpeen energiasisältö on 
laskettu sekä täysin kuivalle turpeelle että jyrsin-
turpeen käyttökosteudessa (50  %) olevalle tur-
peelle. Jos suolta ei ole otettu tilavuustarkkoja 
laboratorionäytteitä, on energiasisällön arvioimi-
sessa käytetty Mäkilän (1994) esittämää laskenta- 
menetelmää.

ARVIOINTIPERUSTEET

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

Uudessa ympäristönsuojelulaissa (YSL 2014) on 
määräys, että myös alle 10 ha:n tuotantoalueelta 
vaaditaan ympäristölupa, jonka myöntää nykyisin 
aluehallintovirasto (Ympäristöministeriö 2013). 
Luvassa lupaviranomainen ottaa kantaa hank-
keen toteutukseen, vesienkäsittelyyn ja ympäristö-

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

Energiaturve

Soiden soveltuvuus energiaturvetuotantoon 
riippuu mm. turvelajikoostumuksesta, turpeen 
maatuneisuudesta ja tuhkapitoisuudesta. Rah-
katurpeen (S) katsotaan soveltuvan energia-
turpeeksi, jos sen maatuneisuus on korkeampi 

kuin H4, kun taas saravaltainen (C) turve sopii 
energiaturpeeksi heikomminkin maatuneena. 
Toisinaan käytetään myös H1–4-maatunutta 
rahkavaltaista turvetta energiaturpeena jyrsin-
menetelmällä tuotettuna varsinkin, jos kuljetus-
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etäisyys tuotantoalueelta käyttökohteeseen ei 
ole kovin pitkä.

Suon on tässä raportissa katsottu soveltuvan 
energiaturvetuotantoon, mikäli siltä löytyy vähin-
tään 5  ha:n laajuinen yhtenäinen, turvelajiltaan 
ja maatuneisuudeltaan tuotantoon soveltuva yli 
1,5 m syvä alue. Paksu ja heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros eli ns. pintarahka on 
usein este palaturvetuotannolle. Ohutta pintarah-
kakerrosta ei kuitenkaan ole vähennetty tuotanto-
kelpoista turvemäärää laskettaessa, koska se voi-
daan sekoittaa alla olevaan turpeeseen ja tuottaa 
heikkolaatuisena energiaturpeena. Tuotantokel-
poisen turpeen määrää laskettaessa on keskisyvyy-
destä vähennetty pohjan epätasaisuudesta ja poh-
jamaalajista riippuen 0,2–0,5 m, mikä vastaa suon 
pohjalle jäävää, yleensä vaikeasti hyödynnettävää 

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

Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta energiatur-
peeksi on nojauduttu energiaturpeen laatuohjei-
siin (Energiaturpeen laatuohje 2006, liite 4). Soista, 
joista on otettu turvenäytteitä laboratoriomääri-
tyksiä varten, ja jotka soveltuvat energiaturvetuo-
tantoon, on ilmoitettu jyrsinturpeen laatuluokka 
energiaturpeen laatuohjeessa olevan taulukon 6 
mukaisesti (liite 4/2). Oletuksena on ollut, että 
turpeen kosteus vastaa M50-kosteusarvoa. Pala-
turpeen laatuluokat ovat taulukossa 6 (liite 4/1).

Ympäristö- ja kasvuturve

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

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

Kasvualustakäytössä vaalea rahkaturve on 
kasvien lasinalaisviljelyn tuotantomenetelmien 
uudistumisen myötä menettämässä aiempaa val-
ta-asemaansa tummille turvelaaduille. Heikosti 

maatuneiden vaaleiden rahkaturpeiden käyttö 
kasvuturpeina perustuu rahkasammalten veden ja 
ravinteiden pidätyskykyyn sekä suureen huokosti-
lavuuteen, joilla ei ole nykyisessä lasinalaisviljely-
tekniikassa niin suurta merkitystä kuin aiemmin. 
Vihannesten ja kukkien kasvihuoneviljelyssä ol-
laan usein siirtymässä maatuneen kasvuturpeen 
käyttöön. Uudet kasvuturpeet koostuvat usein eri 
maatumisasteella olevien turvelaatujen ja muiden 
materiaalien sekoituksista.

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

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

Tutkittujen soiden tuotantokelpoisen alueen 
heikosti maatunut (H1–3) rahkaturve on tässä ra-
portissa jaettu rahkasammalkoostumuksen perus-
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teella kolmeen päälaatuluokkaan, joiden määräy-
tymisperusteet on selitetty liitteessä  3 (Toivonen 
1997). H4maatunut rahkavaltainen turve on jaettu 
kahteen laatuluokkaan, mikäli kerros on yhtenäi-
nen. Usein tämä kerros on kuitenkin hyvin epä-

yhtenäinen. Pintakerroksen maatuneisuusvaihte-
lun takia monien tuotantoon soveltuvien soiden 
rahkavaltaista pintakerrosta ei ole voitu jakaa eri 
laatuluokkiin. 

TUTKIMUSAINEISTON TULOSTEET

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

Yksityiskohtaiseen tutkimusselostukseen liittyy 
suokartta, johon on merkitty tutkimuslinjat ja pis-
teet, turvepaksuudet sekä turpeen keskimääräinen 
maatumisaste tutkimuspisteillä. Suokartassa on 
erotettu turvekerrostuman paksuutta osoittavat 
syvyysvyöhykkeet eri väreillä (kuva 2).

Turvekerrostuman rakenteen selventämiseksi 
on vaaituista linjoista laadittu poikkileikkauspro-

fiileja, joihin maatuneisuudet, turvelajit ja pohja-
maalajit on merkitty symbolein (kuva 3). Niihin 
on lisäksi merkitty lyhentein suotyypit (liite 2).

Edellä mainittujen perustulosteiden lisäksi 
GTK:n turvetutkimuksista on laadittu atk-ohjel-
mia, joiden avulla on mahdollista saada moni-
puolisia tulosteita suosta tai halutusta suon osasta. 
Tulosteet voivat olla karttoja, taulukkomuotoisia 
listauksia tai näiden yhdistelmiä. Tällaisia ovat esi-
merkiksi kartat, joilla tutkimuspisteittäin voidaan 
esittää mm. suotyyppi, liekoisuus, suon pinnan 
korkeus, pohjamaalaji, liejukerroksen paksuus, 
tietoja puustosta ja suon pinnan mättäisyys. Sa-
maan karttaan yhdelle tutkimuspisteelle voidaan 
merkitä kerralla kaksi edellä mainittua tietoa. 
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TUTKITUT SUOT (NUMEROT 116—181)

116. Aitasaarenkangas

Aitasaarenkangas (kl. 2331 01, x=6989,9, 
y=3516,1) sijaitsee noin 17 km Alajärven keskus-
tasta itään. Suo koostuu kahdesta altaasta, ja se 
rajoittuu luoteessa ja kaakossa peltoon ja muu-
alla moreenimaastoon. Suon poikki kulkee pai-
kallistie ja pohjoisreunaa sivuaa tilustie. Lisäksi 
pohjoisosan poikki kulkee korkeajännitelinja. 
Suolla on 28 tutkimuspistettä ja 28 syvyyspistettä 
(kuva 4). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,2/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 54  ha, yli 
1 m syvän alueen 19 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 
2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
140 m, ja pinta viettää länsiosassa itään ja idässä 
länteen. Aitasaarenkangas on suurimmaksi osaksi 
ojitettu. Lounaisosassa on pienehkö ojittamaton 
alue. Suo kuuluu luonnontilaluokkaan 1. Vedet 
laskevat ojaverkostoa pitkin etelään läheiseen Hä-
meenjokeen, joka johtaa Kuninkaanjokeen ja siitä 
edelleen Alajärveen, josta on yhteys Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.056, Hämeenjoen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hieta 54 %, moreeni 41 % ja hiekka 5 %. 

Aitasaarenkankaan suotyypeistä on rämeellä 
55 %, turvekankaalla 21 %, avosuolla 21 % ja pel-
lolla 2  %. Lounaisosan ojittamattomalla alueella 
on variksenmarjarahkanevaa. Muualla läntisellä 
alueella on mm. kanerva- ja variksenmarjarahka-
rämemuuttumaa. Itäisellä altaalla on mm. tupas-
villaräme- ja varsinaista sararämemuuttumaa sekä 
puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 48 % ja mättäiden korkeus on 
2,3 dm. Puusto on ojitusalueella lähinnä keskitihe-
ää mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Aitasaarenkankaan turpeista on rahkavaltaisia 
96  % ja saravaltaisia 4  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 68  %, sararahkaturve 
(CS) 28 % ja rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 50 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 15  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 12 % kokonaisturve- 
määrästä.

Kuva 4. Aitasaarenkankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Suon lounaisosan paksuturpeisella alueella on 
pinnassa paikoin metrin paksuinen kerros heikos-
ti maatunutta rahkaturvetta, joka koostuu suurim-
maksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammalien 
jäännöksistä. Syvemmällä on maatuneempaa rah-
kavaltaista turvetta. Suon itäisellä alueella turve-
kerros on yleensä ohut, ja se koostuu rahka- tai 
sararahkaturpeesta. Tupasvillan jäännökset ovat 
suolla erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-

roksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,3. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Aitasaarenkangas soveltuu pienimuotoiseen 
turvetuotantoon. Suon lounaisosassa on noin 
7  ha:n alue, jonka pintaosasta on tuotettavissa 
0,05 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta, joka 
kuuluu laatuluokkaan 2 (liite 2). Heikosti maatu-
neen rahkakerroksen alla on noin 0,05 milj. suo-m3  
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta 
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117. Sadinsuonneva 

Sadinsuonneva (kl. 2331 02, x=6990,6, y=3529,1) 
sijaitsee noin 19  km Alajärven keskustasta itään. 
Suo rajoittuu pohjoisessa peltoon ja muualla mä-
kiseen moreenimaastoon, ja sen keskiosan halki 
kulkee metsäautotie. Lisäksi suon poikki kulkee 
korkeajännitelinja. Suolla on 36 tutkimuspistettä ja 
42 syvyyspistettä (kuva 5). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 11,2/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 69 ha, yli 1 m syvän alueen 35 ha, yli 1,5 m 
syvän 25 ha ja yli 2 m syvän 16 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 129–
137  m, ja pinta viettää voimakkaasti länteen ja 
luoteeseen. Sadinsuonneva on kokonaan ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Vedet laskevat 
ojia pitkin länteen läheiseen Hämeenjokeen, joka 
johtaa Kuninkaanjokeen ja siitä edelleen Alajär-
veen ja Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.056, Hämeenjoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,2 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohja-
maalajit ovat moreeni 94 %, hieta 5 % ja hiesu 1 %. 
Suon pohjalla on liejua muutamassa kohdassa alle 
puolen metrin paksuinen kerros.

Sadinsuonnevan suotyypeistä on rämeellä 39 %, 
turvekankaalla 35 %, pellolla 23 %, korvessa 1 % ja 
turvetuotantoalueella 1 %. Suon keskellä on tupas-
villarämemuuttumaa ja kaakkoisosassa varsinaista 
sararämemuuttumaa. Lähellä suon keskiosaa kor-
keajännitelinjan alla on pienialainen turpeennosto-
alue. Itäosassa on ruoho- ja mustikkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 15 % ja 
mättäiden korkeus on 2,2 dm. Puusto on kehitys- ja 
tiheysluokaltaan vaihtelevaa. Keskiosassa on män-
tyvaltaista puustoa, muualla sekapuustoa.

Sadinsuonnevan turpeista on rahkavaltaisia 
50  % ja saravaltaisia 50  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 20  %, sararahkaturve 
(CS) 30 % ja rahkasaraturve (SC) 50 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 30  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 4  % kokonaisturve- 
määrästä.

Suon keskellä on pienehköllä alueella yli 2  m 
paksu heikosti maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suureksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahka-
sammalien jäännöksistä. Alueen ympärillä turve 

Kuva 5. Sadinsuonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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on sarapitoista tai valtaista yleensä lähes pinnasta 
asti, joskin keskimaatuneisuus on melko alhainen.
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,2. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Sadinsuonnevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 5,1  % kuivapainosta (vaihteluväli 2,9–16,0),  
vesipitoisuus märkäpainosta 89,0  % (88,3–91,2) 
ja kuiva-ainemäärä 98,5  kg/suo-m3 (73,5–134,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 20,9 MJ/kg (18,9–21,5) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,2  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,22  % kuivapainosta (0,16–0,30), hiilipitoisuus 
51,3 % ja typpipitoisuus 1,98 %.

Sadinsuonneva soveltuu varauksin turvetuo-
tantoon. Liekoisuus on korkea. Lisäksi on otettava 
huomioon keskiosan paksu pintarahkakerros ja 
korkeajännitelinja. Suon keskellä on noin 5  ha:n 
laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella tuotettavissa 
0,07  milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuo-
tantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta. 
Turvetta voidaan käyttää myös energiaturpeena 
jyrsinmenetelmällä tuotettuna. Heikosti maatu-
neen rahkakerroksen alla ja ympärillä on 20 ha:n 
alueella noin 0,33  milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan 
M50, A6.0, Q8.0, S0.25. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,51 MWh. 
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118. Vähä Honkineva 

Vähä Honkineva (kl. 2331 02, x=6990,7, y=3542,0) 
sijaitsee noin 20  km Alajärven keskustasta itään. 
Suo rajoittuu mäkiseen ja lohkareiseen moreeni-
maastoon. Pohjoisosan poikki kulkee korkeajän-
nitelinja. Länsiosan poikki kulkee metsäautotie. 
Suolla on 51 tutkimuspistettä ja 45 syvyyspistettä 
(kuva 6). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
12,6/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 76  ha, yli 
1 m syvän alueen 40 ha, yli 1,5 m syvän 17 ha ja yli 
2 m syvän 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 142–
147 m, ja pinta viettää länteen noin 5 m/km. Vähä 
Honkineva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Pohjoispäästä on ojayhte-
ys Tyräpuroon, joka johtaa Hämeenjokeen. Myös 
länsiosasta on laskuoja Hämeenjokeen, joka joh-
taa Kuninkaanjokeen ja siitä edelleen Alajärveen 
ja Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.056, Hämeenjoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,6 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 92 %, hiekka 7 % ja hiesu 1 %. 

Vähä Honkinevan suotyypeistä on rämeel-
lä 67 % ja turvekankaalla 33 %. Suon keskellä on 
mm. tupasvillaräme- ja kanervarahkarämemuut-

tumaa (kuva 7). Lisäksi isovarpurämemuuttuma 
on paikoin yleinen. Länsilahdekkeessa ja reuna-
osissa on puolukka- ja paikoin mustikkaturvekan-
gasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
15 % ja mättäiden korkeus on 1,9 dm. Puusto on 
mäntyvaltaista, keskitiheää ja kehitysluokaltaan 
vaihtelevaa.

Vähä Honkinevan turpeista on rahkavaltaisia 
91  % ja saravaltaisia 9  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 47  %, sararahkaturve 
(CS) 44 % ja rahkasaraturve (SC) 9 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 19  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 5  % kokonaisturve- 
määrästä.

Suon keskellä on pinnassa paikoin yli metri 
heikosti maatunutta rahkaturvetta, joka koostuu 
vaihtelevasti Acutifolia- ja Cuspidata-ryhmien 
rahkasammalien jäännöksistä. Syvemmällä on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sararah-
katurvetta. Pohjois- ja lounaislahdekkeessa turve-
kerros on ohuehko, turve yleensä rahkavaltaista ja 
kohtalaisesti maatunutta lähes pinnasta asti. Tu-
pasvillan jäännökset on yleinen turpeen lisätekijä.

Kuva 6. Vähä Honkinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 7. Kanervarahkarämemuuttumaa Vähä Honkinevalla. Kuva: Asta Harju, GTK.

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

Vähä Honkineva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon yhtenäisellä 16 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä 
alueella on 0,11 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristö-

turvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta tur-
vetta, joka kuuluu laatuluokkaan 3. Heikosti maa-
tuneen rahkakerroksen alla on 0,18  milj. suo-m3  
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta (poh-
jalta vähennetty 0,3 m paksu kerros). Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,49 MWh. 
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119. Honkikankaanneva 

Honkikankaanneva (kl. 2331 01, x=6987,3, 
y=3549,7) sijaitsee noin 20 km Alajärven keskus-
tasta itään. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja se 
rajoittuu moreenimaastoon. Etelä- ja keskiosan 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 24 tutki-
muspistettä ja 36 syvyyspistettä (kuva 8). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,8/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 61 ha, yli 1 m syvän alueen 
15 ha, yli 1,5 m syvän 6 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
145−160 m, ja pinta viettää pohjoisosassa länteen 
ja eteläosassa etelään. Honkikankaanneva on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 
0. Pohjoisosan vedet kulkeutuvat ojaverkostoa 
myöten länteen Hämeenjokeen ja siitä edelleen 
Kuninkaanjokeen, eteläosan vedet taas Leipä- 

puron kautta Kuninkaanjokeen ja edelleen Alajär-
veen ja Lappajärveen. Suon pohjoisosa kuuluu ve-
sistöalueeseen 47.056, Hämeenjoen valuma-alue 
ja eteläosa vesistöalueeseen 47.052, Kuninkaan-
joen keskiosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,8 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 98 % ja kallio 2 %. 

Honkikankaannevan suotyypeistä on turve-
kankaalla 58  % ja rämeellä 42  %. Suon etelä- ja 
keskiosa on suurimmaksi osaksi turvekangasta, 
yleisimmin puolukkaturvekangasta. Pohjoisempa-
na on paksuturpeisella alueella tupasvillarahkarä-
me- ja isovarpurämemuuttumaa. Lisäksi suolla on 
paikoin tupasvillarämemuuttumaa. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 9 % ja mättäiden 

Kuva 8. Honkimaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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korkeus on 2,8 dm. Puusto on yleensä keskitiheää 
pinotavara-asteen mäntyä.

Honkikankaannevan turpeista on rahkaval-
taisia 99 % ja saravaltaisia 1 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 49 %, sararahkaturve 
(CS) 50 % ja rahkasaraturve (SC) 1 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 12 % 

Suurin osa suosta on ohutturpeista. Heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintakerros on ohut. Sen 
alla on kohtalaisesti maatunutta rahka- tai sara-

rahkaturvetta. Koillisosassa on noin 5 ha:n laajui-
nen paksuturpeinen alue.

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

Honkimaannevan koillisosassa on noin 5  ha:n 
laajuinen yli 1,5  m syvä alue, jossa on 0,09  milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotan-
tokosteudessa on keskimäärin 0,49 MWh. 
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120. Niemikankaanneva 

Niemikankaanneva (kl. 2331 01, x=6987,6, 
y=3567,1) sijaitsee noin 22  km Alajärven kes-
kustasta itään, ja se rajoittuu loivapiirteiseen mo-
reenimaastoon. Länsireunaa sivuaa metsäautotie. 
Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 27 syvyyspistettä 
(kuva 9). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,4/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 52  ha, yli 
1 m syvän alueen 14 ha, yli 1,5 m syvän 8 ha ja yli 
2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
167−172  m, ja pinta viettää lounaaseen noin  
6 m/km. Niemikankaanneva on kokonaan ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Vedet laskevat 
Löytöpuron kautta lounaaseen Kuninkaanjokeen, 
joka johtaa Alajärveen ja edelleen Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.052, Kuninkaan-
joen keskiosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia.

Niemikankaannevan suotyypeistä on rämeellä 
69 % ja turvekankaalla 31 %. Suon keskellä on tu-
pasvillaräme- ja tupasvillarahkarämemuuttumaa. 
Itäosassa on ruohoista sararämemuuttumaa. Reu-
naosissa on puolukkaturvekangas yleinen. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 10  % ja 

mättäiden korkeus on 3,2 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää pinotavara-asteen mäntyä, itäosassa 
sekapuustoa.

Niemikankaannevan turpeista on rahkavaltai-
sia 65  % ja saravaltaisia 35  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 35 %, sararahkaturve 
(CS) 30  %, saraturve (C) 4  % ja rahkasaraturve 
(SC) 31 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 34 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on paikoin noin puolen metrin 
paksuinen heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
taturvekerros. Muualla tämä kerros on hyvin ohut 
tai puuttuu kokonaan. Syvemmällä ja ohutturpei-
silla alueilla pinnasta asti on hieman maatuneem-
paa sararahka- tai rahkasaraturvetta.

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

Niemikankaanneva soveltuu pienimuotoiseen 
turvetuotantoon. Suon keskellä noin 8 ha:n laajui-
sella yli 1,5 m syvällä alueella on 0,12 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,52 MWh. 

Kuva 9. Niemikankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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121. Uudenniitynneva 

Uudenniitynneva (kl. 2331 02, x=6990,5, 
y=3556,5) sijaitsee noin 20 km Alajärven keskus-
tasta itään. Suo on muodoltaan rikkonainen, ja 
se rajoittuu etelässä Honkinevaan ja muualla mo-
reenimaastoon. Pohjoisosassa on pienehkö pelto-
alue. Lisäksi pohjoisosan poikki kulkee korkeajän-
nitelinja. Suon eteläpuolella kulkee metsäautotie. 
Suolla on 32 tutkimuspistettä ja 64 syvyyspistettä 
(kuva 10). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 9,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 96 ha, yli 
1 m syvän alueen 49 ha, yli 1,5 m syvän 28 ha ja yli 
2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
140–160  m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen. 
Kaakkoisreunaa sivuaa pohjavesialue. Uudennii-
tynneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Vedet laskevat suon pohjois-

osan poikki virtaavaan Hämeenjokeen, joka laskee 
Kuninkaanjokeen ja siitä edelleen Alajärveen ja lo-
puksi Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.052, Kuninkaanjoen keskiosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,7 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 80 %, hiekka 18 % ja hieta 2 %. 

Uudenniitynnevan suotyypeistä on rämeellä 
55  %, turvekankaalla 31  %, pellolla 10  % ja avo-
suolla 4 %. Koillis- ja luoteisosassa on varsinaista- 
ja ruohoista sararämemuuttumaa ja turvekankaita 
(kuva 11). Eteläosassa on mm. kanervarahkaräme-
muuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 28 % ja mättäiden korkeus on 2,6 dm. 
Puusto on yleensä keskitiheää kehitysasteeltaan 
vaihtelevaa mäntyä. Pohjoisosassa on paikoin 
männyn ja koivun sekapuustoa.

Kuva 10. Uudenniitynnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Uudenniitynnevan turpeista on rahkavaltaisia 
37  % ja saravaltaisia 63  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 16  %, sararahkaturve 
(CS) 21  %, saraturve (C) 1  % ja rahkasaraturve 
(SC) 62 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 13  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 12 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
4 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosassa on pinnassa paikoin yli metrin 
paksuinen kerros heikosti maatunutta rahkaval-
taista turvetta, joka koostuu suurimmaksi osaksi 
Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä. 
Muualla heikosti maatunut pintarahkakerros on 
ohut. Suurin osa suon turvekerrostumasta koos-
tuu heikohkosti maatuneesta rahkasaraturpeesta.

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

Uudenniitynnevalta on otettu näytteet kahdelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,8 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–10,4), vesi- 

pitoisuus märkäpainosta 90,2 % (83,8–92,9) ja kuiva- 
ainemäärä 93,4  kg/suo-m3 (59,7–136,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
20,4  MJ/kg (18,2–22,3) ja 50  %:n kosteudessa 
9,0 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,27 % 
kuivapainosta (0,09–0,62). 

Uudenniitynneva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon eteläosassa on noin 10  ha:n alueelta nos-
tettavissa 0,11  milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristö-
turvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta 
turvetta, joka kuuluu laatuluokkaan  1. Heikosti 
maatuneen rahkakerroksen alla ja ympärillä sekä 
suon pohjoisosassa on yhteensä 24  ha:n alueella 
noin 0,34  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q8.0, S0.30. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,50 MWh. Huomioitavia seikkoja ovat eteläosan 
tuotantoon soveltuvan alueen rajoittuminen poh-
javesialueeseen sekä tämän alueen pohjaturpeen 
korkea rikkipitoisuus.

Kuva 11. Varsinaista sararämemuuttumaa Uudenniitynnevalla. Kuva: Reijo Rantapelkonen, GTK.
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122. Kärryneva 

Kärryneva (kl. 2331 02, x=6993,0, y=3514,8) si-
jaitsee noin 14 km Alajärven keskustasta itään. Suo 
rajoittuu pohjoisessa Iiruunjärveen (137,6 m mpy) 
ja peltoihin, eteläpäässä peltoon, lännessä har-
juun ja idässä hiesumaastoon. Suon keskiosan 
poikki kulkee valtatie ja pohjoisosan paikallistie. 
Suolla on 37 tutkimuspistettä ja 46 syvyyspistettä 
(kuva 12). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 9,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 92 ha, yli 
1 m syvän alueen 58 ha, yli 1,5 m syvän 42 ha ja yli 
2 m syvän 27 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 133–
145 m, ja pinta viettää pohjoisessa lähinnä itään ja 
muualla etelään. Kärryneva on ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaluokkaan 0. Pohjoispäästä on oja-
yhteys Iiruunjärveen, mutta valtaosa suon vesistä 
kulkeutuu etelään Kyrönpuron kautta Hämeenjo-
keen, joka laskee Kuninkaanjokeen. Kuninkaan-
joesta vedet kulkeutuvat Alajärven kautta Lap-
pajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.056, 
Hämeenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,9 m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat hiesu 39 %, moreeni 33 %, hie-
ta 17 % ja hiekka 11 %. Suon pohjalla on paikoin 
ohut kerros liejuista hiesua.

Kärrynevan suotyypeistä on rämeellä 48 %, tur-
vekankaalla 46  %, pellolla 5  % ja avosuolla 1  %. 
Suon pohjois- ja keskiosassa on variksenmarja-, tu-
pasvilla- ja kanervarahkarämemuuttumaa. Alueen  
reunaosat ovat turvekangasasteella. Itälahdekkees-
sa on lyhytkorsinevarämettä, lahdekkeen länsi-
puolella kytöheittoa. Etelälahdekkeessa on mm. 
puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 29 % ja mättäiden korkeus on 
2,0 dm. Puusto on yleensä keskitiheää mäntyval-
taista kasvatusmetsää, reunaosissa tukkipuustoa.

Kärrynevan turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja 
saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 50 % ja 
rahkasaraturve (SC) 16 %., Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 41 %, puun jäännöksiä 

Kuva 12. Kärrynevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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(L) sisältäviä turpeita 39 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 8 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jossa on 
maatuneempia rahka- tai sararahkalinssejä. Sen 
alla on yleensä kohtalaisen hyvin maatunutta sa-
rarahkaturvetta, joka pohjalla muuttuu saravaltai-
seksi. Tupasvillan jäännökset ovat pintakerrokses-
sa ja puun jäännökset syvemmällä yleisiä turpeen 
lisätekijöitä.

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

Kärrynevalta on otettu näytteet kahdelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,9 % kuivapainosta (vaihteluväli 1.1–18,2), vesipi-
toisuus märkäpainosta 90,1 % (84,2–92,4) ja kuiva- 

ainemäärä 102,1 kg/suo-m3 (69,7–197,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,4  MJ/kg (69,7–197,0) ja 50  %:n kosteudessa 
9,5 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,19 % 
kuivapainosta (0,07–0,42). Hiilipitoisuus on keski-
määrin 52,9 % ja typpipitoisuus 1,77 %.

Kärryneva soveltuu turvetuotantoon. Suon kah-
della suurimmalla yhteensä 39 ha:n laajuisella, yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,80 milj. suo-m3 lähinnä 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Pie-
nimuotoinen ympäristöturpeen tuotanto on pai-
koin mahdollista, mutta pintarahkan epätasaisen 
paksuuden ja maatuneempien linssien takia ener-
giaturvetuotanto jyrsinmenetelmällä on realisti-
sempaa. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, 
S0.20. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,52 MWh.
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123. Kirkkoneva 

Kirkkoneva (kl. 2331 02, x=6993,4, y=3500,6) si-
jaitsee noin 14 km Alajärven keskustasta itään. Se 
rajoittuu moreenimaastoon. Suon itäpuolella kul-
kee paikallistie. Suolla on 10 tutkimuspistettä ja 12 
syvyyspistettä (kuva 13). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 9,9/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 22 ha, yli 1 m syvän alueen 6 ha, yli 1,5 m 
syvän 1 ha ja yli 2 m syvän 0,3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 150–
157  m, ja pinta viettää suon keskeltä etelään ja 
pohjoiseen. Kirkkoneva on kokonaan ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Eteläpäästä on oja-
yhteys etelään Kuninkaanjokeen, joka johtaa Ala-
järveen. Pohjoisosasta on ojayhteys Iiruunjärveen. 
Suon pohjoispää kuuluu vesistöalueeseen 47.086, 
Iiruunpuron valuma-alue ja eteläosa vesistöaluee-
seen 47.055, Kortepuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,5  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia.

Kirkkonevan suotyypeistä on rämeellä 95 % ja 
turvekankaalla 5  %. Isovarpurämemuuttuma on 
selvästi yleisin suotyyppi (kuva 14). Paikoin esiin-
tyy varsinaista sararämemuuttumaa. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 9 % ja mättäiden 
korkeus on 1,2 dm. Puusto on keskitiheää, mänty-
valtaista nuorehkoa kasvatusmetsää.

Kirkkonevan turpeista on rahkavaltaisia 52 % ja 
saravaltaisia 48 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 15 %, sararahkaturve (CS) 37 % ja 
rahkasaraturve (SC) 48 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 3 % ja puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 3 %.

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

Ohuen turvekerroksen takia Kirkkoneva ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 13. Kirkkonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 14. Isovarpurämemuuttumaa Kirkkonevalla. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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124. Lammasniitynkankaanneva 

Lammasniitynkankaanneva (kl. 2313 11, 
x=6995,8, y=3467,3) sijaitsee noin 13  km Ala-
järven keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu mo-
reenimaastoon. Suurin osa suosta (37  ha) on 
turvetuotantoalueena. Tutkimuspisteet sijoittu-
vat tuotantoalueen ulkopuolelle. Suon eteläosaan 
johtaa tie. Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 22 sy-
vyyspistettä (kuva 15). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 5,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
66 ha, yli 1 m syvän alueen 9 ha, yli 1,5 m syvän 
5 ha ja yli 2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
135 m, ja pinta viettää luoteeseen noin 10 m/km. 
Lammasniitynkankaanneva on kokonaan ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suolta lähtee 
laskuoja Kivisillanpuroon, joka johtaa Paaluoman-
puroon ja edelleen Savonjokeen ja Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.087, Paaluoman 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,6 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiekka 51 % ja moreeni 49 %. 

Lammasniitynkankaannevan suotyypeistä on 
turvekankaalla 51  %, rämeellä 41  % ja avosuolla 

8 %. Kaakkoisosassa ovat puolukkaturvekangas ja 
varsinainen sararämemuuttuma yleisiä. Itäosassa 
on tupasvillarämemuuttumaa ja reunoilla puoluk-
katurvekangasta. Länsiosan tutkitulla alueella on 
isovarpurämemuuttumaa. Keskimääräinen pin-
nan rahkamättäisyys on 8 % ja mättäiden korkeus 
on 2,5 dm. Puusto on pääasiassa keskitiheää, män-
tyvaltaista kasvatusmetsää.

Lammasniitynkankaannevan turpeista on rah-
kavaltaisia 37 % ja saravaltaisia 63 %. Pääturvela-
jeittain jakauma on: rahkaturve (S) 26 %, sararah-
katurve (CS) 12  % ja rahkasaraturve (SC) 63  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
5 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 13 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonais-
turvemäärästä.

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

Lammasniitynkankaannevan yli 1,5  m syvä 
alue koostuu kahdesta alueesta. Tarvittaessa tur-
vetuotantoaluetta on mahdollista laajentaa näille  
alueille.

Kuva 15. Lammasniitynkankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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125. Metsolanneva 

Metsolanneva (kl. 2313 11, x=6997,2, y=3470,0) 
sijaitsee noin 15 km Alajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu pohjoisessa ja etelässä paikoin 
peltoihin ja muualla mäkiseen ja osin kallioiseen 
moreenimaastoon. Suolla on 18 tutkimuspistettä 
ja 29 syvyyspistettä (kuva 16). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 10,5/10  ha. Suon koko-
naispinta-ala on 44 ha, yli 1 m syvän alueen 24 ha, 
yli 1,5 m syvän 16 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 126–
128  m, ja pinta viettää länteen. Metsolanneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Luoteisreunasta lähtee laskuoja Paa-
luomanpuroon, joka johtaa Savonjokeen ja Lap-
pajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.087, 
Paaluoman valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,6 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohja- 
maalajit ovat hiekka 51  %, moreeni 34  %, hieta 
13 % ja hiesu 2 %. 

Metsolannevan suotyypeistä on turvekankaalla 
49 %, rämeellä 32 %, pellolla 15 % ja korvessa 4 %. 
Länsiosassa ja paikoin itäreunassa on rahkaräme-
muuttumaa, lisäksi suolla on paikoin varsinaista 
sararämemuuttumaa. Reunat ovat turvekangas-

asteella, yleisimpinä puolukka- ja mustikkaturve-
kangas. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 16  % ja mättäiden korkeus on 2,8  dm. Puus-
to on keskitiheää, kehitysluokaltaan vaihtelevaa, 
keskellä mäntyvaltaista ja reunaosissa usein seka-
puustoa.

Metsolannevan turpeista on rahkavaltaisia 95 % 
ja saravaltaisia 5 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 13 %, sararahkaturve (CS) 82 % ja 
rahkasaraturve (SC) 5 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 43 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 30 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 7 % kokonaisturvemäärästä.

Suon länsiosassa on paikoin alle metrin paksui-
nen heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros, jonka alla on maatuneempaa sararahkatur-
vetta. Itäosassa sarapitoinen turve ulottuu paikoin 
lähelle pintaa. Tupasvillan ja puun jäännökset ovat 
yleisiä turpeen lisätekijöitä.

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

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

Kuva 16. Metsolannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 461, 2015
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

32

2,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,7–2,9), vesipi-
toisuus märkäpainosta 88,7 % (85,6–90,9) ja kui-
va-ainemäärä 104,8 kg/suo-m3 (85,0–126,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,9  MJ/kg (20,9–22,8) ja 50  %:n kosteudessa 
9,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,19 % 
kuivapainosta (0,16–0,22). 

Metsolanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
yhtenäisellä 15  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä  

alueella on 0,24  milj. suo-m3 lähinnä energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,54 MWh. 
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126. Teerineva 

Teerineva (kl. 2313 12, x=7001,3, y=3454,3) sijait-
see osin Vimpelin puolella noin 15 km Alajärven 
keskustasta koilliseen. Se rajoittuu etelässä, ka-
akossa ja koillisessa turvepohjaisiin peltoihin ja 
muualla osin kallioiseen moreenimaastoon. Suon 
itäpuolella kulkee maantie ja luoteisosan poikki 
metsäautotie. Suolla on 82 tutkimuspistettä ja 89 
syvyyspistettä (kuva 17). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 9,2/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 185  ha, yli 1  m syvän alueen 115  ha, yli 
1,5 m syvän 87 ha ja yli 2 m syvän 63 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 111–
118 m. Pinta viettää keskeltä pohjoiseen ja etelään, 
länsireunasta itään. Teerineva on suurimmaksi 

osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 
1. Pohjois- ja itäreunasta lähtee laskuoja Savon- 
jokeen, joka johtaa Lappajärveen. Eteläosasta läh-
tee Teerinevanpuro kohti Paaluomanpuroa, joka 
johtaa Savonjokeen. Suon pohjoisosa kuuluu ve-
sistöalueeseen 47.081, Savonjoen alaosan alue 
ja eteläosa vesistöalueeseen 47.087, Paaluoman  
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,6  m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Poh-
jamaalajit ovat moreeni 42  %, hiesu 25  %, hieta 
22 % ja hiekka 11 %. Varsinkin suon keskiosassa 
on pohjalla liejua laajahkolla alueella yleensä alle 
metrin paksuinen kerros.

Kuva 17. Teerinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Teerinevan suotyypeistä on rämeellä 44 %, turve-
kankaalla 43 %, pellolla 11 % ja avosuolla 2 %. Suon 
keskellä on pienialainen ojittamaton keidasräme-
alue (kuva 18). Sen ympärillä ja pohjoisempana on 
kanerva- ja variksenmarjarahkarämemuuttumaa. 
Reunaosat ovat turvekangasasteella, joista ylei-
simmät ovat puolukka- ja varputurvekangas. Lou-
naisosassa on kytöheittoa. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 28 % ja mättäiden korkeus on 
2,2 dm. Puusto on suon keskellä harvahkoa män-
tyriukua ja muualla lähinnä keskitiheää mäntyval-
taista kasvatusmetsää. Reunoilla on paikoin koo-
kasta sekapuustoa.

 Teerinevan turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja 
saravaltaisia 34 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 23 %, sararahkaturve (CS) 43 % ja 
rahkasaraturve (SC) 34 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 20 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 10 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on paikoin noin metri heikosti 
maatunutta rahkavaltaista pintakerrosta. Muualla 
tämä kerros on yleensä selvästi alle puolen met-
rin paksuinen. Syvemmällä on maatuneempaa 
sararahkaturvetta, joka pohjaa kohti muuttuu sa-
ravaltaiseksi. Ohutturpeisilla alueilla sarapitoinen 

turve ulottuu paikoin lähelle pintaa. Tupasvillan 
jäännökset ovat monin paikoin yleinen turpeen 
lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,5. Liekoja on erittäin vähän. 

Teerinevalta on otettu näytteet kahdelta pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
2,5 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–5,7), vesipi-
toisuus märkäpainosta 90,1 % (85,5–93,5) ja kuiva- 
ainemäärä 96,0  kg/suo-m3 (65,2–157,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,1  MJ/kg (19,1–24,3) ja 50  %:n kosteudessa 
9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,14 % 
kuivapainosta (0,07–0,21). 

Teerineva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
87  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on 
1,77 milj. suo-m3 lähinnä energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.20. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,50 MWh. Osa yli 1,5 m syvästä alueesta sijaitsee 
peltoalueella, jossa voi olla pinnassa mineraali-
ainesta.

Kuva 18. Keidasrämettä Teerinevalla. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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127. Kuuronneva 

Kuuronneva (kl. 2331 02, x=6995,8, y=3494,5) si-
jaitsee Iiruunjärven länsipuolella noin 17 km Ala-
järven keskustasta koilliseen. Se rajoittuu mäkiseen 
moreenimaastoon. Itäpuolella kulkee maantie. 
Suolla on 52 tutkimuspistettä ja 43 syvyyspistettä 
(kuva 19). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
11,0/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 86  ha, yli 
1 m syvän alueen 56 ha, yli 1,5 m syvän 31 ha ja yli 
2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 140–
145 m, ja pinta viettää pohjoisosassa pohjoiseen ja 
eteläosassa etelään. Kuuronneva on suurimmaksi 
osaksi ojitettu. Keskellä on ojittamattomia kohtia. 
Suo kuuluu lähinnä luonnontilaluokkaan 1(2). 

Eteläpäästä lähtee laskuoja Iiruunjärveen ja poh-
joispäästä Iiruunjärvestä lähtevään Tikkapuroon, 
joka johtaa Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.086, Iiruunpuron 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,8  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia.

Kuuronnevan suotyypeistä on rämeellä 85  %, 
turvekankaalla 13 % ja avosuolla 2 %. Ojittamat-
tomilla alueilla on mm. keidasrämettä ja tupas-
villarahkarämettä. Ojitusalueilla ovat isovarpurä-
me- ja tupasvillarämemuuttuma luonteenomaisia. 
Reunaosissa on yleisesti puolukkaturvekangasta.  

Kuva 19. Kuuronnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 26 % 
ja mättäiden korkeus on 1,8  dm. Puusto on oji-
tusalueella keskitiheää mäntyvaltaista kasvatus- 
metsää.

Kuuronnevan turpeista on rahkavaltaisia 96 % 
ja saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 70 %, sararahkaturve (CS) 26 % ja 
rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 57 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 14 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Ojittamattomalla alueella on paikoin yli met-
rin paksuudelta heikosti maatunutta pintarahkaa. 
Muualla se on yleensä selvästi alle puolen metrin 
paksuinen. Syvemmällä on hieman maatuneem-
paa rahkaturvetta. Pohjaa kohti turve muuttuu 
yleensä sarapitoiseksi. Tupasvillan jäännökset ovat 
erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,1 ja maatuneemman 
pohjakerroksen 5,6. Liekoja on vähän. 

Kuuronnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,9–1,8), vesipi-
toisuus märkäpainosta 92,0 % (88,9–96,6) ja kuiva- 
ainemäärä 92,0  kg/suo-m3 (80,8–107,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
20,2  MJ/kg (18,2–21,6) ja 50  %:n kosteudessa 
8,8 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,12 % 
kuivapainosta (0,04–0,42). Hiilipitoisuus on keski-
määrin 50,3 % ja typpipitoisuus 1,29 %.

Kuuronneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
suurimmalla 1,5  m syvällä alueella on pinnassa 
noin 10  ha:n alueella 0,10  milj. suo-m3 lähinnä 
kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa 
H1–4-maatunutta turvetta, joka kuuluu laatuluok-
kaan  3. Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla 
ja muualla 1,5  m syvällä noin 23  ha:n laajuisella  
alueella on noin 0,29 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan 
M50, A2.0, Q8.0, S0.15. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,45 MWh. 
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128. Tikkaneva 

Tikkaneva (kl. 2331 02, x=6997,9, y=3493,1) sijait-
see noin 16  km Alajärven keskustasta koilliseen. 
Suo rajoittuu etelässä Iiruunjärveen (137,6 m mpy) 
ja muualla mäkiseen moreenimaastoon. Eteläosan 
poikki kulkee maantie ja itälahdekkeen metsäau-
totie. Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 13 syvyys-
pistettä (kuva 20). Tutkimuspisteitä on 8,3/10 ha ja 
syvyyspisteitä 6,7/10  ha. Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 15,0/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 19 ha, yli 1 m syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m 
syvän 10 ha ja yli 2 m syvän 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 138–
141  m, ja pinta viettää keskeltä etelään. Tikka-
neva on suurimmaksi osaksi ojitettu, keskellä on 
pienehkö ojittamaton alue. Suo kuuluu luonnon-
tilaluokkaan 1. Suolta on laskuoja Iiruunjärveen 
ja lisäksi luoteispäästä Tikkapuroon, joka johtaa 
Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 47.086, Iiruunpuron valuma-
alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,4 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohja-
maalaji on moreenia.

Tikkanevan suotyypeistä on rämeellä 66  % ja 
turvekankaalla 34 %. Ojittamattomalla keskiosalla 
on variksenmarjarahkarämettä ja sen ympärillä lä-

hinnä kanervarahkarämemuuttumaa. Reunaosissa 
on lähinnä puolukkaturvekangasta. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 30 % ja mättäiden 
korkeus on 2,2 dm. Puusto on suon keskellä vajaa-
tuottoista mäntyä ja muualla keskitiheää riuku- tai 
pinotavara-asteen mäntyä.

Tikkanevan turpeista on rahkavaltaisia 92  %, 
ruskosammalvaltaisia 1  % ja saravaltaisia 7  %. 
Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 
44  %, sararahkaturve (CS) 48  %, rahkasaraturve 
(SC) 7 % ja sararuskosammalturve (CB) 1 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
42 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 20 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 8  % koko-
naisturvemäärästä.

Suon keskellä on runsaan puolen metrin pak-
suinen heikosti maatunut pintarahkakerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Syvemmällä ja reu-
naosissa pinnasta asti on maatuneempaa rahka- ja 
sararahkaturvetta, jossa on lisätekijänä runsaasti 
tupasvillan jäännöksiä.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Kuva 20. Tikkanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Tikkanevan mahdolliseen turvetuotantoon vai-
kuttava tekijä on Iiruunjärven läheisyys. Tien poh-
joispuolinen noin 7 ha:n laajuinen yli 1,5 m syvä 
alue on mahdollista ottaa turvetuotantoon, mikäli 
vedet johdetaan Tikkapuroon. Pinnassa on noin 
0,03 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotan-

toon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta, joka 
kuuluu lähinnä laatuluokkaan 1. Heikosti maatu-
neen rahkakerroksen alla on noin 0,09 milj. suo-m3  
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta Yh-
den suokuutiometrin energiasisältö tuotantokos-
teudessa on keskimäärin 0,55 MWh.
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129. Lamminmäenneva 

Lamminmäenneva (kl. 2331 02, x=6998,3, 
y=3511,3) sijaitsee noin 18 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen. Suo koostuu kahdesta eri altaas-
ta, ja se rajoittuu osin peltoihin ja osin kallioi-
seen moreenimaastoon. Itäreunassa on Pitkäjärvi 
(151,8 m mpy). Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 57 
syvyyspistettä (kuva 21). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 13,2/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 63 ha, yli 1 m syvän alueen 44 ha, yli 1,5 m 
syvän 29 ha ja yli 2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 152–
157  m, ja pinta viettää itään ja koilliseen. Lam-
minmäenneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Eteläosan vedet laskevat 
Pitkäjärveen (151,8  m  mpy), josta on ojayhteys 
Vehkalampeen (151,3  m  mpy), johon myös osa 
pohjoisen alueen vesistä laskee. Vehkalammes-
ta lähtee Vehkapuro kohti Savonjokea, joka joh-
taa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.082, Savonjoen keskiosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,7  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 71 %, hiekka 24 % ja 
hiesu 2 %. Suon pohjalla on paikoin järvimutaa yli 
2 m paksu kerros.

Lamminmäennevan suotyypeistä on turvekan-
kaalla 48 %, rämeellä 40 %, pellolla 10 % ja avo-
suolla 2 %. Eteläosassa on mm. isovarpuräme- ja 
rahkarämemuuttumaa sekä reunoilla puolukka-
turvekangasta. Pohjoisosan laajimmalla alueella 
on mm. kanervarahkarämemuuttumaa ja reu-
naosissa turvekankaita. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 19 % ja mättäiden korkeus on 
2,6 dm. Puusto on yleensä keskitiheää, kehitysluo-
kaltaan vaihtelevaa männikköä, reunaosissa pai-
koin sekapuustoa.

Lamminmäennevan turpeista on rahkavaltai-
sia 80  % ja saravaltaisia 20  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 38 %, sararahkaturve 
(CS) 43 % ja rahkasaraturve (SC) 20 %. Tupasvillaa 

Kuva 21. Lamminmäennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 28  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 7  % kokonaisturve- 
määrästä.

Eteläosassa on vaihtelevan paksuinen heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on selvästi maatuneempaa rahka tai sararah-
katurvetta. Myös pohjoisosan laajimmalla alueella 
turvekerros on samantyyppinen. Suon koillisosas-
sa sarapitoinen turve ulottuu paikoin lähes pin-
taan asti.

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

Lamminmäennevalta on otettu näytteet kah-
delta pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhka-
pitoisuus on 2,5  % kuivapainosta (vaihteluväli 

0,9–10,9), vesipitoisuus märkäpainosta 88,5  % 
(84,3–91,7) ja kuiva-ainemäärä 109,6  kg/suo-m3 
(43,1–87,0). Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 22,1 MJ/kg (20,3–23,6) ja 50 %:n 
kosteudessa 9,8  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keski-
määrin 0,15 % kuivapainosta (0,10–0,20). 

Lamminmäennevan yli 1,5 m syvä alue koostuu 
viidestä eri altaasta, joista kaksi eteläisintä rajoit-
tuu järveen. Parhaiten turvetuotantoon soveltuu 
tien pohjoispuolinen yhtenäinen noin 11  ha:n 
laajuinen yli 1,5  m syvä alue, jolla on lähinnä 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta noin 
0,25  milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan se kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.15. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,56 MWh. 
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130. Luomanneva 

Luomanneva (kl. 2331 02, x=6997,6, y=3518,8) 
sijaitsee noin 19  km Alajärven keskustasta koil-
liseen. Se rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen 
moreenimaastoon. Pohjoisosassa on pelto. Suon 
poikki kulkee useita metsäautoteitä. Suolla on 
24 tutkimuspistettä ja 25 syvyyspistettä (kuva 
22). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
13,5/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 36  ha, yli 
1 m syvän alueen 21 ha, yli 1,5 m syvän 16 ha ja yli 
2 m syvän 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 150–
162  m, ja pinta viettää pääasiassa pohjoiseen. 
Luomanneva on ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0. Suon pohjoispäästä lähtee laskuoja 
Vehkapuroon, joka johtaa Savonjokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Myös suon keskiosasta on Halmes-
lammen (153,3 m mpy) kautta ojayhteys Vehkapu-
roon. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.082, Savon-
joen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
5,3  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia.

Luomannevan suotyypeistä on rämeellä 61  %, 
turvekankaalla 29 %, pellolla 6 % ja avosuolla 4 %. 
Suolla on mm. tupasvillaräme-, isovarpuräme-, 
varsinainen sararäme- ja korpirämemuuttumia 
sekä puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 19 % ja mättäiden kor-
keus on 1,9 dm. Puusto on kehitysluokaltaan vaih-
televaa, keskitiheää tai paikoin tiheää ja yleensä 
mäntyvaltaista.

Luomannevan turpeista on rahkavaltaisia 79 % 
ja saravaltaisia 21  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 16 %, sararahkaturve (CS) 63 %, 
saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 20 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
35 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 21 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 7  % koko-
naisturvemäärästä.

Suon pohjoisella altaalla on yli metrin paksui-
nen heikosti maatunut rahkavaltainen pintaker-
ros, joka sisältää kuitenkin paikoin toisena päätur-
vetekijänä saraa. Syvemmällä on maatuneempaa 
sararahka- tai rahkasaraturvetta. Tupasvillan jään-

Kuva 22. Luomannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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nökset ovat yleinen turpeen lisätekijä. Myös suon 
eteläosassa sarapitoinen turve ulottuu paikoin lä-
helle pintaa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on kohtalaisesti. 

Luomanneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
pohjoisosan yhtenäisellä 10  ha:n laajuisella yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,23 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,47 MWh. 
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131. Vihanninkorpi 

Vihanninkorpi (kl. 2331 02, x=6996,2, y=3525,2) 
sijaitsee noin 19  km Alajärven keskustasta koil-
liseen. Suo rajoittuu kallioiseen moreenimaas-
toon. Länsipuolella kulkee metsäautotie. Suolla 
on 18 tutkimuspistettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 
23). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
12,6/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 29  ha, yli 
1 m syvän alueen 14 ha, yli 1,5 m syvän 7 ha ja yli 
2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 154–
157 m, ja pinta viettää lähinnä itään. Vihanninkor-
pi on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Suon itäreunasta lähtee laskuojia itään 
kohti Savonjokea, joka johtaa Lappajärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 47.082, Savonjoen keski-
osan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,8  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia. 

Vihanninkorven suotyypeistä on rämeellä 50 %, 
turvekankaalla 47 % ja korvessa 3 %. Suolla on ylei-
sesti isovarpuräme- ja tupasvillarämemuuttumaa 
sekä paikoin rahkarämemuuttumaa. Reunaosissa 
ja ohutturpeisilla alueilla on yleensä puolukkatur-
vekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 15 % ja mättäiden korkeus on 1,9 dm. 
Puusto on yleensä keskitiheää mäntyvaltaista kas-
vatusmetsää, reunaosissa paikoin tukkipuustoa.

Vihanninkorven turpeista on rahkavaltaisia 
72  % ja saravaltaisia 28  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 9  %, sararahkaturve 
(CS) 63  % saraturve (C) 1  % ja rahkasaraturve 
(SC) 27 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 29  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 32 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
12 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä alle puolen metrin paksuinen 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, joka sisältää toisena pääturvetekijänä paikoin 
saraa. Syvemmällä on hieman maatuneempaa sa-
rarahka- tai rahkasaraturvetta. Puun jäännökset 
ovat pohjaturpeessa melko yleinen turpeen lisä- 
tekijä.

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

Vihanninkorven yli 1,5  m syvä alue koostuu 
kahdesta alueesta. Suurimman yli 1,5  m syvän 
alueen pinta-ala on vajaa 5 ha, ja pienimuotoinen 
energiaturvetuotanto on mahdollista. Alueella on 
noin 0,08  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,48 MWh. 

Kuva 23. Vihanninkorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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132. Nikinsaarensuo

Nikinsaarensuo (kl. 2331 02, x=6995,0, y=3536,7) 
sijaitsee noin 17 km Alajärven keskustasta itäkoil-
liseen. Suo rajoittuu idässä ja koillisessa peltoihin, 
muualla moreenimaastoon. Suon itäreunan poik-
ki kulkee maantie ja länsipuolella metsäautotie. 
Suolla on 70 tutkimuspistettä ja 75 syvyyspistettä 
(kuva 24). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
11,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 125 ha, yli 
1 m syvän alueen 85 ha, yli 1,5 m syvän 72 ha ja yli 
2 m syvän 62 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 135–
141 m, ja pinta viettää pohjoisosassa koilliseen ja 
eteläosassa etelään. Nikinsaarensuo on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suon 
pohjoisosassa on osittain kuivattu pienialainen 
Luikanlampi. Keski- ja pohjoisosan vedet kulkeu-
tuvat ojia myöten Savonjokeen, joka johtaa Lappa-

järveen. Eteläosasta on laskuoja Hämeenjokeen, 
joka johtaa Kuninkaanjokeen, josta vedet kulkeu-
tuvat Alajärveen ja edelleen Lappajärveen. Suon 
keski- ja pohjoisosa kuuluu vesistöalueisiin nu-
mero 47.082, Savonjoen keskiosan alue ja 47.083, 
Savonjoen yläosan alue. Eteläosa kuuluu vesistö-
alueeseen 47.056, Hämeenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
5,4  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 83 %, hiesu 9 % ja savi 
6 %. Luoteisosassa suon pohjalla on jonkin verran 
järvimutaa.

Nikinsaarensuon suotyypeistä on turvekankaal-
la 52  %, rämeellä 36  %, korvessa 8  % ja pellolla 
3  %. Suotyypit ovat monin paikoin turvekangas-
asteella, joista yleisimpiä ovat puolukka- ja ruo-
hoturvekangas. Muita yleisiä suotyyppejä ovat  

Kuva 24. Nikinsaarensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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varsinainen sararäme- ja tupasvillarämemuuttu-
ma. Reunaosissa on korpisuutta. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 9 % ja mättäiden kor-
keus on 2,1  dm. Puusto on yleensä keskitiheää, 
monin paikoin tukkipuuasteella olevaa mäntyval-
taista sekapuustoa. Reunaosissa kuusi on yleinen.

Nikinsaarensuon turpeista on rahkavaltaisia 
33  %, ja saravaltaisia 67  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 12  %, sararahkaturve 
(CS) 20 % ja rahkasaraturve (SC) 67 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 22 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 19  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 5  % kokonaisturve- 
määrästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintatur-
vekerros on yleensä ohut. Vain suon keskiosassa 
se on pienellä alueella paikoin parin metrin pak-
suinen. Kerroksessa on maatuneempia linssejä. 
Pohjois- ja eteläosassa saravaltainen turve ulottuu 
usein pintaan asti. Suurin osa suon turvekerrostu-
masta koostuukin heikohkosti maatuneesta rahka- 
saraturpeesta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,1 ja pohjaosan 4,8. Lie-
koja on vähän. 

Nikinsaarensuolta on otettu näytteet kolmelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 5,8 % kuivapainosta (vaihteluväli 2,6–15,6), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 89,4  % (81,1–91,6) ja 
kuiva-ainemäärä 104,7  kg/suo-m3 (79,4–162,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 20,7 MJ/kg (19,6–21,4) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,1  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,31  % kuivapainosta (0,18–0,72). Hiilipitoisuus 
on keskimäärin 51,4 % ja typpipitoisuus 2,0 %.

Nikinsaarensuo soveltuu turvetuotantoon. Suon 
keskellä on noin 6  ha:n laajuinen alue, jossa on 
pinnassa noin 0,08 milj. suo-m3 kasvu- ja ympä-
ristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4-maatunut-
ta turvetta, joka kuuluu lähinnä laatuluokkaan 2. 
Heikosti maatuneen rahkakerroksen alla ja muu-
alla yhtenäisellä yli 1,5 m syvällä 69 ha:n alueella 
on noin 1,68 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatu-
ohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan 
M50, A6.0, Q8.0, S0.35. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,53  MWh. Tuhkapitoisuus voi olla paikoin 
keskimääräistä korkeampi, samoin rikkipitoisuus 
voi olla yli 1,5  m:n syvyydessä suon eteläosassa  
korkea.
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133. Heinälänneva 

Heinälänneva (kl. 2331 02, x=6996,7, y=3532,1) 
sijaitsee noin 22 km Alajärven keskustasta koilli-
seen. Suo rajoittuu idässä ja pohjoisessa peltoihin 
ja muualla moreenimaastoon. Suon itäpuolella 
kulkee maantie ja pohjoisosan poikki kulkee met-
säautotie. Suolla on 18 tutkimuspistettä ja 61 sy-
vyyspistettä (kuva 25). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 13,1/10  ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 60 ha, yli 1 m syvän alueen 29 ha, yli 1,5 m sy-
vän 20 ha ja yli 2 m syvän 15 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 137–
147 m, ja pinta viettää melko voimakkaasti itään 
ja koilliseen. Heinälänneva on kokonaan ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suolta lähtee 
laskuojia läheiseen Savonjokeen, joka johtaa Lap-
pajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.082, 
Savonjoen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
5,6 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 41 %, hiesu 24 %, hiekka 24 % ja hie-
ta 11 %.

Heinälännevan suotyypeistä on turvekankaalla 
60 %, rämeellä 27 %, pellolla 9 % ja korvessa 4 %. 
Eteläosassa on variksenmarjarahkaräme selvästi 
vallitseva suotyyppi. Alueen reunaosissa on mm. 
tupasvillaräme- ja varsinaista sararämemuut-
tumaa sekä puolukkaturvekangasta (kuva 26). 
Keski- ja pohjoisosassa on puolukkaturvekangas 
yleinen. Pohjoisosassa on lisäksi varsinaista sara-
rämemuuttumaa ja mustikkaturvekangasta. Kes-
kimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 13  % ja 
mättäiden korkeus on 2,3 dm. Puusto on varsinkin 
turvekangasalueella kookasta, keskitiheää seka-
metsää.

Kuva 25. Heinälännevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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Heinälännevan turpeista on rahkavaltaisia 40 % ja 
saravaltaisia 60 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 11 %, sararahkaturve (CS) 29 % ja 
rahkasaraturve (SC) 60 %, Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 26 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 21 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosan paksuturpeisella alueella on kes-
kellä yli metrin paksuudelta heikosti maatunutta 
rahkavaltaista pintaturvetta, jossa on toisena pää-
tekijänä paikoin saraa. Muualla tämä kerros on 
ohut. Syvemmällä on heikohkosti maatunutta sara- 
rahka- ja rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja pohjakerroksen 5,0. 
Liekoja on paikoin kohtalaisesti. 

Heinälännevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 4,0 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,7–7,2), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 91,3  % (89,3–92,4) ja 
kuiva-ainemäärä 79,1 kg/suo-m3 (66,8–92,4). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 20,6 MJ/kg (19,8–21,4) ja 50 %:n kosteudessa 
8,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,22 % 
kuivapainosta (0,12–0,33). 

Heinälänneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
eteläosassa on noin 16  ha:n laajuisella yli 1,5  m 
syvällä alueella 0,48 milj. suo-m3 lähinnä energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,40 MWh. 

Kuva 26. Puolukkaturvekangasta Heinälännevalla. Kuva: Reijo Rantapelkonen, GTK.
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134. Roikankallionneva 

Roikankallionneva (kl. 2331 02, x=6993,6, 
y=3553,8) sijaitsee noin 19 km Alajärven keskus-
tasta itään. Suo rajoittuu lännessä ja koillisessa 
peltoihin, muualla osin mäkiseen ja kallioiseen 
moreenimaastoon. Länsireunaa sivuaa maantie. 
Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 23 syvyyspistettä 
(kuva 27). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
6,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 58 ha ja yli 
1 m syvän alueen 5 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 138–
147 m, ja pinta viettää voimakkaasti länteen. Roi-
kankallionneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Pohjoisosan vedet laskevat 
Roikanpuroon, joka johtaa Savonjokeen ja edel-
leen Lappajärveen. Eteläosan vedet kulkeutuvat 
Hämeenjokea pitkin Kuninkaanjokeen, josta vedet 
kulkeutuvat Alajärveen ja edelleen Lappajärveen. 
Pohjoisosa kuuluu vesistöalueeseen 47.083, Sa-
vonjoen yläosan alue ja eteläosa vesistöalueeseen 
47.056, Hämeenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,5 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat hiekka 92 %, moreeni 5 % ja hieta 3 %. 

Roikankallionnevan suotyypeistä on turvekan-
kaalla 72 %, rämeellä 14 %, pellolla 8 % ja korvessa 

6 %. Puolukkaturvekangas on vallitseva suotyyppi. 
Lisäksi suolla on mm. kangasräme- ja kangaskor-
pimuuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 1  % ja mättäiden korkeus on 2,0  dm. 
Puusto on suurimmaksi osaksi keskitiheää ja vart-
tunutta mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Roikankallionnevan turpeista on rahkavaltai-
sia 87  % ja saravaltaisia 13  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve 
(CS) 53  %, saraturve (C) 2  % ja rahkasaraturve 
(SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 4  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 48 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
36 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota turvekerros on sel-
västi alle puolen metrin paksuinen. Puun jäännök-
siä sisältävä sararahka- ja rahkaturve ovat suolle 
tyypillistä.

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

Ohuen turvekerroksen takia Roikankallionneva 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 27. Roikankallionnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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135. Kotakangas 

Kotakangas (kl. 2332 02, x=6992,3, y=3559,8) si-
jaitsee muuntoaseman länsipuolella noin 20  km 
Alajärven keskustasta itään, ja se rajoittuu mo-
reenimaastoon. Pohjoisreunaa sivuaa maantie. 
Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 19 syvyyspistettä 
(kuva 28). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
15,4/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 23  ha, yli 
1 m syvän alueen 7 ha, yli 1,5 m syvän 2 ha ja yli 
2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 157–
162 m, ja pinta viettää lounaaseen. Kotakangas on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Suolta on laskuoja Hämeenjokeen, joka 
johtaa Kuninkaanjokeen ja edelleen Alajärven 
kautta Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.056, Hämeenjoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,7  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia.

Kotakankaan suotyypeistä on rämeellä 55 % ja 
turvekankaalla 45 %. Suon keski- ja pohjoisosassa 
on isovarpuräme- ja tupasvillarämemuuttumaa. 

Eteläosassa on puolukka- ja mustikkaturvekan-
gasta. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
5  % ja mättäiden korkeus on 1,0  dm. Puusto on 
yleensä keskitiheää, nuorta tai varttunutta mänty-
valtaista kasvatusmetsää.

Kotakankaan turpeista on rahkavaltaisia 32 % ja 
saravaltaisia 68 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 27  %, sararahkaturve (CS) 5  % ja 
rahkasaraturve (SC) 68  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 14 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 8  % kokonaisturve-
määrästä.

Suon turvekerros on melko ohut. Heikosti maa-
tunutta rahkavaltaista pintakerrosta on 0–2  dm. 
Sen alla on selvästi maatuneempaa rahka- tai rahka- 
saraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on vähän. 

Ohuen turvekerroksen takia Kotakangas ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 28. Kotakankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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136. Hangasneva 

Hangasneva (kl. 2331 02, x=6991,7, y=3573,6) 
sijaitsee muuntoaseman kaakkoispuolella noin 
21  km Alajärven keskustasta itään. Suo rajoittuu 
mäkiseen ja osin kallioiseen moreenimaastoon. 
Itäosan poikki kulkee maantie ja länsiosan metsä-
autotie. Lisäksi suon halki kulkee useita suurjän-
nitelinjoja. Suolla on 44 tutkimuspistettä ja 47 sy-
vyyspistettä (kuva 29). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 9,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
95 ha, yli 1 m syvän alueen 30 ha, yli 1,5 m syvän 
11 ha ja yli 2 m syvän 1 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 168–
173  m, ja pinta viettää pohjoisosassa pohjoiseen 
ja keskiosassa lähinnä länteen. Hangasneva on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Pohjoisosan vedet kulkeutuvat ojia myö-
ten Savonjokeen, joka johtaa Lappajärveen. Kes-
ki- ja eteläosan vedet laskuojia myöten länteen 
kohti Hämeenjokea, joka johtaa Kuninkaanjokeen 
ja edelleen Alajärven kautta Lappajärveen. Suon 

etelä- ja keskiosa kuuluvat vesistöalueeseen 47.056, 
Hämeenjoen valuma-alue ja pohjoisosa vesistö-
alueeseen 47.083, Savonjoen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 84 %, hiekka 13 % ja hieta 3 %. 

Hangasnevan suotyypeistä on rämeellä 71  %, 
turvekankaalla 27  % ja avosuolla 2  %. Suon kes-
kellä on tupasvillarämemuuttumaa ja paikoin var-
sinaista sararämemuuttumaa. Koillis-, lounais- ja 
länsiosassa on varsinainen sararämemuuttuma 
tyypillinen. Koillisosassa on myös rehevää ruo-
hoista sararämemuuttumaa. Reunaosissa on mo-
nin paikoin turvekankaita, joista puolukkaturve-
kangas on selvästi yleisin. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 10 % ja mättäiden korkeus on 
2,0 dm. Puusto on yleensä keskitiheää, nuorta tai 
varttunutta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Suon 
keskellä puusto on harvempaa ja usein riuku-         
asteella.

Kuva 29. Hangasnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Hangasnevan turpeista on rahkavaltaisia 31  % ja 
saravaltaisia 69 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 16  %, sararahkaturve (CS) 15  %, 
saraturve (C) 27  % ja rahkasaraturve (SC) 42  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
17 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 10 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2  % koko-
naisturvemäärästä.

Suurin osa suosta on melko ohutturpeista. Hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros 
on ohut. Suon keskellä turve on lähes pohjaan asti 
rahkavaltaista. Muualla turvekerros koostuu koh-

talaisesti tai hyvin maatuneesta rahkasara- ja sara-
rahkaturpeesta.

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

Hangasneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
keskiosan yhtenäisellä noin 6  ha:n laajuisella yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,08 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,53 MWh. 
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137. Niskakangas 

Niskakangas (kl. 2331 02, x=6990,7, y=3578,2) 
sijaitsee noin 22  km Alajärven keskustasta itään. 
Se rajoittuu etelässä Kivikankaannevaan ja muu-
alla mäkiseen moreenimaastoon. Itäreunaa sivuaa 
maantie. Suolla on 24 tutkimuspistettä ja 20 sy-
vyyspistettä (kuva 30). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 15,4/10  ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 29 ha, yli 1 m syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m sy-
vän 3 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 175–
180  m, ja pinta viettää länteen. Niskakangas on 
suurimmaksi osaksi ojittamaton, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 3. Länsireunasta lähtee las-
kuojia länteen kohti Hämeenjokea, joka johtaa Ku-
ninkaanjokeen ja edelleen Alajärven kautta Lap-
pajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.056, 
Hämeenjoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,4 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 75 % ja hiekka 25 %. 

Niskakankaan suotyypeistä on rämeellä 89  % 
ja turvekankaalla 11  %. Ojittamattomalla alueel-
la on lähinnä kanerva- ja tupasvillarahkarämettä. 
Suon eteläosassa on ruohoista sararämettä (kuva 

31) ja sen muuttumaa. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 21 % ja mättäiden korkeus on 
1,7 dm. Puusto on ojittamattomalla alueella kitu-
kasvuista mäntyä. Ojitusalueella on paikoin koo-
kasta mäntyvaltaista puustoa.

Niskakankaan turpeista on rahkavaltaisia 51 % 
ja saravaltaisia 49  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 34 %, sararahkaturve (CS) 17 % 
ja rahkasaraturve (SC) 49 %, Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 17 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 19 % kokonaisturve-
määrästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros on yleensä alle puolen metrin paksuinen, 
ja se puuttuu paikoin kokonaan. Sen alla on koh-
talaisen hyvin maatunutta sararahkaturvetta, joka 
pohjaa kohti muuttuu saravaltaiseksi. Eteläosassa 
saravaltainen turve ulottuu pintaan asti.

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

Ohuen turvekerroksen takia Niskakangas ei so-
vellu turvetuotantoon.

Kuva 30. Niskakankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 31. Ruohoista sararämettä Niskakankaalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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138. Tahvanusneva 

Tahvanusneva (kl. 2331 05, x=6990,5, y=3601,7) 
sijaitsee noin 27  km Alajärven keskustasta itään. 
Suo rajoittuu koillisessa Lehminevaan, eteläs-
sä Savonnevaan ja muualla moreenimaastoon. 
Keskiosan poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 
83 tutkimuspistettä ja 84 syvyyspistettä (kuva 
32). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
12,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 139 ha, yli 
1 m syvän alueen 54 ha, yli 1,5 m syvän 25 ha ja yli 
2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 183–
190  m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen noin 
5  m/km. Tahvanusneva on suurimmaksi osak-
si ojitettu lukuun ottamatta pohjois- ja eteläpään 
ojittamattomia alueita. Suo kuuluu luonnontila-

luokkaan 1. Vedet laskevat suon koillisreunaa si-
vuavaan Savonjokeen, joka johtaa Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.083, Savonjoen 
yläosan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,1  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 75 %, hiekka 19 % ja 
hieta 5 %. 

Tahvanusnevan suotyypeistä on rämeellä 75 %, 
turvekankaalla 19 % ja avosuolla 6 %. Ojittamat-
tomilla alueilla on mm. kanerva- ja variksen-
marjarahkarämettä sekä lyhytkorsinevarämettä. 
Ojitusalueella on erilaisten rahkarämemuuttumi-
en lisäksi mm. tupasvillaräme- ja isovarpuräme-
muuttumia sekä varsinaista sararämemuuttumaa. 

Kuva 32.Tahvanusnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Ohutturpeisilla alueilla ja reunaosissa on puoluk-
katurvekangas yleinen. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 32  % ja mättäiden korkeus 
on 2,0 dm. Puusto on kehitys- ja tiheysluokaltaan 
vaihtelevaa männikköä.

Tahvanusnevan turpeista on rahkavaltaisia 
73  %, saravaltaisia 26  % ja ruskosammalvaltaisia 
1  %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 42 %, sararahkaturve (CS) 31 %, saraturve (C) 
1 %, rahkasaraturve (SC) 25 % ja rahkaruskosam-
malturve (SB) 1  %, Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 31  %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 12 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen (yleensä alle 
puoli metriä) heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on melko hyvin maa-
tunutta rahkaturvetta. Pohjaa kohti turve muuttuu 

yleensä sarapitoiseksi tai valtaiseksi. Reunaosis-
sa sarapitoinen tai valtainen turve ulottuu monin 
paikoin pintaan asti. Tupasvillan jäännökset ovat 
yleinen turpeen lisätekijä varsinkin pintaosassa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,5. Liekoja on vähän. 

Tahvanusneva soveltuu turvetuotantoon. Yli 
1,5 m syvä alue koostuu useasta eri altaasta. Suon 
kahdella suurimmalla yli 1,5  m syvällä, yhteensä 
18 ha:n laajuislla alueella on lähinnä energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta 0,25 milj. suo-m3. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotanto-
kosteudessa on keskimäärin 0,53  MWh. Huomi-
oitavaa on, että toinen tuotantokelpoinen alue ra-
joittuu Savonjokeen.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 461, 2015
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

56

139. Savonneva 

Savonneva (kl. 2331 05, x=6989,6, y=3627,6) si-
jaitsee noin 26  km Alajärven keskustasta itään. 
Tutkittu alue on muodoltaan rikkonainen. Se ra-
joittuu idässä ja etelässä turvetuotantoalueisiin, 
joista osa on muutettu pelloiksi. Muualla se rajoit-
tuu moreenimastoon. Eri puolille suon reunoja 
ulottuu useita metsäauto- ja tilusteitä. Suolla on 
98 tutkimuspistettä ja 99 syvyyspistettä (kuva 33). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 6,6/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 297 ha, yli 1 m syvän 
alueen 117 ha ja yli 1,5 m syvän 38 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 183–
193  m, ja pinta viettää pohjoisosassa etelään. 

Savonneva on ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 0. Suurin osa suon vesistä virtaa ojia 
myöten eteläosassa sijaitsevaan Savonjärveen 
(182,3 m mpy), josta lähtee Savonjoki kohti Lappa-
järveä. Länsiosan vedet laskevat suoraan Savonjo-
keen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.083, Savon-
joen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,0  m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Poh-
jamaalajit ovat moreeni 60 %, hiekka 28 % ja hieta 
12 %. 

Savonnevan suotyypeistä on rämeellä 61  %, 
turvekankaalla 38 % ja avosuolla 1 %. Yleisimmät 

Kuva 33. Savonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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suotyypit ovat puolukkaturvekangas sekä tupas-
villaräme-, isovarpuräme- ja varsinainen sararä-
memuuttuma. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 12 % ja mättäiden korkeus on 1,3 dm. 
Puusto on suurimmassa osassa suota keskitiheää 
mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Savonnevan turpeista on rahkavaltaisia 47 % ja 
saravaltaisia 53 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 19 %, sararahkaturve (CS) 28 % ja 
rahkasaraturve (SC) 53  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 27 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 8  % kokonaisturve-
määrästä.

Tutkitulle alueelle on tyypillistä ohut heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on maatuneempaa sararahka- tai rahkasara-

turvetta. Monin paikoin sarapitoinen tai valtainen 
turve ulottuu pintaan asti. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Savonnevan yli 1,5 m syvä alue koostuu kuudes-
ta eri altaasta, joista laajin rajoittuu Savonjärveen. 
Kolmella laajimmalla alueella on noin 21  ha lä-
hinnä energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta, 
jossa on käyttökelpoista turvetta noin 0,27  milj. 
suo-m3. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,54  MWh. 
Huomioitavaa on, että laajin teknisesti tuotanto-
kelpoinen alue rajoittuu Savonjärveen.
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140. Soidinneva 

Soidinneva (kl. 2331 05, x=6992,0, y=3630,1) si-
jaitsee Kyyjärven vastaisella rajalla noin 27  km 
Alajärven keskustasta itään. Suo rajoittuu ete-
lässä turvetuotantoalueeseen ja peltoon, joka on 
entistä turvetuotantoaluetta ja muualla moreeni-
maastoon. Pohjoisreunaa sivuaa maantie. Suolla 
on 63 tutkimuspistettä ja 76 syvyyspistettä (kuva 
34). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
11,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 120 ha, yli 
1 m syvän alueen 75 ha, yli 1,5 m syvän 55 ha ja yli 
2 m syvän 38 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 187–
202  m, ja pinta viettää voimakkaasti kaakkoon, 
noin 10 m/km. Soidinneva on suurimmaksi osak-
si ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 1. 
Pohjois- ja koillisosassa on ojittamatonta aluetta. 
Suurin osa vesistä virtaa ojia myöten osin Savon-
nevan kautta Savonjokeen, joka johtaa Lappajär-
veen. Suurin osa suosta kuuluu vesistöalueeseen 
47.083, Savonjoen yläosan valuma-alue. Itäreu-

na kuuluu vesistöalueeseen 14.645, Kortejoen  
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,4  m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat moreeni 83 %, hieta 6 % ja 
hiekka 6 %. 

Soidinnevan suotyypeistä on rämeellä 66 %, tur-
vekankaalla 31 % ja avosuolla 3 %. Suon keskellä on 
varsinaista saranevamuuttumaa, jonka ympärillä 
on tupasvillaräme- ja varsinaista sararämemuut-
tumaa. Itäosassa ja reunoilla on mm. puolukka-
turvekangasta, tupasvillarämemuuttumaa ja pai-
koin pallosararämemuuttumaa. Ojittamattomalla 
alueella koillisessa on mm. kanervarahkarämettä 
ja pohjoisessa lyhytkorsinevarämettä ja tupasvilla-
rämettä. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys 
on 12 % ja mättäiden korkeus on 1,5 dm. Puusto 
on ojitusalueella yleensä keskitiheää nuorehkoa 
mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Kuva 34. Soidinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Soidinnevan turpeista on rahkavaltaisia 57  % ja 
saravaltaisia 43 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 30  %, sararahkaturve (CS) 26  %, 
saraturve (C) 3  % ja rahkasaraturve (SC) 40  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
37 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 14 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3  % koko-
naisturvemäärästä.

Suolla on yleensä ohut heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros. Ojittamattomalla 
alueella ja sen lähiympäristössä tämä kerros on 
yli puolen metrin paksuinen. Syvemmällä turve 
muuttuu yleensä sarapitoiseksi tai valtaiseksi ja 
on kohtalaisen hyvin maatunutta. Suon keskellä ja 
paikoin länsi- ja eteläosassa sarapitoinen tai valtai-
nen turve ulottuu usein pintaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Soidinnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,2 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,7–5,3), vesipi-
toisuus märkäpainosta 91,5 % (88,7–93,0) ja kuiva- 
ainemäärä 80,7  kg/suo-m3 (69,9–104,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,7  MJ/kg (20,1–22,6) ja 50  %:n kosteudessa 
9,6 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,16 % 
kuivapainosta (0,04–0,42). Hiilipitoisuus on keski-
määrin 55,0 % ja typpipitoisuus 1,74 %.

Soidinneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
55  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on 
1,19  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon sovel-
tuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.20. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,42 MWh. 
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141. Vehmaskangas 

Vehmaskangas (kl. 2331 05, x=6991,4, y=3582,8) 
on muodoltaan rikkonainen, ja se sijaitsee noin 
22  km Alajärven keskustasta itään. Suo rajoittuu 
koillisessa hietamaastoon ja muualla mäkiseen 
moreenimaastoon. Pohjoisreunaa sivuaa valtatie ja 
suon keskelle johtaa metsäautotie. Suolla on 77 tut-
kimuspistettä ja 73 syvyyspistettä (kuva 35). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,2/10  ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 122 ha, yli 1 m syvän 
alueen 7 ha ja yli 1,5 m syvän 0,3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 170–
185  m, ja pinta viettää eteläosassa luoteeseen ja 
pohjoisosassa pohjoiseen. Vehmaskangas on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 1. Etelä- ja itäosan vedet laskevat ojia 
myöten Veteläsuonpuron kautta läheiseen Sa-
vonjokeen, joka johtaa Lappajärveen. Myös lou-
naisosasta on ojayhteys Savonjokeen. Suo kuuluu 

vesistöalueeseen 47.083, Savonjoen yläosan valu-
ma-alue 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,6 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 68 %, hiekka 29 % ja hieta 3 %. 

Vehmaskankaan suotyypeistä on rämeellä 68 % 
ja turvekankaalla 32 %. Eteläosan ojittamattomalla 
alueella on tupasvillarämettä ja ruohoista sararä-
mettä. Muualla eteläosassa on mm. tupasvillarä-
me- ja ruohoista sararämemuuttumaa ja puoluk-
katurvekangasta. Suon pohjoispäässä on ruohoista 
sararämemuuttumaa ja etelämpänä puolukkatur-
vekangasta (kuva 36). Itälahdekkeessa on mm. 
rahkarämettä, tupasvillarämettä ja kangasräme-
muuttumaa. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 15 % ja mättäiden korkeus on 1,8 dm. 
Puusto on ojitusalueilla yleensä keskitiheää nuorta 
tai varttunutta mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Kuva 35. Vehmaskankaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 36. Puolukkaturvekangasta Vehmaskankaalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

Vehmaskankaan turpeista on rahkavaltaisia 53 % 
ja saravaltaisia 47  %. Pääturvelajeittain jakaantu-
ma on: rahkaturve (S) 21 %, sararahkaturve (CS) 
32 %, saraturve (C) 10 % ja rahkasaraturve (SC) 
37 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 13 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä tur-
peita 24  % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
3 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Valtaosassa aluetta 
turvekerros on noin puolen metrin paksuinen. 
Yli 1  m syvä alue koostuu kahdeksasta pienestä  

alueesta. Suolla on ohut tai monin paikoin koko-
naan puuttuva heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros. Suurin osa turpeesta koostuu 
hyvin maatuneesta rahkasara- tai sararahkatur-
peesta. Myös puhdasta saraturvetta on paikoin.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,4.

Ohuen turvekerroksen takia Vehmaskangas ei 
sovellu turvetuotantoon.
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142. Matoneva 

Matoneva (kl. 2331 02, x=6992,8, y=3585,3) si-
jaitsee noin 22  km Alajärven keskustasta itään. 
Suo rajoittuu idässä hietamaastoon ja muualla 
osin kallioiseen moreenimaastoon. Suon etelä-
reunaa sivuaa valtatie ja itäreunaa metsäautotie. 
Suolla on 35 tutkimuspistettä ja 35 syvyyspistettä 
(kuva 37). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
13,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 54 ha ja yli 
1 m syvän alueen 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 162–
170  m, ja pinta viettää pohjoiseen ja koilliseen. 
Matoneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Vedet laskevat koilliseen, suon 
viereiseen Savonjokeen, joka johtaa Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.083, Savonjoen 
yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,5 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaala-
jit ovat moreeni 77 % ja hiekka 23 %. 

Matonevan suotyypeistä on rämeellä 85 %, tur-
vekankaalla 13 % ja avosuolla 2 %. Länsiosassa on 
pallosararämemuuttuma vallitseva suotyyppi. Itä-
osassa on ruohoista ja varsinaista sararämemuut-
tumaa. Reunaosissa puolukkaturvekangas on ylei-
nen. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
4  % ja mättäiden korkeus on 1,8  dm. Puusto on 

yleensä mäntyvaltaista, keskitiheää, paikoin koo-
kastakin kasvatusmetsää. Kaakkoisosassa on seka-
puustoa.

Matonevan turpeista on rahkavaltaisia 41 % ja 
saravaltaisia 59 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 18  %, sararahkaturve (CS) 23  %, 
saraturve (C) 16  % ja rahkasaraturve (SC) 43  %, 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
3 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 9 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon turvekerros on ohut, keskimäärin vain 
noin 0,5  m paksu. Heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintaturvekerros puuttuu itäosassa lähes 
kokonaan ja on länsiosassa 10–20 cm paksu. Itä-
osan turvekerrostuma koostuu kohtalaisen hyvin 
maatuneesta rahkasara- tai sararahkaturpeesta, 
kun taas länsiosan turve on suurimmaksi osaksi 
rahkavaltaista. Myös puhdasta saraturvetta esiin-
tyy paikoin itäosassa. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,7 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,1. Liekoja on erittäin vähän. 

Ohuen turvekerroksen takia Matoneva ei sovel-
lu turvetuotantoon.

Kuva 37. Matonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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143. Vuorijärvenneva 

Vuorijärvenneva (kl. 2331 05, x=6993,9, y=3591,1) 
sijaitsee noin 22  km Alajärven keskustasta itään. 
Suo rajoittuu etelässä lyhyellä matkalla peltoon 
ja muualla osin kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon. Etelä- ja pohjoisosaan johtaa ja itäreu-
naa sivuaa metsäautotie. Suolla on 37 tutkimuspis-
tettä ja 46 syvyyspistettä (kuva 38). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 14,2/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 59 ha, yli 1 m syvän alueen 16 ha, 
yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 170–
177  m, ja pinta viettää luoteeseen noin 5  m/km. 
Vuorijärvenneva on kokonaan ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdollisuu-
det ovat melko hyvät. Suon keskiosassa on vajaan 
hehtaarin laajuinen Vuorijärvi (171,1  m  mpy), 
josta lähtee laskuoja länteen Savonjokeen. Lisäk-
si pohjoisosasta on ojayhteys Savonjokeen, joka 
johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.083, Savonjoen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 69 %, hiekka 25 % ja hieta 6 %. 

Vuorijärvennevan suotyypeistä on rämeellä 
58 % ja turvekankaalla 43 %. Ruohoinen ja varsi-
nainen sararämemuuttuma ovat yleisimmät suo-
tyypit. Paikoin esiintyy myös lettorämemuuttumaa 
(kuva 39). Eteläosissa ja reunoilla on puolukka- ja 
mustikkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 2 % ja mättäiden korkeus on 
1,6 dm. Puusto on yleensä keskitiheää mäntyval-
taista kasvatusmetsää.

Vuorijärvennevan turpeista on rahkavaltaisia 
26  % ja saravaltaisia 74  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 4  %, sararahkaturve 
(CS) 22  %, saraturve (C) 18  % ja rahkasaraturve 
(SC) 56 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 3 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 7 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros puuttuu lähes kokonaan. Turvekerros koos-
tuu pääasiassa kohtalaisen hyvin maatuneesta rah-
kasaraturpeesta. Monin paikoin esiintyy puhdasta 
saraturvetta ja sararahkaturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-

Kuva 38. Vuorijärvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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roksen maatumisaste on 2,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Vuorijärvenneva soveltuu pienimuotoiseen tur-
vetuotantoon. Suolla on noin 7 ha yli 1,5 m syvää 

aluetta, jossa on 0,10  milj. suo-m3 energiaturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,56 MWh. 

Kuva 39. Lettorämemuuttumaa Vuorijärvennevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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144. Saukonneva 

Saukonneva (kl. 2331 05, x=6993,4, y=3615,9) si-
jaitsee noin 25 km Alajärven keskustasta itään. Suo 
on muodoltaan rikkonainen, ja se rajoittuu eteläs-
sä paikoin peltoihin ja muualla moreenimaastoon. 
Suon eteläreunaa sivuaa valtatie ja pohjoispuolella 
kulkee paikallistie. Suolla on 59 tutkimuspistettä ja 
42 syvyyspistettä (kuva 40). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 15,2/10  ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 67 ha, yli 1 m syvän alueen 24 ha, yli 
1,5 m syvän 14 ha ja yli 2 m syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
190–200  m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen. 
Saukonneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Etelä- ja keskiosan vedet 
laskevat ojia myöten etelään Savonjokeen. Myös 
pohjoisreunasta lähtee laskuojia, jotka päätyvät 
Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. Suon kes-
ki- ja eteläosa kuuluu vesistöalueeseen 47.083, Sa-
vonjoen yläosan valuma-alue ja pohjoisosa vesis-
töalueeseen 47. 085, Kähkipuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,4 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 80 %, hiekka 19 % ja hieta 1 %. 

Saukonnevan suotyypeistä on rämeellä 72  % 
ja turvekankaalla 28  %. Etelä- ja keskiosassa on 
tupasvilla- ja isovarpurämemuuttumaa. Pohjois-
osassa on lisäksi puolukkaturvekangas yleinen. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 6 % ja 
mättäiden korkeus on 1,1 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää mäntyvaltaista, nuorta tai pohjoisosas-
sa paikoin varttunutta kasvatusmetsää.

Saukonnevan turpeista on rahkavaltaisia 75 % ja 
saravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 32 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja 
rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 44 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 8 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon eteläosassa on noin puolen metrin pak-
suinen heikosti maatunut pintarahkakerros, jonka 
alla on kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka-
turvetta. Suon pohjoisosassa rahkavaltainen pinta-
turvekerros on ohuempi ja alapuolinen turveker-
ros saravaltaisempi kuin eteläosassa. Tupasvillan 
jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä.

Kuva 40. Saukonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Saukonnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 1,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–8,0), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 87,9  % (85,4–89,7) ja 
kuiva-ainemäärä 120,1  kg/suo-m3 (103,0–141,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,9 MJ/kg (20,9–22,4) ja 50 %:n kosteu-

dessa 9,7  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,12 % kuivapainosta (0,10–0,13). 

Saukonneva soveltuu turvetuotantoon. Yli 
1,5  m syvä alue koostuu kolmesta altaasta, joista 
suurimmalla 7 ha:n alueella on 0,13 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuu-
luu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,66 MWh. 
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145. Kiviharjunneva 

Kiviharjunneva (kl. 2331 05, x=6995,7, y=3590,7) 
sijaitsee noin 27 km Alajärven keskustasta itäkoil-
liseen. Suo rajoittuu moreenimaastoon, ja keskellä 
on laajahko peltoalue. Suon lounais- ja länsipuo-
lella kulkee metsäautotie. Suolla on 36 tutkimus-
pistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 41). Tutkimus- 
ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,6/10  ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 64 ha, yli 1 m syvän alueen 
10 ha ja yli 1,5 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 170–
174  m, ja pinta viettää eteläosassa pohjoiseen ja 
pohjoisosassa itään. Kiviharjunneva on kokonaan 
ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Ve-
det kulkeutuvat laskuojia pitkin pohjoiseen kohti 
Pajupuroa, joka johtaa Savonjokeen ja edelleen 
Lappajärveen. Suo kuulu vesistöalueeseen 47.085, 
Kähkipuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 97 % ja hiekka 3 %. 

Kiviharjunnevan suotyypeistä on rämeellä 
68 %, turvekankaalla 18 % ja pellolla 14 %. Luo-
teisosassa on lähinnä tupasvilla- ja variksenmar-
jarahkarämemuuttumaa. Peltoalueen ympärillä 
on varsinaista sararämemuuttumaa. Reunaosissa 

on puolukkaturvekangas yleinen. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 16 % ja mättäiden 
korkeus on 2,2 dm. Puusto on yleensä keskitiheää, 
mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Kiviharjunnevan turpeista on rahkavaltaisia 
37  % ja saravaltaisia 63  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 24  %, sararahkaturve 
(CS) 13 % ja rahkasaraturve (SC) 63 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 17 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 23 % koko-
naisturvemäärästä.

Luoteisosassa on monin paikoin yli puolen met-
rin paksuinen heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintaturvekerros, jonka alla on hieman maatu-
neempaa rahka- tai sararahkaturvetta. Kaakkois-
osassa peltoalueella ja sen ympäristössä turve on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasaraturvetta 
pinnasta pohjaan asti.

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

Ohuen turvekerroksen takia Kiviharjunnevaa ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 41. Kiviharjunnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 461, 2015
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

68

146. Isonkivenrämäkkö 

Isonkivenrämäkkö (kl. 2331 05, x=6995,6, 
y=3583,9) sijaitsee noin 27 km Alajärven keskus-
tasta itäkoilliseen. Suo rajoittuu kallioiseen mo-
reenimaastoon. Suon pohjoisosan poikki kulkee 
metsäautotie. Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 33 
syvyyspistettä (kuva 42). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 14,5/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 52 ha ja yli 1 m syvän alueen 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 165–
172 m, ja pinta viettää etelä- ja keskiosassa länteen 
ja pohjoispäässä pohjoiseen. Isonkivenrämäkkö 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Länsireunasta lähtee laskuojia kohti 
Savonjokea, joka johtaa Lappajärveen. Pohjois-
päästä on ojayhteys Kähkijärven ja Kähkipuron 
kautta Savonjokeen. Suon etelä- ja keskiosa kuuluu 
vesistöalueeseen 47.083, Savonjoen yläosan valu-
ma-alue ja pohjoispää vesistöalueeseen 47.085, 
Kähkipuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,7  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalaji 
on moreenia. 

Isonkivenrämäkön suotyypeistä on rämeellä 
76 % ja turvekankaalla 24 %. Suon keskellä on iso-
varpurämemuuttumaa ja paikoin tupasvillaräme-

muuttumaa. Pohjoisosassa ovat tupasvillaräme- ja 
variksenmarjarahkarämemuuttumat yleisiä. Reu-
naosissa on puolukkaturvekangasta. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 24 % ja mättäiden 
korkeus on 1,9 dm. Puusto on keskitiheää, nuorta 
tai varttunutta mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Isonkivenrämäkön turpeista on rahkavaltaisia 
89  % ja saravaltaisia 11  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 47  %, sararahkaturve 
(CS) 41 % ja rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 32 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 2 % koko-
naisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Heikosti maatuneen 
rahkavaltaisen pintakerroksen paksuus on yleen-
sä alle 0,3 m. Pohjoisosassa turve on selvästi rah-
kavaltaista pohjaan asti. Eteläosassa sarapitoinen 
turve ulottuu lähelle pintaa. Tupasvillan jäännök-
set ovat yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,0. Liekoja on kohtalaisesti. 

Ohuen turvekerroksen takia Isonkivenrämäkkö 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 42. Isonkivenrämäkön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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147. Varissaarenneva-Ukonneva 

Varissaarenneva-Ukonneva (kl. 2331 05, 
x=6996,7, y=3595,7) sijaitsee noin 28  km Alajär-
ven keskustasta itäkoilliseen. Suo on muodoltaan 
rikkonainen ja se rajoittuu moreenimaastoon. 
Itäreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 47 tutki-
muspistettä ja 61 syvyyspistettä (kuva 43). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,5/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 127 ha, yli 1 m syvän alueen 
8 ha, yli 1,5 m syvän 6 ha ja yli 2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 161–
177 m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 5 m/km. 
Varissaarenneva-Ukonneva on kokonaan ojitettu, 
ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Vedet laske-

vat suolta lähtevään Pajupuroon, joka johtaa Käh-
kijärveen. Järvestä lähtee Kähkipuro Savonjokeen, 
joka laskee Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö- 
alueeseen 47.085, Kähkipuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3  m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Poh-
jamaalajit ovat moreeni 49 %, hiekka 49 % ja hieta 
2 %. 

Varissaarenneva-Ukonnevan suotyypeistä on 
rämeellä 53  % ja turvekankaalla 47  %. Suurim-
massa osassa suota puolukkaturvekangas ja var-
sinainen sararämemuuttuma vuorottelevat. Suon 
keski- ja paikoin pohjoisosassa on ruohoista sara-

Kuva 43. Varissaarenneva-Ukonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 44. Ruohoinen sararämelaikku Varissaarenneva-Ukonnevalla. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.

rämemuuttumaa (kuva 44). Lisäksi suolla esiintyy 
ruoho- ja varputurvekangasta. Rahkamättäisyyt-
tä ei juuri esiinny. Puusto on yleensä keskitiheää 
mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Ruohoturvekan-
gasalueilla ja paikoin muuallakin on usein kookas-
ta sekapuustoa.

Varissaarenneva-Ukonnevan turpeista on 
rahkavaltaisia 4  % ja saravaltaisia 96  %. Päätur-
velajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 1  %, 
sararahkaturve (CS) 3  %, saraturve (C) 16  % ja 
rahkasaraturve (SC) 80 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 1 % ja puun jäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 9 %.

Suurimmassa osassa suota turvekerros on alle 
puolen metrin paksuinen. Heikosti maatunut rah-

kavaltainen pintaturvekerros puuttuu suolta lähes 
kokonaan. Valtaosa turvekerrostumasta on koh-
talaisen hyvin maatunutta rahkasaraturvetta. Pai-
koin esiintyy myös puhdasta saraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen 
kerroksen 5,6. Liekoja on kohtalaisesti. 

Varissaarenneva-Ukonnevan koillisosassa on 
noin 6 ha:n laajuinen energiaturvetuotantoon so-
veltuva yli 1,5 m syvä alue. Alueella on käyttökel-
poista turvetta 0,11 milj. suo-m3. Yhden suokuu-
tiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa on 
keskimäärin 0,52 MWh. 
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148. Tukkisaarenneva 

Tukkisaarenneva (kl. 2331 05, x=6996,4, 
y=3586,5) sijaitsee noin 28 km Alajärven keskus-
tasta itäkoilliseen, ja se rajoittuu moreenimaas-
toon. Suon länsiosan poikki kulkee metsäautotie. 
Suolla on 11 tutkimuspistettä ja 4 syvyyspistettä 
(kuva 45). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
3,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 40 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 163–
167, ja pinta viettää keskeltä suota länteen ja itään. 
Tukkisaarenneva on kokonaan ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaluokkaan 0. Itäosasta on ojayhteys 
Pajupuroon, josta vedet kulkeutuvat Kähkipuron 
kautta Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 47.085, Kähkipuron valu-
ma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,7 m. Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaa-
lajit ovat moreeni 93 % ja hiekka 7 %.

Tukkisaarennevan suotyypeistä on rämeellä 
71 % ja turvekankaalla 29 %. Suolla on mm. isovar-
puräme-, tupasvillaräme- ja pallosararämemuut-
tumaa sekä varputurvekangasta. Keskimääräinen 

pinnan rahkamättäisyys on 39 % ja mättäiden kor-
keus on 2,9 dm. Puusto on keskitiheää, mäntyval-
taista kasvatusmetsää.

Tukkisaarennevan turve on rahkavaltaista. Pää-
turvelajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 36 % ja 
sararahkaturve (CS) 64 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 33 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 55 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 24 % kokonaisturvemäärästä.

Suo on ohutturpeinen. Turvekerros on keski-
määrin alle puolen metrin paksuinen, josta noin 
0,2 m on heikosti maatunutta rahkavaltaista pin-
taturvetta. Syvemmällä on hyvin maatunutta sara-
rahkaturvetta. Puun jäännökset ovat erittäin ylei-
nen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,0 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,7.

Ohuen turvekerroksen takia Tukkisaarenneva 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 45. Tukkisaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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149. Kortekankaanneva 

Kortekankaanneva (kl. 2331 02, x=6996,5, 
y=3563,9) sijaitsee noin 24  km Alajärven kes-
kustasta itäkoilliseen. Suo on muodoltaan rikko-
nainen ja se rajoittuu lännessä osittain peltoon ja 
muualla moreenimaastoon. Etelälahdeketta sivuaa 
metsäautotie. Suolla on 31 tutkimuspistettä ja 24 
syvyyspistettä (kuva 46). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 13,8/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 40 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 146–
155 m, ja pinta viettää länteen noin 8 m/km. Kor-
tekankaanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Keski- ja pohjoisosasta on 
ojayhteyksiä Kähkipuroon, joka johtaa Savonjo-
keen ja edelleen Lappajärveen. Etelälahdekkeesta 
on lisäksi ojayhteys Savonjokeen. Suon pohjois- ja 
keskiosa kuuluu vesistöalueeseen 47.085, Kähki-
puron valuma-alue ja etelälahdeke vesistöaluee-
seen 47.083, Savonjoen yläosan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 95 % ja hiekka 5 %. 

Kortekankaannevan suotyypeistä on rämeellä 
60 % ja turvekankaalla 40 %. Yleisimmät suotyypit 
ovat pallosararämemuuttuma, puolukkaturvekan-
gas ja varsinainen sararämemuuttuma. Rahkamät-
täisyyttä ei juuri esiinny. Puusto on keskitiheää 
mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Kortekankaannevan turpeista on rahkavaltai-
sia 13  % ja saravaltaisia 87  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 1  %, sararahkaturve 
(CS) 12  %, saraturve (C) 4  % ja rahkasaraturve 
(SC) 83 %. Puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
on 7 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerrostuma on ohut, yleensä alle 
puolen metrin paksuinen. Turvekerros koostuu 
suurimmaksi osaksi kohtalaisen hyvin maatunees-
ta rahkasaraturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,2.

Ohuen turvekerroksen takia Kortekankaanneva 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 46. Kortekankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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150. Sudenpesänkankaanrämäkkö 

Sudenpesänkankaanrämäkkö (kl. 2331 02, 
x=6997,7, y=3550,3) sijaitsee noin 23  km Alajär-
ven keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu etelässä ja 
lounaassa paikoin hieta- ja hiesupeltoihin, muual-
la moreenimaastoon. Luoteisreunaa sivuaa met-
säautotie. Suolla on 43 tutkimuspistettä ja 38 sy-
vyyspistettä (kuva 47). Tutkimus- ja syvyyspisteitä 
on yhteensä 8,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
91 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha, yli 1,5 m syvän 
5 ha ja yli 2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 140–
149 m, ja pinta viettää lounaaseen noin 8 m/km. 
Sudenpesänkankaanrämäkkö on kokonaan ojitet-
tu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Etelä- ja 
keskiosan vedet laskevat läheiseen Kähkipuroon, 
joka johtaa Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. 
Luoteisosasta lähtee Lamminnevanoja kohti Sa-
vonjokea. Suon eteläosa kuuluu vesistöalueeseen 
47.085, Kähkipuron valuma-alue ja pohjoisosa ve-
sistöalueeseen 47.082, Savonjoen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,5  m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Poh-
jamaalajit ovat hiekka 41 %, hieta 36 %, moreeni 
16 % ja hiesu 7 %. 

Sudenpesänkankaanrämäkön suotyypeistä on 
rämeellä 52 %, turvekankaalla 39 % ja pellolla 9 %. 
Yleisimmät suotyypit ovat puolukkaturvekangas, 
pallosararäme- ja isovarpurämemuuttuma. Lisäk-
si etenkin länsiosassa on mm. varsinaista sararä-
me- ja tupasvillarämemuuttumaa (kuva 48). Rah-
kamättäisyyttä ei juuri esiinny. Puusto on yleensä 
keskitiheää nuorehkoa kasvatusmetsää. Monin 
paikoin on sekapuustoa.

Sudenpesänkankaanrämäkön turpeista on rah-
kavaltaisia 29  % ja saravaltaisia 71  %. Pääturve-
lajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 4 %, sararah-
katurve (CS) 25  % ja rahkasaraturve (SC) 71  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
30 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 48 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3  % koko-
naisturvemäärästä.

Suurin osa suosta on hyvin ohutturpeista. Vain 
länsiosassa on pienehkö paksuturpeinen alue. 
Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros puuttuu lähes kokonaan. Valtaosa turvekerros-
tumasta koostuu hyvin maatuneesta rahkasara- ja 
sararahkaturpeesta.

Kuva 47. Sudenpesänkankaanrämäkön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 48. Tupasvillarämemuuttumaa Sudenpesänkankaanrämäköllä. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.

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

Sudenpesänkankaanrämäkön länsiosassa on 
noin 5  ha:n laajuinen pienimuotoiseen turvetuo-

tantoon soveltuva alue, josta osa sijoittuu tur-
vepellolle. Alueella on 0,09  milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,56 MWh. 
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151. Pohjoisneva 

Pohjoisneva (kl. 2331 05, x=6996,8, y=3624,5) 
sijaitsee noin 29 km Alajärven keskustasta koilli-
seen. Tutkittu alue rajoittuu idässä Pohjoisnevan 
soidensuojelualueeseen ja muualla moreenimaas-
toon. Suon länsireunaa sivuaa maantie. Suolla 
on 55 tutkimuspistettä ja 41 syvyyspistettä (kuva 
49). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
11,0/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 88  ha, yli 
1 m syvän alueen 15 ha ja yli 1,5 m syvän 1 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 173–
180  m, ja pinta viettää koilliseen noin 5  m/km. 
Pohjoisneva on kokonaan ojitettu, ja tutkittu alue 
kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suo on kuitenkin 
osa Pohjoisnevan suojelualuetta, jonka luonnonti-
laluokka on 3. Vedet laskevat suon pohjoispuolella 
virtaavaan Poikkijokeen, joka johtaa Savonjokeen 
ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,5 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 56 %, hiekka 39 %, hieta 4 % ja kallio 
1 %. 

Pohjoisnevan suotyypeistä on rämeellä 77 % ja 
turvekankaalla 23  %. Yleisimmät suotyypit ovat 
tupasvillaräme-, isovarpuräme- ja varsinainen 
sararämemuuttuma sekä puolukkaturvekangas. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 13 % 
ja mättäiden korkeus on 1,4 dm. Puusto on keski-
tiheää, mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Pohjoisnevan turpeista on rahkavaltaisia 61 % ja 
saravaltaisia 39 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 28 %, sararahkaturve (CS) 33 % ja 
rahkasaraturve (SC) 39  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 33 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 3  % kokonaisturve-
määrästä.

Kuva 49. Pohjoisnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Suurimmassa osassa suota on ohut heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla 
on kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- ja 
rahkasaraturvetta. Suon keskellä heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintakerros on paikoin noin 
puolen metrin paksuinen.

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

Ohuen turvekerroksen takia Pohjoisneva ei so-
vellu turvetuotantoon.
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152. Juoleikonneva 

Juoleikonneva (kl. 2331 05, x=6998,3, y=3610,1) 
sijaitsee noin 30 km Alajärven keskustasta koilli-
seen. Suo rajoittuu moreenimaastoon. Itä- ja lou-
naisreunaa sivuaa maantie. Suolla on 44 tutkimus-
pistettä ja 46 syvyyspistettä (kuva 50). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 12,1/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 74 ha, yli 1 m syvän alueen 19 ha, 
yli 1,5 m syvän 12 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 168–
177  m, ja pinta viettää luoteeseen noin 7  m/km. 
Juoleikonneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Suolta lähtee laskuojia 
pohjoiseen kohti Poikkijokea, joka johtaa Savon-
jokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,2  m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Poh-
jamaalajit ovat moreeni 50 %, hieta 46 % ja hiekka 
4 %. 

Juoleikonnevan suotyypeistä on rämeellä 72 % 
ja turvekankaalla 28 %. Luoteisosassa on variksen-
marjarahkarämemuuttumaa ja kaakkoisosassa tu-
pasvillarämemuuttumaa. Ohutturpeisella alueel-
la on mm. puolukkaturvekangasta ja varsinaista 
sararämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan 

rahkamättäisyys on 29 % ja mättäiden korkeus on 
2,4  dm. Puusto on keskitiheää kehitysluokaltaan 
vaihtelevaa männikköä.

Juoleikonnevan turpeista on rahkavaltaisia 
62  % ja saravaltaisia 38  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 35  %, sararahkaturve 
(CS) 27  %, saraturve (C) 10  % ja rahkasaraturve 
(SC) 29 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 37 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 10 % kokonaisturvemäärästä.

Suon länsi- ja kaakkoisosa on ohutturpeista. 
Luoteisosassa on noin puolen metrin paksuinen 
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturveker-
ros, jonka alla on kohtalaisesti maatunutta rahka-
turvetta, joka pohjaa kohti muuttuu saraturpeeksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Juoleikonneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
12  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on 
0,17 milj. suo-m3 lähinnä energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,50 MWh. 

Kuva 50. Juoleikonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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153. Soidinneva-Kettuneva 

Soidinneva-Kettuneva (kl. 2313 12, x=7001,1, 
y=3475,8) sijaitsee noin 16 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen. Suo on muodoltaan rikkonainen, 
ja se rajoittuu moreenimaastoon. Suolla on 23 tut-
kimuspistettä ja 59 syvyyspistettä (kuva 51). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,6/10  ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 70  ha, yli 1  m syvän 
alueen 30 ha, yli 1,5 m syvän 15 ha ja yli 2 m syvän 
4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 127–
130  m, ja pinta viettää pohjoiseen. Soidinneva-
Kettuneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Suolta lähtee laskuoja 
pohjoiseen kohti Savonjokea, joka johtaa Lappa-
järveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.082, Sa-
vonjoen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,4  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 85 %, hiekka 11 % ja 
hieta 2 %.

Soidinneva-Kettunevan suotyypeistä on rä-
meellä 77  % ja turvekankaalla 23  %. Yleisimmät 
suotyypit ovat tupasvillaräme-, isovarpuräme- ja 
varsinainen sararämemuuttuma. Turvekankaista 
yleisimmät ovat varpu- ja puolukkaturvekangas. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 45 % 
ja mättäiden korkeus on 3,0 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää, mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Soidinneva-Kettunevan turpeista on rahkaval-
taisia 86 % ja saravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 51 %, sararahkaturve 
(CS) 35 % ja rahkasaraturve (SC) 14 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 49 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 45  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 6  % kokonaisturve- 
määrästä.

Suon yli 1,5  m syvä alue koostuu viidestä eri 
alueesta. Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka 
alla on yleensä selvästi maatuneempaa rahka- tai 

Kuva 51. Soidinneva-Kettunevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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sararahkaturvetta. Tupasvillan jäännökset ovat 
erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,1. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Soidinneva-Kettunevan laajimmalla noin 7 ha:n 
laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on pinnassa 

0,04 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa H1–4-maatunutta turvetta, joka 
kuuluu laatuluokkaan 3. Heikosti maatuneen rah-
kakerroksen alla on noin 0,07 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,55 MWh. 
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154. Kuistinneva 

Kuistinneva (kl. 2331 02, x=7000,2, y=3489,1) 
sijaitsee noin 19  km Alajärven keskustasta koil-
liseen. Suo rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen 
moreenimaastoon. Luoteisreunaa sivuaa ja keski-
osan poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 55 tut-
kimuspistettä ja 49 syvyyspistettä (kuva 52). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 12,0/10  ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 87  ha, yli 1  m syvän 
alueen 18 ha, yli 1,5 m syvän 9 ha ja yli 2 m syvän 
3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 125–
130 m, ja pinta viettää pohjoiseen. Kuistinneva on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Suon etelä- ja pohjoisosan osan poikki vir-
taa Tikkapuro kohti Savonjokea, joka laskee Lap-
pajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.086, 
Iiruunpuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,8  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 55 %, hiekka 42 % ja 

hieta 1  %. Suon eteläosassa on pohjalla paikoin 
ohut kerros liejua.

Kuistinnevan suotyypeistä on turvekankaalla 
62  % ja rämeellä 38  %. Eteläosassa on mm. tu-
pasvillarahkaräme- ja tupasvillarämemuuttumaa. 
Pohjoisosassa on yleisesti puolukkaturvekangasta 
(kuva 53), paikoin varsinaista sararäme- ja isovar-
purämemuuttumaa sekä mustikka- ja ruohotur-
vekangasta. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 5  % ja mättäiden korkeus on 2,0  dm. 
Puusto on yleensä varttunutta ja kookasta mänty-
valtaista kasvatusmetsää.

Kuistinnevan turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja 
saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 59 % ja 
rahkasaraturve (SC) 16  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 14 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 19 % kokonaisturve-
määrästä.

Kuva 52. Kuistinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Suurin osa suosta on ohutturpeista. Eteläosas-
sa on moreenisaarekkeen ympärillä noin 9  ha:n 
laajuinen yli 1,5  m syvä alue. Heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintaturvekerros on yleensä ohut, 
0–0,3 m. Sen alla on kohtalaisesti maatunutta rah-
ka- tai sararahkaturvetta. Pohjoisosassa turveker-
ros on monin paikoin pinnasta asti sarapitoista tai 
valtaista.

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

roksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,7. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Kuistinnevan eteläosassa on noin 7  ha:n laa-
juinen yli 1,5  m syvä alue, jolla pienimuotoinen 
turvetuotanto on mahdollista. Alueella on noin 
0,12  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,48 MWh. 

Kuva 53. Puolukkaturvekangasta Kuistinnevalla. Kuva: Asta Harju, GTK.
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155. Pohjoisneva 

Pohjoisneva (kl. 2331 02, x=7000,4, y=3504,7) 
sijaitsee noin 20  km Alajärven keskustasta koil-
liseen. Se rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen 
moreenimaastoon. Suon länsi- ja pohjoisreunaa 
sivuaa metsäautotie. Suolla on 71 tutkimuspis-
tettä ja 62 syvyyspistettä (kuva 54). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 14,2/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 93 ha, yli 1 m syvän alueen 66 ha, 
yli 1,5 m syvän 43 ha ja yli 2 m syvän 26 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 134–
141 m, ja pinta viettää suurimmassa osassa suota 
pohjoiseen. Pohjoisneva on kokonaan ojitettu, ja 
se kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Suon eteläosas-
sa on Vähä-Iiruun järvi (136,1 m mpy), josta lähtee 
laskuoja pohjoiseen kohti Savonjokea. Myös suon 
pohjoisosasta on ojayhteys Savonjokeen, joka joh-
taa Lappajärveen. Suon etelä- ja keskiosa kuuluu 
vesistöalueeseenon 47.086, Iiruunpuron valuma-

Kuva 54. Pohjoisnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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alue ja pohjoisosa vesistöalueeseen 47.082, Savon-
joen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
5,3  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 83 %, hieta 7 %, hiekka 
4 % ja hiesu 3 %. 

Pohjoisnevan suotyypeistä on rämeellä 72  %, 
turvekankaalla 18 %, pellolla 9 % ja avosuolla 1 %. 
Eteläosassa on tupasvillarämemuuttuma yleinen. 
Vähä-Iiruun pohjoispuolella on mm. kanervarah-
karäme- ja tupasvillarahkarämemuuttumaa. Poh-
joisosassa on mm. tupasvillaräme-, isovarpuräme- 
ja varsinaista sararämemuuttumaa. Reunaosat 
ovat yleensä turvekangasasteella. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 16 % ja mättäiden kor-
keus on 1,7  dm. Puusto on suurimmassa osassa 
suota keskitiheää mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Pohjoisnevan turpeista on rahkavaltaisia 95  % 
ja saravaltaisia 5 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 43 %, sararahkaturve (CS) 52 % ja 
rahkasaraturve (SC) 5 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 48 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 16 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahka- tai sararahka- 

turvetta. Varsinkin pohjoisosassa sarapitoinen 
turve voi ulottua paikoin pintaan asti. Tupasvillan 
jäännökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,4 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,7. Liekoja on vähän. 

Pohjoisnevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,5 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,7–3,6), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 89,8  % (87,2–92,2) ja 
kuiva-ainemäärä 105,0  kg/suo-m3 (83,3–118,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,3 MJ/kg (19,5–22,6) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,4  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,22 % kuivapainosta (0,16–0,32). 

Mahdollisen turvetuotannon kannalta huomi-
oitavia seikkoja ovat suolla sijaitseva järvi ja pää-
asiassa suon itäpuolella kivennäismaalla sijaitseva 
mutta osittain suolle ulottuva suojelualue. Suol-
la on kolmella eri alueella tuotantokelpoista yli 
1,5 m syvää aluetta noin 33 ha. Alueella on noin 
0,69  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon sovel-
tuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.25. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,55 MWh. 
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156. Paloneva 

Paloneva (kl. 2331 03, x=7003,4, y=3498,8) sijait-
see noin 23 km Alajärven keskustasta koilliseen, ja 
se rajoittuu moreenimaastoon. Itäpuolelle johtaa 
metsäautotie. Suolla on 46 tutkimuspistettä ja 40 
syvyyspistettä (kuva 55). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 13,4/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 64 ha, yli 1 m syvän alueen 17 ha ja yli 1,5 m 
syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 128–
130 m, ja pinta viettää lähinnä länteen. Paloneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Suon länsi- ja pohjoisosasta lähtee 
laskuojia luoteeseen kohti Poikkijokea, joka johtaa 
Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,8 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 99 % ja hiekka 1 %. 

Palonevan suotyypeistä on rämeellä 60  % ja 
turvekankaalla 40  %. Varsinkin suon keskellä on 
tupasvillarämemuuttumaa, paikoin myös isovar-
purämemuuttumaa. Reunaosissa ja ohutturpeisilla 
alueilla on puolukkaturvekangasta. Keskimääräi-

nen pinnan rahkamättäisyys on 12 % ja mättäiden 
korkeus on 1,3 dm. Puusto on keskitiheää mänty-
valtaista kasvatusmetsää.

Palonevan turve on rahkavaltaista. Pääturvela-
jeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 29 %, sara-
rahkaturve (CS) 71 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 25 % ja puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 16 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros on ohut. Suurin osa turvekerrostumasta 
koostuu kohtalaisen hyvin maatuneesta sararah-
katurpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,8. Liekoja on vähän. 

Palonevan yli 1,5 m syvä alue koostuu kahdesta 
eri altaasta. Suuremman alueen pinta-ala on noin 
5 ha, ja tällä alueella on 0,06 milj. suo-m3 energia-
turvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,50 MWh. 

Kuva 55. Palonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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157. Kivineva 

Kivineva (kl. 2331 03, x=7003,3, y=3507,0) sijait-
see noin 23  km Alajärven keskustasta koilliseen, 
ja se rajoittuu idässä peltoon ja muualla moreeni-
maastoon. Suon itäpuolella kulkee paikallis- ja 
metsäautotie. Suolla on 56 tutkimuspistettä ja 47 
syvyyspistettä (kuva 56). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 10,9/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 94 ha, yli 1 m syvän alueen 25 ha, yli 1,5 m 
syvän 8 ha ja yli 2 m syvän1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 130–
135 m, ja pinta viettää länteen noin 5 m/km. Kivi-
neva on osittain ojitettu; pohjoisosassa on laajahko 
ojittamaton alue. Suo kuuluu luonnontilaluokkaan 
2. Keski- ja pohjoisosan vedet laskevat luoteeseen 
Poikkijokeen, joka yhtyy Savonjokeen. Eteläpäästä 
on ojayhteys Savonjokeen, joka laskee Lappajär-
veen. Suon pohjois- ja keskiosa kuuluu vesistö-
alueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue ja etelä-
osa vesistöalueeseen 47.082, Savonjoen keskiosan 
alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,6 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 98 % ja kallio 2 %. 

Kivinevan suotyypeistä on rämeellä 61 %, tur-
vekankaalla 38 % ja pellolla 1 %. Ojittamattomalla 
alueella on lähinnä tupasvillarämettä, paikoin iso-
varpu- ja tupasvillarahkarämettä. Myös ojitusalu-
eella on tupasvillarämemuuttuma yleisin suotyyp-
pi. Suon etelä- ja kaakkoisosassa sekä ojitusalueen 
reunaosissa on lähinnä puolukkaturvekangasta. 
Lisäksi suolla on mm. isovarpuräme- ja varsinais-
ta sararämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 13 % ja mättäiden korkeus on 
1,5 dm. Puusto on ojitusalueella keskitiheää, vaih-
televankokoista mäntyvaltaista kasvatusmetsää.

Kivinevan turve on rahkavaltaista. Pääturvela-
jeittain jakauma on: rahkaturve (S) 55 % ja sara-
rahkaturve (CS) 45 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 35 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 9 % kokonaisturvemäärästä.

Kuva 56. Kivinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Suurin osa suosta on ohutturpeista. Heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros on yleensä 
ohut (10–20 cm). Sen alla on kohtalaisen hyvin 
maatunutta rahka- tai sararahkaturvetta. Tupas-
villan jäännökset ovat yleinen turpeen lisätekijä.

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

Kivinevan yli 1,5 m syvä alue koostuu neljästä 
eri alueesta. Laajin noin 5 ha:n alue soveltuu pieni-
muotoiseen turvetuotantoon. Alueella on 0,07 milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotanto- 
kosteudessa on keskimäärin 0,49 MWh. 
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158. Latvalamminneva 

Latvalamminneva (kl. 2331 02, 03, x=7000,3, 
y=3530,9) sijaitsee noin 22 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen, ja se rajoittuu kaakossa, etelässä ja 
osin idässä peltoon ja luoteessa hieta-alueeseen. 
Suon eteläosan poikki kulkee paikallistie. Suolla on 
27 tutkimuspistettä ja 56 syvyyspistettä (kuva 57). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,2/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 101 ha, yli 1 m syvän 
alueen 28 ha, yli 1,5 m syvän 11 ha ja yli 2 m syvän 
3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 132–
135  m, ja pinta viettää eteläosassa luoteeseen ja 
pohjoisosassa länteen. Latvalamminneva on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu luonnonti-
laluokkaan 1. Suon eteläosassa on umpeenkasva-
nut Latvalampi (132,1 m mpy), jonka kautta virtaa 
Latvalamminoja luoteeseen läheiseen Savonjo-
keen, johon suon muutkin vedet laskevat. Savon-
joki johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöaluee-
seen 47.082, Savonjoen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,6 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiekka 57 %, hieta 22 %, hiesu 16 % ja mo-
reeni 5 %.

Latvalamminnevan suotyypeistä on turvekan-
kaalla 42  %, rämeellä 29  %, avosuolla 14  %, pel-
lolla 11  % ja korvessa 4  %. Umpeenkasvaneen 
Latvalammin alueella ja ympäristössä on luhta-
nevaa. Lammen länsipuolella on mm. varsinaista 
sararämettä ja varsinaista korpea. Suon eteläosassa 
peltoalueen pohjoispuolella on paikoin kytöheit-
toa, puolukkaturvekangasta ja itäreunassa ruo-
hoturvekangasta. Suon keski- ja pohjoisosassa on 
varsinainen sararämemuuttuma selvästi yleisin 
suotyyppi. Reunaosissa on ruohoturvekangas ylei-
nen. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
13 % ja mättäiden korkeus on 2,7 dm. Puusto on 
ojitusalueella yleensä keskitiheää mäntyvaltaista 
kasvatusmetsää.

Kuva 57. Latvalamminnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Latvalamminnevan turpeista on rahkavaltaisia 
35  % ja saravaltaisia 65  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 8  %, sararahkaturve 
(CS) 27 %, saraturve (C) 3 %, rahkasaraturve (SC) 
61 % ja ruskosammalsaraturve (BC) 1 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 4 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 51 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 6 % kokonaisturve-
määrästä.

Latvalammen alueella on ohuen heikosti maa-
tuneen sarakerroksen alla monin paikoin yli metri 
liejua. Muualla heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintakerros on ohut, ja sen alla on yleensä koh-
talaisesti maatunutta saravaltaista tai sarapitoista 
turvetta.

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

Latvalamminnevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 5,5 % kuivapainosta (vaihteluväli 4,2–8,1), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 86,4  % (65,8–90,2) ja 
kuiva-ainemäärä 114,2  kg/suo-m3 (99,6–158,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,5 MJ/kg (21,0–21,7) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,5  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,25 % kuivapainosta (0,25–0,27). 

Suurin osa Latvalamminnevasta on ohutturpeis-
ta. Yli 1,5 m syvä alue koostuu neljästä eri aluees-
ta, joista laajin, noin 7 ha:n alue sijoittuu suureksi 
osaksi pellolle. Pelto- ja kytöheittoalueella voi olla 
pinnassa mineraalimaa-ainesta. Mikäli tämä alue 
otetaan turvetuotantoon, on sillä noin 0,10  milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa tur-
vetta, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, 
S0.30. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuo-
tantokosteudessa on keskimäärin 0,58 MWh. 
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159. Aitakankaanneva 

Aitakankaanneva (kl. 2331 02, x=6999,1, 
y=3561,1) sijaitsee noin 23 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen. Suo rajoittuu etelässä Kähkijär-
veen (154,6 m mpy) ja Koirajärveen (154,6 m mpy) 

ja muualla mäkiseen moreenimaastoon. Keski- ja 
eteläosan poikki kulkee metsäautotie. Lisäksi 
suon länsi- ja kaakkoispuolella on metsäautotie. 
Suolla on 79 tutkimuspistettä ja 83 syvyyspistettä 

Kuva 58. Aitakankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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(kuva 58). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
12,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 128 ha, yli 
1 m syvän alueen 86 ha, yli 1,5 m syvän 56 ha ja yli 
2 m syvän 27 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 155–
163  m, ja pinta viettää suon keskeltä etelään ja 
pohjoiseen. Aitakankaanneva on ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Kuivatusmahdolli-
suudet ovat melko hyvät. Etelä- ja keskiosan vedet 
laskevat Kähkijärveen, josta lähtee Kähkipuro Sa-
vonjokeen. Pohjoisosan vedet laskevat pohjoisosan 
halki virtaavaan Kuollutpuroon, joka johtaa Poik-
kijokeen ja edelleen Savonjoen kautta Lappajär-
veen. Etelä- ja keskiosa kuuluvat vesistöalueeseen 
47.086, Iiruunpuron valuma-alue ja pohjoisosa 
vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,4  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 69 %, hiesu 24 %, hieta 
2 % ja hiekka 2 %. 

Aitakankaannevan suotyypeistä on rämeellä 
76 %, turvekankaalla 21 % ja avosuolla 3 %. Suon 
keski- ja pohjoisosassa variksenmarjarahkaräme-
muuttuma on selvästi yleisin suotyyppi. Alueella 
on lisäksi mm. isovarpuräme-, tupasvillarahkarä-
me- ja kanervarahkarämemuuttumia (kuva 59). 
Eteläosassa on mm. tupasvillaräme- ja tupasvilla-
rahkarämemuuttumaa sekä varsinaista sararäme-
muuttumaa. Keskimääräinen pinnan mättäisyys 
on 30 % ja mättäiden korkeus on 2,0 dm. Puusto 
on suurimmassa osassa suota keskitiheää mänty-
valtaista nuorehkoa, reunoilla varttunutta kasva-
tusmetsää.

Aitakankaannevan turpeista on rahkavaltaisia 
42  % ja saravaltaisia 58  %. Pääturvelajeittain ja-

kauma on: rahkaturve (S) 15  %, sararahkaturve 
(CS) 27  %, saraturve (C) 4  % ja rahkasaraturve 
(SC) 54 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 29  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 16 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
10 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintakerros, jonka alla on yleensä hieman 
maatuneempaa sararahkaturvetta, joka pohjaa 
kohti muuttuu saravaltaiseksi. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja energiaturpeen 5,6. 
Liekoja on kohtalaisesti. 

Aitakankaannevalta on otettu näytteet kolmelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,9  % kuivapainosta (vaihteluväli 1,6–12,4), 
vesipitoisuus märkäpainosta 90,3  % (87,9–93,0) 
ja kuiva-ainemäärä 99,3  kg/suo-m3 (78,7–122,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,6 MJ/kg (20,1–22,9) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,6  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,24 % kuivapainosta (0,14–0,68). 

Aitakankaannevan yli 1,5 m syvä alue koostuu 
useasta eri altaasta. Myös tie jakaa alueen osiin. 
Lisäksi alueen muoto on turvetuotannon kannalta 
haastava. Huomioitava on lisäksi pohjoisosan hal-
ki virtaava valtaoja ja eteläosan rajoittuminen ve-
sistöön. Suolla on kuitenkin noin 50 ha teknisesti 
käyttökelpoista aluetta, jossa on 0,94 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,52 MWh. 
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Kuva 59. Isovarpurämemuuttumaa Aitakankaannevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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160. Jungansalmenneva 

Jungansalmenneva (kl. 2331 02, 03, x=7000,4, 
y=3547,1) sijaitsee noin 22 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen, ja se rajoittuu mäkiseen ja osin 
kallioiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolella 
kulkee metsäautotie. Suolla on 15 tutkimuspis-
tettä ja 23 syvyyspistettä (kuva 60). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 11,4/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 33 ha, yli 1 m syvän alueen 15 ha, 
yli 1,5 m syvän 6 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 152–
160 m, ja pinta viettää lähinnä etelään. Jungansal-
menneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Vedet laskevat suon eteläosasta 
lähtevän laskuojan kautta Savonjokeen, joka joh-
taa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.082, Savonjoen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,1 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 87 %, hieta 10 % ja hiekka 3 %. 

Jungansalmennevan suotyypeistä on rämeellä 
79  % ja turvekankaalla 21  %. Lyhytkorsinevarä-
memuuttuma on selvästi yleisin suotyyppi. Lisäksi 
suolla on mm. varsinaista sararämemuuttumaa ja 

puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 10 % ja mättäiden korkeus on 
2,5 dm. Puusto on harvahkoa mäntyvaltaista riu-
ku- tai kasvatusmetsää.

Jungansalmennevan turpeista on rahkavaltaisia 
8 % ja saravaltaisia 92 %. Pääturvelajeittain jakaan-
tuma on: sararahkaturve (CS) 8 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 92 %. Puun jäännöksiä (L) sisältäviä tur-
peita on 6 % kokonaisturvemäärästä.

Rahkavaltainen pintaturvekerros on hyvin ohut 
tai se puuttuu kokonaan. Valtaosa suon turveker-
rostumasta koostuu kohtalaisen hyvin maatunees-
ta rahkasaraturpeesta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,9. Liekoja on kohtalaisesti. 

Jungansalmenneva soveltuu pienimuotoiseen 
turvetuotantoon. Suon yhtenäisellä noin 5  ha:n 
laajuisella yli 1,5  m syvällä alueella on 0,10  milj. 
suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotan-
tokosteudessa on keskimäärin 0,52 MWh. 

Kuva 60. Jungansalmennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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161. Välineva 

Välineva (kl. 2331 03, x=7001,0, y=3541,3) sijait-
see noin 22  km Alajärven keskustasta koilliseen. 
Suo on muodoltaan rikkonainen ja se rajoittuu 
kallioiseen moreenimaastoon. Kaakkoisreunaa 
sivuaa metsäautotie. Suolla on 25 tutkimuspistet-
tä ja 32 syvyyspistettä (kuva 61). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 8,7/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 65 ha, yli 1 m syvän alueen 22 ha, yli 
1,5 m syvän 7 ha ja yli 2 m syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 157–
160 m, ja pinta viettää kaakkoon. Välineva on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 
0. Vedet laskevat suon eteläpäästä lähtevän laskuo-
jan kautta Savonjokeen, joka johtaa Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.082, Savonjoen 
keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,2 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 88 %, kallio 7 %, hieta 3 % ja hiekka 
2 %. 

Välineva on kokonaan rämettä. Selvästi yleisin 
suotyyppi on varsinainen sararämemuuttuma. Li-
säksi suolla on mm. tupasvillaräme- ja lyhytkor-
sinevarämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan 

rahkamättäisyys on 20  % ja mättäiden korkeus 
on 2,1  dm. Puusto on enimmäkseen keskitiheää, 
mäntyvaltaista riukua tai kasvatusmetsää.

Välinevan turpeista on rahkavaltaisia 28  % ja 
saravaltaisia 72 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 9  %, sararahkaturve (CS) 18  % ja 
rahkasaraturve (SC) 72  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 16 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 2  % kokonaisturve-
määrästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintatur-
vekerros on yleensä alle 0,3 m paksu. Sen alla on 
kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasaraturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,3 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on kohtalaisesti. 

Välinevan eteläosassa on noin 5 ha:n laajuinen 
yli 1,5 m syvä alue, joka soveltuu pienimuotoiseen 
energiaturvetuotantoon. Käyttökelpoiset turveva-
rat ovat noin 0,08 milj. suo-m3. Yhden suokuutio-
metrin energiasisältö tuotantokosteudessa on kes-
kimäärin 0,54 MWh. 

Kuva 61. Välinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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162. Hiekkaharjunneva 

Hiekkaharjunneva (kl. 2331 03, x=7002,2, 
y=3526,4) sijaitsee noin 24 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen. Suo rajoittuu mäkiseen ja osin 
kallioiseen moreenimaastoon. Länsilahdekkeen ja 
pohjoisosan poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 
10 tutkimuspistettä ja 11 syvyyspistettä (kuva 62). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,5/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 25 ha ja yli 1 m syvän 
alueen 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 139–
140 m, ja pinta viettää länteen. Hiekkaharjunneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Vedet laskevat läheiseen Savonjokeen, 
joka johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalu-
eeseen 47.082, Savonjoen keskiosan alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,5 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 95 % ja hiekka 5 %. 

Hiekkaharjunnevan suotyypeistä on turvekan-
kaalla 52 % ja rämeellä 48 %. Puolukkaturvekangas 

ja varsinainen sararämemuuttuma ovat yleisim-
mät suotyypit. Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 7  % ja mättäiden korkeus on 3,0  dm. 
Puusto on keskitiheää mäntyriukua tai nuorehkoa 
kasvatusmetsää.

Hiekkaharjunnevan turpeista on rahkavaltaisia 
26  % ja saravaltaisia 74  %. Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on: rahkaturve (S) 20 %, sararahkaturve 
(CS) 6 % ja rahkasaraturve (SC) 74 %. 

Suurin osa suosta on ohutturpeista. Heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintakerros on yleensä 
ohut tai se puuttuu kokonaan. Suurin osa turve-
kerrostumasta koostuu kohtalaisen hyvin maatu-
neesta rahkasaraturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,2. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Ohuen turvekerroksen takia Hiekkaharjunneva 
ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 62. Hiekkaharjunnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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163. Kuolleenpuronneva 

Kuolleenpuronneva (kl. 2331 03, x=7002,9, 
y=3540,6) sijaitsee noin 25 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen, ja se rajoittuu mäkiseen ja osin 
kallioiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolelle 
johtaa metsäautotie. Suolla on 13 tutkimuspistet-
tä ja 10 syvyyspistettä (kuva 63). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 8,5/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 27 ha, yli 1 m syvän alueen 14 ha, yli 
1,5 m syvän 8 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 147–
150  m, ja pinta viettää luoteeseen noin 2  m/km. 
Kuolleenpuronneva on ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Vedet laskevat ojia myöten 
Kuollutpuroon, joka virtaa suon itäosan halki 
pohjoiseen kohti Poikkijokea, joka yhtyy Savonjo-
keen ja johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistö-
alueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,5  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 43 %, hiekka 43 % ja 
hieta 13 %. 

Kuolleenpuronnevan suotyypit ovat rämeellä. 
Suon etelä- ja keskiosassa on varsinainen sararä-
memuuttuma vallitseva. Lisäksi suolla on mm. 

kanervarahkaräme- ja kangasrämemuuttumia. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 8 % ja 
mättäiden korkeus on 2,3 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää mäntyvaltaista riukua, pohjoisosassa 
kasvatusmetsää.

Kuolleenpuronnevan turpeista on rahkaval-
taisia 6 % ja saravaltaisia 94 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 1  %, sararahkaturve 
(CS) 5  %, saraturve (C) 16  % ja rahkasaraturve 
(SC) 78 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 6 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 5 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros puuttuu lähes kokonaan. Suurin osa turve-
kerrostumasta koostuu kohtalaisen hyvin maatu-
neesta rahkasaraturpeesta.

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

Kuolleenpuronnevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 4,5  % kuivapainosta (vaihteluväli 2,7–11,5), 
vesipitoisuus märkäpainosta 90,0  % (87,8–91,8) 

Kuva 63. Kuolleenpuronnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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ja kuiva-ainemäärä 95,1  kg/suo-m3 (77,6–111,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,5 MJ/kg (20,2–22,3) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,5  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,24 % kuivapainosta (0,22–0,26). 

Kuolleenpuronneva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon eteläosassa puron länsipuolella on 8 ha:n laa-

juisella yli 1,5 m syvällä alueella 0,13 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-
luu laatuluokkaan M50, A5.0, Q8.0, S0.25. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,49 MWh. 
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164. Martinkankaanneva 

Martinkankaanneva (kl. 2331 03, x=7002,4, 
y=3551,7) sijaitsee noin 24 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen. Suo on muodoltaan rikkonainen ja 
se rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen moreeni-
maastoon. Pohjoisosassa on laajahko peltoalue. 
Suon poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 13 tut-
kimuspistettä ja 34 syvyyspistettä (kuva 64). Tut-
kimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 11,0/10  ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 42  ha, yli 1  m syvän 
alueen 11 ha, yli 1,5 m syvän 3 ha ja yli 2 m syvän 
0,2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 153–
160  m, ja pinta viettää eteläpäässä lounaaseen ja 
muualla luoteeseen. Martinkankaanneva on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 
0. Pohjois- ja eteläosasta on ojayhteys läheiseen 
Kuollutpuroon, joka virtaa Poikkijoen kautta Sa-
vonjokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 72 % ja hiekka 28 %. 

Martinkankaannevan suotyypeistä on rämeellä 
49 %, turvekankaalla 23 %, pellolla 17 %, avosuol-
la 7 % ja korvessa 4 %. Yleisimmät suotyypit ovat 
ruohoinen sararäme-, tupasvillaräme- ja varsinai-
nen sararämemuuttuma sekä puolukkaturvekan-
gas (kuva 65). Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 14 % ja mättäiden korkeus on 2,8 dm. 
Puusto on yleensä keskitiheää, kehitysluokaltaan 
vaihtelevaa männikköä, paikoin sekametsää.

Martinkankaannevan turpeista on rahkavaltai-
sia 40  % ja saravaltaisia 60  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 13 %, sararahkaturve 
(CS) 27 % ja rahkasaraturve (SC) 60 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 17 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 42 % ja varpujen 
jäännöksiä (N) sisältäviä 9 % kokonaisturvemää-
rästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros on ohut tai se puuttuu kokonaan. Suurin 
osa turvekerrostumasta on kohtalaisen hyvin maa-
tunutta rahkasara- tai sararahkaturvetta.

Kuva 64. Martinkankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 65. Tupasvillarämemuuttumaa Martinkankaannevalla. Kuva: Reijo Rantapelkonen, GTK.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on erittäin vähän. 

Suurin osa suosta on ohutturpeista, ja yli 1,5 m 
syvä alue koostuu kolmesta pienestä altaasta, joten 
Martinkankaannevaa ei suositella turvetuotan-
toon.
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165. Pitkäjärvenneva 

Pitkäjärvenneva (kl. 2331 03, x=7000,4, y=3564,8) 
sijaitsee noin 25  km Alajärven keskustasta koil-
liseen. Suo on muodoltaan rikkonainen ja se ra-
joittuu moreenimaastoon. Itäosassa sijaitsee um-
peenkasvanut Pitkäjärvi (162,4 m mpy). Eteläosan 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 31 tutki-
muspistettä ja 45 syvyyspistettä (kuva 66). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 8,8/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 87 ha, yli 1 m syvän alueen 
30 ha, yli 1,5 m syvän 21 ha ja yli 2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 162–
165 m, ja pinta viettää pohjois- ja eteläpäässä ete-
lään ja muualla lähinnä luoteeseen. Pitkäjärvenne-
van varsinainen suoalue on kokonaan ojitettu, ja se 
kuuluu luonnontilaluokkaan 0. Umpeenkasvaneen 

ja soistuneen Pitkäjärven alueella ei ole juurikaan 
ojia. Suurin osa vesistä virtaa Pitkäjärvestä lähte-
vän Kuollutpuron kautta Poikkijokeen ja edelleen 
Savonjoen kautta Lappajärveen. Suon eteläpäästä 
on laskuoja Kähkijärveen, josta on yhteys Savon-
jokeen. Valtaosa suosta kuuluu vesistöalueeseen 
47.084, Poikkijoen valuma-alue, eteläpää vesistö-
alueeseen 47.085, Kähkipuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,3  m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaala-
jit ovat moreeni 92  % ja kallio 8  %. Pitkäjärven  
alueella on pohjalla liejua paikoin yli 2  m paksu 
kerros.

Pitkäjärvennevan suotyypeistä on rämeellä 58 %, 
turvekankaalla 26 % ja avosuolla 16 %. Umpeen- 

Kuva 66. Pitkäjärvennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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kasvaneen Pitkäjärven alueella on varsinaista sa-
ranevaa. Länsiosassa on variksenmarja- ja tupas-
villarahkarämemuuttumaa, tupasvillarämemuut-
tumaa ja puolukkaturvekangasta Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja mättäiden kor-
keus on 2,7 dm. Puusto on ojitusalueella keskiti-
heää mäntyvaltaista riukua tai harvennusmetsää.

Pitkäjärvennevan turpeista on rahkavaltaisia 
64  % ja saravaltaisia 36  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 29  %, sararahkaturve 
(CS) 35  %, saraturve (C) 1  % ja rahkasaraturve 
(SC) 35 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 22 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 3 % kokonaisturvemäärästä.

Suon länsiosassa on yleensä noin puolen metrin 
paksuinen heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
taturvekerros, jonka alla on maatuneempaa rah-
kavaltaista turvetta. Pohjaa kohti turve muuttuu 
saravaltaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-

roksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on runsaasti. 

Pitkäjärvennevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 2,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,0–5,4), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 90,1  % (86,5–93,2) ja 
kuiva-ainemäärä 105,0  kg/suo-m3 (84,3–134,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,5 MJ/kg (17,7–22,8) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,5  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,21  % kuivapainosta (0,09–0,24). Hiilipitoisuus 
on keskimäärin 53,8 % ja typpipitoisuus 1,55 %.

Pitkäjärvenneva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon länsiosan ojitusalueen 20 ha:n laajuisella yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,38 milj. suo-m3 lähinnä 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Yhden 
suokuutiometrin energiasisältö tuotantokosteu-
dessa on keskimäärin 0,55 MWh. 
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166. Kirsilänneva 

Kirsilänneva (kl. 2331 03, x=7001,7, y=3558,6) 
sijaitsee noin 26  km Alajärven keskustasta koil-
liseen. Se rajoittuu mäkiseen ja kallioiseen mo-
reenimaastoon. Eteläreunaa sivuaa metsäautotie. 
Suolla on 11 tutkimuspistettä ja 12 syvyyspistettä 
(kuva 67). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteen-
sä 9,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 25 ha, yli 
1 m syvän alueen 7 ha, yli 1,5 m syvän 5 ha ja yli 
2 m syvän 2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 167–
170 m, ja pinta viettää luoteeseen. Kirsilänneva on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Suon luoteispäästä lähtee laskuoja kohti 
Kuollutpuroa, joka johtaa Poikkijokeen ja edelleen 
Savonjokeen, josta vedet johtavat Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,4 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 96 % ja kallio 4 %. 

Kirsilännevan suotyypeistä on rämeellä 91  % 
ja turvekankaalla 9 %. Suon keskellä on variksen-
marja-, kanerva- ja tupasvillarahkarämemuuttu-

maa. Reunaosissa on tupasvilla- ja isovarpuräme-
muuttumaa sekä puolukkaturvekangasta.

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
40 % ja mättäiden korkeus on 3,0 dm. Puusto on 
keskitiheää riuku- ja pinotavara-asteen männik-
köä.

Kirsilännevan turpeista on rahkavaltaisia 97 % 
ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 53 %, sararahkaturve (CS) 45 % ja 
rahkasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 33 % kokonaisturve-
määrästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros on yleensä alle puolen metrin paksuinen. 
Sen alla on maatuneempaa rahka- ja sararahka- 
turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on runsaasti. 

Kirsilännevan noin 5  ha:n laajuinen yli 1,5  m 
syvä alue koostuu kahdesta eri altaasta. Pienimuo-
toinen energiaturvetuotanto on mahdollista.

Kuva 67. Kirsilännevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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167. Hasapakanneva 

Hasapakanneva (kl. 2331 03, x=7002,7, y=3558,8) 
sijaitsee noin 25 km Alajärven keskustasta koilli-
seen ja se rajoittuu moreenimaastoon. Eteläosan 
poikki ja itäpuolen tuntumaan kulkee metsäau-
totie. Suolla on 34 tutkimuspistettä ja 41 syvyys-
pistettä (kuva 68). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on 
yhteensä 11,7/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 
64 ha, yli 1 m syvän alueen 15 ha, yli 1,5 m syvän 
7 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 162–
175  m, ja pinta viettää luoteeseen noin 5  m/km. 
Hasapakanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Luoteispäästä on ojayh-
teys Kuollutpuroon, joka johtaa Poikkijokeen ja 
edelleen Savonjokeen, josta vedet johtavat Lap-
pajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.084, 
Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,6 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 96 %, kallio 3 % ja hiekka 1 %. 

Hasapakannevan suotyypeistä on rämeel-
lä 91  % ja turvekankaalla 9  %. Suon keskellä on 
pienehköllä alueella tupasvilla- ja variksenmarja-
rahkarämemuuttumaa. Muualla tupasvillaräme-, 
isovarpuräme- ja varsinainen sararämemuuttuma 
ovat yleisiä. Reunaosissa on usein puolukkaturve-

kangasta ja kangasrämemuuttumaa. Keskimääräi-
nen pinnan rahkamättäisyys on 18 % ja mättäiden 
korkeus on 1,9 dm. Puusto on yleensä keskitiheää 
mäntyvaltaista harvennusmetsää.

Hasapakannevan turpeista on rahkavaltaisia 
49  % ja saravaltaisia 51  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 26  %, sararahkaturve 
(CS) 23  %, saraturve (C) 5  % ja rahkasaraturve 
(SC) 46 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 24 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 6 % kokonaisturvemäärästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintakerros 
on ohut tai se puuttuu kokonaan. Suurin osa tur-
vekerrostumasta koostuu kohtalaisen hyvin maa-
tuneesta rahkasara- ja sararahkaturpeesta. Paikoin 
saravaltainen turve ulottuu pintaan asti.

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

Hasapakannevan yhtenäisellä 6 ha:n laajuisella 
yli 1,5 m syvällä alueella on 0,09 milj. suo-m3 lä-
hinnä energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. 
Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotanto-
kosteudessa on keskimäärin 0,54 MWh. 

Kuva 68. Hasapakannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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168. Sarvineva 

Sarvineva (kl. 2331 02, 05, x=6999,2, y=3582,8) 
sijaitsee noin 28 km Alajärven keskustasta koilli-
seen. Suo on muodoltaan rikkonainen. Se rajoit-
tuu idässä paikoin Hattupohjannevaan ja muualla 
moreenimaastoon. Eteläosassa on laajahko pelto-
alue. Länsireunaa sivuaa ja keskiosan poikki kul-
kee metsäautotie. Suolla on 34 tutkimuspistettä ja 
61 syvyyspistettä (kuva 69). Tutkimus- ja syvyys-
pisteitä on yhteensä 7,8/10 ha. Suon kokonaispin-
ta-ala on 122 ha, yli 1 m syvän alueen 29 ha ja yli 
1,5 m syvän 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 160–
165 m, ja pinta viettää etelään. Sarvineva on ko-
konaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluokkaan 
0. Vedet laskevat suon eteläpuolella virtaavaan 
Koirapuroon, joka johtaa Pajupuroon ja siitä Käh-
kijärven kautta Savonjokeen. Savonjoki yhtyy 
Poikkijokeen, joka laskee Lappajärveen. Suo kuu-
luu pääosin vesistöalueeseen 47.085, Kähkipuron 
valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 75 %, hiekka 22 % ja hieta 3 %. 

Sarvinevan suotyypeistä on rämeellä 77  %, 
turvekankaalla 14  % ja pellolla 9  %. Varsinainen 
sararämemuuttuma on selvästi yleisin suotyyppi. 
Yleisiä ovat myös korpiräme-, kangasräme- ja tu-
pasvillarämemuuttuma. Turvekankaista yleisin on 
ruohoturvekangas. 

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
11 % ja mättäiden korkeus on 2,1 dm. Puusto on 
yleensä keskitiheää, kehitysasteeltaan vaihtelevaa 
männikköä tai mäntyvaltaista sekametsää.

Sarvinevan turpeista on rahkavaltaisia 20 % ja 
saravaltaisia 80 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 4  %, sararahkaturve (CS) 17  % ja 
rahkasaraturve (SC) 80  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 10 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 8  % kokonaisturve-
määrästä.

Kuva 69. Sarvinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Suurin osa suosta on ohutturpeista. Heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros on ohut tai 
se puuttuu kokonaan. Suurin osa turvekerrostu-
masta on kohtalaisen hyvin maatunutta rahkasa-
raturvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-

roksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,4. Liekoja on vähän. 

Sarvinevan yli 1,5 m syvä alue koostuu viidestä 
pienialaisesta altaasta, joten suo ei sovellu turve-
tuotantoon.
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169. Suolasalmenneva 

Suolasalmenneva (kl. 2331 03, x=7002,6, 
y=3574,5) sijaitsee noin 28 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen ja se rajoittuu moreenimaastoon. 
Suon etelä- ja pohjoisreunaa sivuaa ja keskiosan 
poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 43 tutki-
muspistettä ja 80 syvyyspistettä (kuva 70). Tutki-
mus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,2/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 132 ha, yli 1 m syvän alueen 

51 ha, yli 1,5 m syvän 29 ha ja yli 2 m syvän 12 ha.
Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 155–

170  m, ja pinta viettää luoteeseen noin 5  m/km. 
Suolasalmenneva on kokonaan ojitettu, ja se kuu-
luu luonnontilaluokkaan 0. Vedet laskevat suon 
pohjoisosan kautta Poikkijokeen, joka johtaa Lap-
pajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.084, 
Poikkijoen valuma-alue.

Kuva 70. Suosalmennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,8 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni 61 % ja hiekka 37 %.

Suolasalmennevan suotyypeistä on rämeel-
lä 56  %, turvekankaalla 31  %, avosuolla 12  % ja 
korvessa 2  %. Suon keskiosissa on rimpineva- ja 
karhunsammalmuuttumaa. Lisäksi suolla on ylei-
sesti varsinaista sararämemuuttumaa, puoluk-
ka- ja ruohoturvekangasta sekä paikoin kanerva-
rahkarämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 18  % ja mättäiden korkeus 
on 2,6 dm. Puusto on suon keskellä harvaa ja ki-
tukasvuista mäntyä. Muualla on yleensä keskiti-
heää, kehitysasteeltaan vaihtelevaa mäntyvaltaista  
puustoa.

Suolasalmennevan turpeista on rahkavaltaisia 
48  % ja saravaltaisia 52  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 16  %, sararahkaturve 
(CS) 32 % ja rahkasaraturve (SC) 52 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 17 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 34  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 5  % kokonaisturve- 
määrästä.

Suolla on ohut heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, jonka alla on yleensä hei-

kohkosti maatunutta sararahkaturvetta, joka poh-
jaa kohti muuttuu saravaltaiseksi. Monin paikoin 
sarapitoinen turve ulottuu pintaan asti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,3. Liekoja on vähän. 

Suosalmennevalta on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,2 % kuivapainosta (vaihteluväli 2,2–5,5), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 91,4  % (88,7–92,9) ja 
kuiva-ainemäärä 77,1 kg/suo-m3 (68,1–87,3). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimää-
rin 21,0 MJ/kg (18,6–22,5) ja 50 %:n kosteudessa 
9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,26 % 
kuivapainosta (0,19–0,64). 

Suosalmenneva soveltuu turvetuotantoon. Suon 
laajimmalla 20  ha:n laajuisella yli 1,5  m syvällä  
alueella on noin 0,40 milj. suo-m3 energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta, joka energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4.0, Q8.0, S0.30. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,40  MWh. Tuotantokelpoisen alueen halki 
kulkee korkeajännitelinja.
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170. Kellarikankaanneva 

Kellarikankaanneva (kl. 2331 03, x=7003,4, 
y=3579,4) sijaitsee noin 27 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen. Se rajoittuu idässä hiekkamaas-
toon ja muualla osin kallioiseen moreenimaastoon. 
Suolla on 17 tutkimuspistettä ja 15 syvyyspistettä 
(kuva 71). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
6,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 48 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 153–
165 m, ja pinta viettää lähinnä pohjoiseen. Kella-
rikankaanneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Vedet laskevat useita las-
kuojia myöten läheiseen Poikkijokeen, joka joh-
taa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.084, Poikkijoen valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
1,0 m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka 88 % ja moreeni 12 %. 

Kellarikankaannevan suotyypeistä on rämeellä 
81 %, turvekankaalla 16 % ja avosuolla 3 %. Ylei-
simmät suotyypit ovat varsinainen sararäme- ja 

kangasrämemuuttuma sekä puolukkaturvekan-
gas (kuva 72). Keskimääräinen pinnan rahkamät-
täisyys on 10 % ja mättäiden korkeus on 2,3 dm. 
Puusto on keskitiheää mäntyriukua tai harvennus-
metsää.

Kellarikankaannevan turpeista on rahkavaltai-
sia 27  % ja saravaltaisia 73  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 8  %, sararahkaturve 
(CS) 19  %, saraturve (C) 6  % ja rahkasaraturve 
(SC) 68 %. Puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
on 11 % kokonaisturvemäärästä.

Suon turvekerros on hyvin ohut. Turve on suu-
rimmaksi osaksi kohtalaisen hyvin maatunutta 
rahkasaraturvetta.

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

Ohuen turvekerroksen takia Kellarikankaan-
neva ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 71. Kellarikankaannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 72. Kanervarahkarämemuuttumaa Kellarikankaannevalla. Kuva: Tuija Vähäkuopus, GTK.
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171. Vipu-Matinsaarenneva 

Vipu-Matinsaarenneva (kl. 2331 03, x=7004,3, 
y=3562,4) sijaitsee noin 27 km Alajärven keskus-
tasta koilliseen. Suo rajoittuu luoteessa Jokikur-
vinnevaan, koillisessa hiekkamaastoon ja muualla 
moreenimaastoon. Pohjois- ja eteläreunaa sivuaa 
metsäautotie. Suolla on 29 tutkimuspistettä ja 50 
syvyyspistettä (kuva 73). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 7,9/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 101 ha, yli 1 m syvän alueen 13 ha, yli 1,5 m 
syvän 7 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 142–
155  m, ja pinta viettää pohjoiseen. Vipu-Matin-
saarenneva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Vedet laskevat ojia myö-
ten suon itäosassa virtaavaan Suolapuroon, joka 
johtaa Poikkijokeen ja edelleen Lappajärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen valu-
ma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,3 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat hiekka 67 % ja moreeni 33 %.

Vipu-Matinsaarennevan suotyypeistä on rä-
meellä 68 % ja turvekankaalla 32 %. Suon keski-
osassa on mm. rimpineva-, varsinaista sararäme- 
ja variksenmarjarahkarämemuuttumaa. Suon 
pohjoisosassa on puolukkaturvekangasta ja ete-
läosassa paikoin myös ruohoturvekangasta. Ylei-
siä ovat myös isovarpuräme-, pallosararäme- ja 
kangasrämemuuttuma. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 26 % ja mättäiden korkeus on 
2,5 dm. Puusto on mäntyvaltaista, yleensä keskiti-
heää ja kehitysluokaltaan vaihtelevaa.

Vipu-Matinsaarennevan turpeista on rahkaval-
taisia 76 % ja saravaltaisia 24 %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 24 %, sararahkaturve 
(CS) 52 % ja rahkasaraturve (SC) 24 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 50  % ja varpu-
jen jäännöksiä (N) sisältäviä 11 % kokonaisturve-
määrästä.

Suurin osa suosta on ohutturpeista. Heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on 

Kuva 73. Vipu-Matinsaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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yleensä noin 0,1 m paksu. Sen alla on yleensä sel-
västi maatuneempaa sararahka- ja rahkasaratur-
vetta. Puun jäännökset ovat erittäin yleinen tur-
peen lisätekijä.

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

Vipu-Matinsaarennevalta on otettu näytteet 
yhdeltä pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuh-
kapitoisuus on 7,8  % kuivapainosta (vaihteluvä-
li 1,6–23,7), vesipitoisuus märkäpainosta 88,8  % 
(86,0–90,0) ja kuiva-ainemäärä 108,7  kg/suo-m3 
(98,3–127,0). Kuivan turpeen tehollinen lämpö-

arvo on keskimäärin 21,1  MJ/kg (17,1–22,8) ja 
50 %:n kosteudessa 9,3 MJ/kg. Rikkipitoisuus on 
keskimäärin 0,29  % kuivapainosta (0,18–0,45). 
Hiilipitoisuus on keskimäärin 51,7 % ja typpipitoi-
suus 2,1 %.

Vipu-Matinsaarenneva soveltuu pienimuotoi-
seen turvetuotantoon. Suon 7  ha:n laajuisella yli 
1,5 m syvällä alueella on 0,11 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta. Tuhkapi-
toisuus on korkea yli metrin syvyydessä. Energia-
turpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A8.0, Q8.0, S0.30. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,55 MWh.
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172. Hiekkapuronräme 

Hiekkapuronräme (kl. 2331 03, x=7004,6, 
y=3581,1) sijaitsee noin 28  km Alajärven kes-
kustasta koilliseen. Se rajoittuu idässä harjuun ja 
muuallakin hiekkamaastoon. Suon eteläreunaa 
sivuaa ja länsiosan poikki kulkee metsäautotie. 
Suolla on 37 tutkimuspistettä ja 34 syvyyspistettä 
(kuva 74). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
11,0/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 64  ha, yli 
1 m syvän alueen 30 ha, yli 1,5 m syvän 23 ha ja yli 
2 m syvän 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 152–
159 m, ja pinta viettää voimakkaasti länteen. Hiek-
kapuronräme on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 0. Suon itäosa sijaitsee poh-
javesialueella. Vedet laskevat länteen läheiseen 
Poikkijokeen, joka johtaa Lappajärveen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-
alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,4 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohja-
maalajit ovat hiekka 97 %, sora 2 % ja moreeni 1 %. 

Hiekkapuronrämeen suotyypeistä on rämeellä 
52  % ja turvekankaalla 48  %. Suon keskellä ovat 
kanervarahkaräme- ja tupasvillarämemuuttuma 
yleisiä. Länsiosassa ja reunoilla on puolukkatur-
vekangas tyypillinen. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 11 % ja mättäiden korkeus on 
1,6 dm. Puusto on mäntyvaltaista, yleensä keskiti-
heää ja kehitysluokaltaan vaihtelevaa.

Hiekkapuronrämeen turpeista on rahkavaltai-
sia 56  % ja saravaltaisia 44  %. Pääturvelajeittain 
jakauma on: rahkaturve (S) 27 %, sararahkaturve 
(CS) 29  %, saraturve (C) 14  % ja rahkasaraturve 
(SC) 30 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 13  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 34 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on yleensä hyvin ohut heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla 
on kohtalaisen hyvin maatunutta sararahka- ja 
rahkasaraturvetta. Puun jäännökset ovat yleinen 
turpeen lisätekijä.

Kuva 74. Hiekkapuronrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,1 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin runsaasti. 

Hiekkapuronrämeeltä on otettu näytteet yhdeltä 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 4,3 % kuivapainosta (vaihteluväli 2,0–15,9), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 86,9  % (81,5–90,4) ja 
kuiva-ainemäärä 127,4  kg/suo-m3 (98,0–161,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 23,2 MJ/kg (22,3–24,1) ja 50 %:n kosteu-
dessa 10,4 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,28 % kuivapainosta (0,20–0,38). 

Turvetuotannon suunnitteluun vaikuttavia 
seikkoja ovat Hiekkapuronrämeen itäosan sijoit-
tuminen pohjavesialueelle ja suon halki kulkeva 
korkeajännitejohto. Pohjavesialueen länsipuolella 
on tuotantoon soveltuvaa aluetta noin 17 ha, jol-
la on 0,25  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon 
soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q10.0, S0.30. Yhden suokuutiometrin ener-
giasisältö tuotantokosteudessa on keskimäärin 
0,74 MWh. 
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173. Soidinräme 

Soidinräme (kl. 2331 06, x=7003,4, y=3588,5) 
sijaitsee noin 30 km Alajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu idässä harjuun ja muualla hiek-
kamaastoon. Suon pohjoisreunaa sivuaa metsäau-
totie ja itäpuolella kulkee paikallistie. Suolla on 102 
tutkimuspistettä ja 113 syvyyspistettä (kuva 75). 
Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 9,7/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 218 ha, yli 1 m syvän 
alueen 65 ha, yli 1,5 m syvän 21 ha ja yli 2 m syvän 
8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 158–
162 m, ja pinta viettää lähinnä länteen. Soidinrä-
me on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Suon itäosa sijaitsee pohjavesialueella. 

Suon länsireunasta on ojayhteyksiä läheiseen Pyy-
puroon, joka jatkuu Poikkijokena kohti Lappajär-
veä. Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.084, Poikki-
joen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,3 m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hiekka 96 %, hieta 3 % ja moreeni 1 %. 

Soidinrämeen suotyypeistä on turvekankaal-
la 73  %, rämeellä 24  % ja avosuolla 4  %. Puo-
lukkaturvekangas on selvästi yleisin suotyyppi. 
Länsi- ja eteläosassa on paikoin mustikka- ja 
ruohoturvekangasta (kuva 76). Lisäksi suolla on 
varsinaista sararäme- ja tupasvillarämemuuttumaa. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 2 % ja  

Kuva 75. Soidinrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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mättäiden korkeus on 2,1 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää mäntyvaltaista harvennus- tai kasva-
tusmetsää. Paikoin on myös sekametsää.

Soidinrämeen turpeista on rahkavaltaisia 23 % 
ja saravaltaisia 77  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 6 %, sararahkaturve (CS) 17 %, 
saraturve (C) 31  % ja rahkasaraturve (SC) 46  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
3 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 16 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonais-
turvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota turvekerroksen pak-
suus on noin 0,5  m. Heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros puuttuu käytännössä 

kokonaan. Turvekerros koostuu pääasiassa koh-
talaisesti maatuneesta rahkasara- ja saraturpeesta. 
Paikoin esiintyy myös sararahkaturvetta.

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

Soidinrämeen yli 1,5 m syvä alue koostuu kuu-
desta eri altaasta, joista kaksi suurinta on osittain 
pohjavesialueella. Turvelajin ja maatumisasteen 
puolesta alueet soveltuisivat energiaturvetuotan-
toon. 

Kuva 76. Rehevää ruohoturvekangasta Soidinrämeellä. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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174. Sarvineva 

Sarvineva (kl. 2331 06, x=7000,2, y=3587,6) sijait-
see noin 35  km Alajärven keskustasta koilliseen. 
Suo rajoittuu etelässä Hattupohjannevaan ja muu-
alla moreenimaastoon. Pohjoispään poikki kulkee 
metsäautotie. Suolla on 21 tutkimuspistettä ja 18 
syvyyspistettä (kuva 77). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 15,6/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 25 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha, yli 1,5 m 
syvän 3 ha ja yli 2 m syvän 1 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on163–
164  m, ja pinta viettää pohjoiseen. Sarvineva on 
kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontilaluok-
kaan 0. Pohjoispäästä lähtee laskuoja kohti Pyy-
puroa, joka jatkuu Poikkijokena Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
2,1 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 67 %, hiesu 20 % ja hiekka 13 %. 

Sarvinevan suotyypeistä on rämeellä 97  % ja 
turvekankaalla 3 %. Tupasvillaräme- ja isovarpu-
rämemuuttuma ovat yleisimmät suotyypit. Keski-

määräinen pinnan rahkamättäisyys on 13  % ja 
mättäiden korkeus on 2,0 dm. Puusto on yleensä 
keskitiheää riuku- tai pinotavara-asteen männik-
köä.

Sarvinevan turpeista on rahkavaltaisia 48 % ja 
saravaltaisia 52 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 18 %, sararahkaturve (CS) 30 % ja 
rahkasaraturve (SC) 52  %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 46 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 7  % kokonaisturve-
määrästä.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros on ohut. Suurin osa turvekerrostumasta 
koostuu kohtalaisen hyvin maatuneesta rahka-
sara- ja sararahkaturpeesta.

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

Suurin osa Sarvinevasta on ohutturpeista, joten 
suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 77. Sarvinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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175. Lehdonneva 

Lehdonneva (kl. 2331 05, x=6999,1, y=3606,8) 
sijaitsee noin 35  km Alajärven keskustasta koil-
liseen. Se rajoittuu idässä hieta- ja hiekkamaas-
toon ja muualla moreenimaastoon. Länsiosaa si-
vuaa ja pohjoisosan poikki kulkee metsäautotie. 
Suolla on 40 tutkimuspistettä ja 43 syvyyspistettä 
(kuva 78). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 79 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 163–
167  m, ja pinta viettää pohjoiseen. Lehdonneva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Vedet laskevat koillisreunaa sivuavaan 
Poikkijokeen, joka johtaa Lappajärveen. Suo kuu-
luu vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen valuma-
alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
0,9 m. Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat 
hieta 56  %, hiekka 30  %, moreeni 13  % ja hiesu 
1 %. 

Lehdonnevan suotyypeistä on turvekankaalla 
67 % ja rämeellä 33 %. Puolukkaturvekangas, var-
sinainen sararämemuuttuma ja varputurvekangas 
ovat yleisimmät suotyypit. Rahkamättäisyyttä ei 
juuri esiinny. Puusto on yleensä keskitiheää, män-
tyvaltaista kasvatusmetsää.

Lehdonnevan turpeista on rahkavaltaisia 53 % 
ja saravaltaisia 47  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 18 %, sararahkaturve (CS) 35 %, 
saraturve (C) 11 % ja rahkasaraturve (SC) 36 %. 

Suon turvekerros on ohut, yleensä selvästi alle 
puolen metrin paksuinen. Turvekerrostuma koos-
tuu yleensä kohtalaisen hyvin maatuneesta rahka-
sara- ja sararahkaturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
7,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,6 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,4.

Ohuen turvekerrostuman takia Lehdonneva ei 
sovellu turvetuotantoon.

Kuva 78. Lehdonnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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176. Koivusaarenneva 

Koivusaarenneva (kl. 2331 06, x=7003,1, y=3628,9) 
sijaitsee noin 40 km Alajärven keskustasta koilli-
seen. Se rajoittuu pohjoisessa Järventausnevaan ja 
muualla moreenimaastoon. Pohjoisreunaa sivuaa 
metsäautotie. Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 14 
syvyyspistettä (kuva 79). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 9,5/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 32 ha, yli 1 m syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m 
syvän 6 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 173–
176  m, ja pinta viettää luoteeseen. Koivusaaren-
neva on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luon-
nontilaluokkaan 0. Vedet laskevat pohjoiseen 
Järventausnevan kautta Porasjärveen, josta lähtee 
Porasenjoki kohti Kruunupyynjokea. Suo kuuluu 
vesistöalueeseen 48.006, Porasenjoen yläosan va-
luma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,1  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 60 %, hiekka 27 % ja 
hieta 10 %. 

Koivusaarennevan suotyypit ovat rämeellä. Poh-
joisosassa on variksenmarjarahkarämemuuttuma 
ja eteläosassa varsinainen sararämemuuttuma 
yleinen. Lisäksi suolla on mm. kanervarahkaräme- 
ja lyhytkorsinevarämemuuttumaa. Keskimääräi-

nen pinnan rahkamättäisyys on 35 % ja mättäiden 
korkeus on 2,3 dm. Puusto on keskitiheää mänty-
valtaista riukua tai nuorta kasvatusmetsää.

Koivusaarennevan turpeista on rahkavaltaisia 
59  % ja saravaltaisia 41  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 17  %, sararahkaturve 
(CS) 42 % ja rahkasaraturve (SC) 41 %. Tupasvil-
laa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 22 % ja 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 5 % koko-
naisturvemäärästä.

Suon pienehköllä paksuturpeisella alueella on 
noin 0,5 m:n paksuinen heikosti maatunut rahka-
valtainen pintaturvekerros, jonka alla on kohta-
laisen hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasara- 
turvetta.

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

Koivusaarenneva soveltuu pienimuotoiseen tur-
vetuotantoon. Suon yhtenäisellä noin 5 ha:n laajui-
sella yli 1,5 m syvällä alueella on 0,10 milj. suo-m3 
lähinnä energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta. Yhden suokuutiometrin energiasisältö tuotan-
tokosteudessa on keskimäärin 0,51 MWh. 

Kuva 79. Koivusaarennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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177. Lehmineva 

Lehmineva (kl. 2331 05, x=6991,1, y=3605,8) si-
jaitsee noin 26 km Alajärven keskustasta itään. Se 
rajoittuu lännessä Savonjokeen ja idässä moreeni-
maastoon. Suon eteläpään pellolle johtaa tilustie. 
Suolla on 49 tutkimuspistettä ja 51 syvyyspistettä 
(kuva 80). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
9,4/10  ha. Suon kokonaispinta-ala on 107  ha, yli 
1 m syvän alueen 35 ha, yli 1,5 m syvän 10 ha ja yli 
2 m syvän 0,2 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 183–
187  m, ja pinta viettää lounaaseen. Lehmineva 
on kokonaan ojitettu, ja se kuuluu luonnontila-
luokkaan 0. Vedet laskevat läheiseen Savonjokeen, 
joka johtaa kohti Lappajärveä. Suo kuuluu vesistö- 
alueeseen 47.083, Savonjoen yläosan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat  
hiekka 56 %, moreeni 29 %, hieta 9 % ja hiesu 6 %. 

Lehminevan suotyypeistä on turvekankaalla 
51 %, rämeellä 45 %, avosuolla 3 % ja pellolla 1 %. 
Yleisimmät suotyypit ovat puolukkaturvekangas 
(kuva 81), isovarpurämemuuttuma, varsinainen 
ja ruohoinen sararämemuuttuma sekä mustikka-
turvekangas. Keskimääräinen pinnan mättäisyys 
on 6  % ja mättäiden korkeus on 1,9  dm. Puusto 
on yleensä keskitiheää, mäntyvaltaista nuorta tai 
varttunutta kasvatusmetsää.

Lehminevan turpeista on rahkavaltaisia 49 % ja 
saravaltaisia 51 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 21  %, sararahkaturve (CS) 28  %, 
saraturve (C) 5  % ja rahkasaraturve (SC) 45  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
11 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 7 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suurin osa suota on ohutturpeista. Heikos-
ti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on 

Kuva 80. Lehminevan tutkimus- ja syvyyspisteet. 
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Kuva 81. Puolukkaturvekangasta Lehminevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

ohut tai se puuttuu kokonaan. Suurin osa turve-
kerrostumasta koostuu melko hyvin maatuneesta 
rahkasara- ja sararahkaturpeesta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
6,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,9 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 7,0. Liekoja on erittäin vähän. 

Valtaosa Lehminevan yli 1,5 m syvästä alueesta 
sijoittuu Savonjoen viereen, jolloin tuotantokel-
poinen alue jää alle 5 ha:n laajuiseksi. Turvelajin ja 
maatumisasteen puolesta suo soveltuu pienimuo-
toiseen energiaturvetuotantoon. Lisäksi on huo-
mioitava Savonjoen mahdollinen tulviminen, joka 
on voinut tuoda turpeeseen mineraaliainesta.
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178. Lamminneva 

Lamminneva (kl. 2331 05, x=6993,0, y=3619,9) 
sijaitsee osittain Kyyjärven puolella noin 27  km 
Alajärven keskustasta itään. Suo rajoittuu idäs-
sä Lamminjärveen (198,2 m mpy) ja peltoihin ja 
muualla lähinnä moreenimaastoon. Suon etelä-
puolella kulkee valtatie, itä- ja länsipuolella tilustie. 
Suolla on 82 tutkimuspistettä ja 69 syvyyspistettä 
(kuva 82). Tutkimus- ja syvyyspisteitä on yhteensä 
10,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 145 ha, yli 
1 m syvän alueen 100 ha, yli 1,5 m syvän 86 ha ja 
yli 2 m syvän 71 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 193–
201 m, ja pinta viettää idässä kohti Lamminjärveä. 
Lamminneva on suurimmaksi osaksi ojittamaton. 
Länsi-, itä- ja pohjoisreunassa on ojitusta. Suo kuu-
luu luonnontilaluokkaan 3. Lamminjärvestä lähtee 

laskuoja, Niskapuro, pohjoiseen kohti Pajupuroa, 
joka johtaa Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. 
Länsiosasta on myös ojayhteys Savonjokeen. Suo 
kuuluu vesistöalueisiin 47.083, Savonjoen yläosan 
valuma-alue ja 47.085 Kähkipuron valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
4,3  m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni 89 %, hiekka 
9 % ja hiesu 1 %. 

Lamminnevan suotyypeistä on rämeellä 88  %, 
turvekankaalla 9 % ja avosuolla 3 %. Suon keskellä 
on mm. keidasrämettä ja lyhytkorsinevarämettä. 
Ympärillä on tupasvillarämettä. Pohjoisosassa on 
tupasvillarämettä, lyhytkorsinevaa ja tupasvilla-
rahkarämettä. Ojitusalueilla on mm. tupasvillarä-
me- ja isovarpurämemuuttumaa. Keskimääräinen 

Kuva 82. Lamminnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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pinnan rahkamättäisyys on 24 % ja mättäiden kor-
keus on 1,5 dm. Puusto on yleensä harvaa ja kitu-
kasvuista mäntyä.

Lamminnevan turpeista on rahkavaltaisia 89 % 
ja saravaltaisia 11  %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 63 %, sararahkaturve (CS) 26 % 
ja rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 69 % ja puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 2  % kokonaisturve-
määrästä.

Suolla on monin paikoin yli metrin kerros hei-
kosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvillan jään-
nökset ovat erittäin yleinen turpeen lisätekijä. 
Syvemmällä on maatumisasteeltaan vaihtelevaa, 
yleensä kohtalaisen hyvin maatunutta tupasvil-
larahkaturvetta, joka pohjaa kohti muuttuu sara-
pitoiseksi tai valtaiseksi.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,1. Liekoja on erittäin vähän. 

Lamminnevalta on otettu näytteet kolmelta pis-
teeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 

1,4 % kuivapainosta (vaihteluväli 0,7–5,2), vesipi-
toisuus märkäpainosta 91,3 % (84,8–96,7) ja kuiva- 
ainemäärä 93,8  kg/suo-m3 (62,1–140,0). Kuivan 
turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
20,7  MJ/kg (17,4–24,3) ja 50  %:n kosteudessa 
9,1 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,12 % 
kuivapainosta (0,06–0,29). Hiilipitoisuus on keski-
määrin 52,7 % ja typpipitoisuus 1,12 %.

Lamminnevan soveltuvuuteen turvetuotantoon 
vaikuttavat mm. itäosassa sijaitseva Lamminjärvi 
sekä se, että suurin osa suosta on ojittamatonta. 
Lamminnevalla on turvetuotantoon soveltuvaa 
yli 1,5 m syvää aluetta noin 76 ha. Eteläosasta on 
pinnasta tuotettavissa noin 25  ha:n alueelta kas-
vu- ja ympäristöturvetta noin 0,25  milj. suo-m3. 
Turve kuuluu laatuluokkaan 3 (liite 2). Heikosti 
maatuneen rahkakerroksen alla ja muualla yh-
teensä 76 ha:n alueella on 1,53 milj. suo-m3 ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15. Yhden suo-
kuutiometrin energiasisältö tuotantokosteudessa 
on keskimäärin 0,48 MWh.
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179. Sikaräme 

Sikaräme (kl. 2331 05, x=6995,9, y=3633,1) sijait-
see noin 29 km Alajärven keskustasta itään, ja se 
rajoittuu koillisessa Pohjoisnevan suojelualuee-
seen ja muualla moreenimaastoon. Suon länsipuo-
lella kulkee paikallistie. Suolla on 57 tutkimuspis-
tettä ja 63 syvyyspistettä (kuva 83). Tutkimus- ja 
syvyyspisteitä on yhteensä 10,8/10  ha. Suon ko-
konaispinta-ala on 111  ha, yli 1  m syvän alueen 
58 ha, yli 1,5 m syvän 35 ha ja yli 2 m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 180–
191 m, ja pinta viettää pohjoiseen noin 9 m/km. 
Sikaräme on suureksi osaksi ojitettu, ja se kuuluu 
luonnontilaluokkaan 1. Suon pohjoisreuna kuu-
luu suojelualueeseen. Pohjoispäästä on ojayhteys 
Poikkijokeen, josta vedet laskevat Lappajärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 47.084, Poikkijoen 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,0 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 53 % ja hiekka 47 %. 

Sikarämeen suotyypeistä on rämeellä 81 %, tur-
vekankaalla 18 % ja avosuolla 1 %. Ojitusalueella 

on mm. kanervarahkaräme-, isovarpuräme- ja tu-
pasvillarämemuuttumia ja reunoilla paikoin tur-
vekangasta (kuva 84). Ojittamattomalla alueella 
suon länsiosassa on mm. variksenmarjarahkarä-
mettä ja varsinaista sararämettä. Keskimääräinen 
pinnan rahkamättäisyys on 26 % ja mättäiden kor-
keus on 1,5 dm. Puusto on ojitusalueella keskiti-
heää, mäntyvaltaista riukua tai kasvatusmetsää, 
reunaosissa myös tukkipuustoa.

Sikarämeen turpeista on rahkavaltaisia 83 % ja 
saravaltaisia 17 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 63  %, sararahkaturve (CS) 20  %, 
saraturve (C) 3  % ja rahkasaraturve (SC) 15  %. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
28 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 8 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonais-
turvemäärästä.

Suolla on yleensä ohut heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintaturvekerros, jonka alla on hyvin 
maatunutta rahka- ja saraturvetta. Pohjalla ja pai-
koin ohutturpeisilla alueilla turve on sarapitoista 
tai valtaista.

Kuva 83. Sikarämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 84. Isovarpurämemuuttumaa Sikarämeellä. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

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

Sikarämeeltä on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
1,9 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,1–4,9), vesipi-
toisuus märkäpainosta 89.8 % (85,5–92,1) ja kui-
va-ainemäärä 99,61 kg/suo-m3 (78,7–131,0). Kui-
van turpeen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin 
21,8  MJ/kg (20,8–23,1) ja 50  %:n kosteudessa 

9,7 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 0,15 % 
kuivapainosta (0,11–0,20). Hiilipitoisuus on keski-
määrin 55,3 % ja typpipitoisuus 1,28 %.

Sikaräme soveltuu turvetuotantoon. Suon yhte-
näisellä 34 ha:n laajuisella yli 1,5 m syvällä alueella 
on 0,58  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.15. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,51 MWh. 
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180. Jokikurvinneva 

Jokikurvinneva (kl. 2331 03, x=7005,7, y=3554,2) 
sijaitsee osittain Vimpelin puolella noin 27  km 
Alajärven keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu 
pohjoisessa Poikkijokeen ja hieta- ja hiesumaas-
toon, idässä suohon ja muualla moreenimaastoon. 
Itä- ja länsireunaa sivuaa ja etelälahdekkeen poikki 
kulkee metsäautotie. Suolla on 135 tutkimuspistet-
tä ja 148 syvyyspistettä (kuva 85). Tutkimus- ja sy-
vyyspisteitä on yhteensä 9,4/10 ha. Suon kokonais-
pinta-ala on 302 ha, yli 1 m syvän alueen 201 ha, 
yli 1,5 m syvän 151 ha ja yli 2 m syvän 97 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 135–
145  m, ja pinta viettää itäosassa lähinnä pohjoi-
seen ja muualla luoteeseen. Jokikurvinneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu. Länsiosassa ja ete-
lälahdekkeessa on ojittamattomia alueita. Suo 
kuuluu lähinnä luonnontilaluokkaan 2 länsiosan 

ojittamattoman alueen takia. Vedet laskevat usei-
ta laskuojia myöten läheiseen Poikkijokeen, joka 
johtaa Lappajärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
47.084, Poikkijoen valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,6  m. Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni 59 %, hieta 20 %, hiek-
ka 12 % ja hiesu 8 %.

Jokikurvinnevan suotyypeistä on rämeellä 
75 %, turvekankaalla 13 % ja avosuolla 11 %. Ete-
lälahdekkeen ojittamattomalla alueella on mm. 
lyhytkorsinevarämettä, ruohoista saranevaa, rim-
pinevaa ja varsinaista sararämettä (kuva 86). Tien 
pohjoispuolen ojittamattomalla alueella on mm. 
keidasrämettä, lyhytkorsinevarämettä, varsinaista 
sararämettä ja ruohoista saranevaa. Ojitusalueella 
yleisiä ovat kanervarahkaräme- ja tupasvillarahka- 

Kuva 85. Jokikurvinnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 86. Avovesiallikoita Jokikurvinnevan eteläosassa. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

Kuva 87. Kanervarahkanevamuuttumaa Jokikurvinnevalla. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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rämemuuttuma. Lisäksi alueella esiintyy mm. var-
sinaista sararäme- ja isovarpurämemuuttumaa, 
tupasvilla- ja kanervarahkanevamuuttumaa (kuva 
87) sekä reunaosissa turvekankaita.

Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 
42 % ja mättäiden korkeus on 2,0 dm. Puusto on 
monin paikoin harvaa ja vajaatuottoista mäntyä. 
Itäosassa ja ojitetuilla reuna-alueilla on kook-
kaampaa ja tiheämpää mäntyvaltaista metsää.

Jokikurvinnevan turpeista on rahkavaltaisia 
54  % ja saravaltaisia 46  %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 33  %, sararahkaturve 
(CS) 22  %, saraturve (C) 7  % ja rahkasaraturve 
(SC) 38 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 30  %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 9 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on ohut, yleensä selvästi alle puolen 
metrin paksuinen heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintaturvekerros, jonka alla on selvästi maa-
tuneempaa rahka- tai sararahkaturvetta. Pohjaa 
kohti turve muuttuu yleensä selvästi saravaltaisek-
si. Paikoin saravaltainen turve ulottuu pintaan asti. 
Myös puhdasta saraturvetta esiintyy paikoin.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 2,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,3. Liekoja on vähän. 

Jokikurvinnevalta on otettu näytteet kolmelta 
pisteeltä. Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus 
on 3,7 % kuivapainosta (vaihteluväli 1,2–9,3), ve-
sipitoisuus märkäpainosta 88,8  % (82,6–92,2) ja 
kuiva-ainemäärä 118,1  kg/suo-m3 (79,9–136,0). 
Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on keski-
määrin 21,8 MJ/kg (17,8–24,4) ja 50 %:n kosteu-
dessa 9,7  MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,32  % kuivapainosta (0,08–0,80). Hiilipitoisuus 
on keskimäärin 53,6 % ja typpipitoisuus 1,72 %.

Jokikurvinneva soveltuu turvetuotantoon. 
Suon yhtenäisellä 134  ha:n laajuisella yli 1,5  m 
syvällä alueella metsäautotien pohjoispuolella on 
2,41  milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon sovel-
tuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.35. Yhden suokuutiometrin energiasisältö 
tuotantokosteudessa on keskimäärin 0,64 MWh. 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 461, 2015
Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3.

127

181. Ukonmäki 

Ukonmäki (kl. 2331 03, x=6982,2, y=3401,8) si-
jaitsee noin 10 km Alajärven keskustasta etelään. 
Suo rajoittuu mäkiseen ja osin kallioiseen mo-
reenimaastoon. Suon länsi- ja itäreunaa sivuaa 
metsäautotie. Suolla on 34 tutkimuspistettä ja 28 
syvyyspistettä (kuva 88). Tutkimus- ja syvyyspis-
teitä on yhteensä 14,6/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 42 ha, yli 1 m syvän alueen 13 ha, yli 1,5 m 
syvän 6 ha ja yli 2 m syvän 4 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 152–
154  m. Ukonmäki koostuu kahdesta eri altaas-
ta, joista itäinen on kokonaan ojitettu ja läntinen 
osittain. Suon itäosa kuuluu luonnontilaluokkaan 
0 ja länsiosa luokkaan 2. Länsiosan vedet kulkeu-
tuvat Kurejoen kautta Lappajärveen ja itäosan Iso-
Räyringin ja Alajärven kautta Lappajärveen. Suon 
länsiosa kuuluu vesistöalueeseen numero 47.047, 
Orasenjoen valuma-alue ja itäosa vesistöalueeseen 
numero 47.094, Räyringin valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 
3,3 m. Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit 
ovat moreeni 97 % ja kallio 3 %. 

Ukonmäen suotyypeistä on rämeellä 70  % ja 
turvekankaalla 30  %. Länsiosan ojittamattomalla 
alueella on tupasvillarämettä ja tupasvillarahkarä-
mettä. Länsiosan ojitusalueella on tupasvillarah-
karämemuuttumaa. Itäosan ojitusalueella on iso-
varpurämemuuttumaa ja puolukkaturvekangasta. 
Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 17 % 

ja mättäiden korkeus on 1,6 dm. Puusto on ojitus-
alueella keskitiheää, paikoin kookastakin mäntyä.

Ukonmäen turve on rahkavaltaista. Pääturvela-
jeittain jakauma on: rahkaturve (S) 62 % ja sara-
rahkaturve (CS) 38 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 47 % ja puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suon länsiosassa on vaihtelevanpaksuinen hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, 
joka sisältää runsaasti tupasvillan jäännöksiä. Sy-
vemmällä on maatumisasteeltaan vaihtelevaa rah-
kavaltaista turvetta. Itäisessä altaassa turvekerros 
on ohuehko, ja heikosti maatunut rahkavaltainen 
pintakerros on alle puoli metriä paksu. Alla on sel-
västi maatuneempaa rahka- ja sararahkaturvetta.

 Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaker-
roksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,7. Liekoja on vähän. 

Suon länsiosan 6 ha:n laajuinen yli 1,5 m syvä 
alue soveltuu varauksella turvetuotantoon. Turve-
kerroksessa on melko paljon maatuneisuusvaihte-
lua. Alueella on pinnassa 0,06 milj. suo-m3 lähinnä 
ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa turvetta ja 
sen alla energiaturvetuotantoon soveltuvaa tur-
vetta 0,05  milj. suo-m3. Yhden suokuutiometrin 
energiasisältö tuotantokosteudessa on keskimää-
rin 0,50 MWh. 

Kuva 88. Ukonmäen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja turvekerrostumat

Alajärven maapinta-ala oli 739 km2 ennen kunta-
liitosta Lehtimäen kunnan kanssa. Peruskartoilta 
tehdyn pinta-alamittauksen mukaan 20 ha ja sitä 
suurempia yhtenäisiä suoalueita on Alajärven alu-
eella 162 kappaletta yhteispinta-alaltaan 18 625 ha 
eli 25 % pinta-alasta (Virtanen ym. 2003). Alajär-
vellä on tutkittu kaikkiaan 181 suokuviota, joiden 
pinta-ala on yhteensä 17 190 ha. Joitakin soita on 
ollut jo tutkimushetkellä turvetuotannossa, eikä 
niitä ole siksi tutkittu.

Alajärven suot kuuluvat suuralueellisesti Sisä-
Suomen keidassoiden eli viettokeitaiden ja Poh-
janmaan aapasoiden vaihettumisvyöhykkeeseen. 
Monilla soilla on sekä keidassoiden että aapa-
soiden piirteitä, kuitenkin jälkimmäisten ollessa 
usein vallitsevina. Alajärvellä tutkittujen 181 suon 
tiedot julkaistaan kolmessa osaraportissa. Tässä 
kolmannessa osaraportissa on tiedot 66 suosta, 
jotka sijoittuvat kunnan itäosaan. Raportissa tut-
kituista soista suurin on 297 ha:n laajuinen Savon-
neva (numero 139). Tutkittujen soiden keskikoko 
on 82 ha, mutta soiden koko vaihtelee paljon. 

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 5  449 suo-
tyyppihavaintoa. Yleisimpiä suotyyppejä ovat 
erilaiset rämeet, joita on 61  % tutkitusta suopin-
ta-alasta (suokohtaisesti pinta-aloihin painotettu 
keskiarvo). Rämetyypeistä yleisimpiä ovat tupas-
villaräme, rahkaräme ja isovarpuräme. Rämeet 
ovat valtaosin muuttumia. Turvekankaita on 33 % 
tutkitusta suopinta-alasta. Turvekankaista yleisim-
piä ovat puolukka- ja varputurvekangas. Turve-
kankaiden runsaus merkitsee sitä, että monet suot 
ovat olleet jo pitkään ojitettuina, jolloin metsäkas-
villisuus on vallannut tilaa alkuperäiseltä suokas-
villisuudelta ja puuston kasvu on ollut voimakasta. 
Avosoita eli nevoja on 3 % ja korpia 0,5 % tutkitus-
ta pinta-alasta. Lyhytkorsineva ja rahkaneva ovat 
yleisimmin esiintyviä nevatyyppejä. Turvepelloilla 
on 3 % tutkimus- ja syvyyspisteistä.

Ojikkoja on 1 % ja muuttumia 55 % tutkitusta 
suopinta-alasta. Ojittamattoman suon osuus on 
8 %. Ojituksen vaikutuksen alaista suota on kaikki-
aan 92 % tutkitusta suopinta-alasta. Kaikki tutkitut 
suot ovatkin joko kokonaan tai ainakin osittain 
ojitettuja. Useimmat suot ovat vähäravinteisia ja 
siten kasvillisuudeltaan melko karuja. Toisaalta 
muutamat ojitetut suot ovat todennäköisesti olleet 

ennen ojitusta melko ravinteisia ja reheviä, koska 
niillä kasvaa mm. katajaa ja siniheinää. 

Useimmat tutkitut suot kuuluvat luonnon- 
tilaisuusluokkaan 0. Näitä soita on 53 kpl (liite 5). 
Luokkaan 1 kuuluvia soita on 8 kpl. Luokkiin 0 ja 
1 kuuluvat suot ovat kokonaan tai lähes kokonaan 
ojitettuja ja näin ollen niiden vesitalous on koko-
naan muuttunut (liite 4). Luokkaan 2 kuuluvia soi-
ta on 3 kpl, ja luokkaan 3 kuuluvia soita on vain 
2 kpl.

Raportin suot sijoittuvat 110–202 metrin kor-
keudelle merenpinnasta siten, että läntiset suot 
ovat matalammalla kuin keski- ja itäosassa sijait-
sevat suot. Suot ovat voineet syntyä jääkauden jäl-
keisten muinaisten meri/järvivaiheiden väistyttyä 
maankohoamisen seurauksena noin 7000–9500 
vuotta sitten mm. Alajärven Jäkäläneva 8660 vuot-
ta ja Kaartusenneva 7580 vuotta sitten (Mäkilä 
1913).

Suurin osa Alajärven kunnasta kuuluu Ähtä-
vänjoen vesistöalueeseen (nro 47), ja soiden vedet 
laskevat mereen Lappajärven kautta. Lounaisosa 
kuuluu Lapuanjoen vesistöalueeseen (nro 44). 
Useimpien soiden kuivatusmahdollisuudet turve-
tuotannon kannalta ovat hyvät. Soilla on melko 
vähän lampia tai avovesiallikoita, ja suon pinnan 
vietto on melko hyvä.

Taulukossa 1 esitetään tutkittujen soiden turve-
määrät pääturvelajin ja maatuneisuuden mukaan. 
Heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltaisen (S) 
pintaturpeen osuus on 19 % koko turvemäärästä. 
Yli 1,5  m syvällä alueella sen osuus on samoin 
19  %. Koko turvemäärästä 50  % on yli 1,5  m 
syvällä alueella. 

Monille tutkituille soille on ominaista ohut tur-
vekerros. Vanhasta ojituksesta johtuen turveker-
ros on huomattavasti tiivistynyt. Ennen ojitusta 
turvekerroksen paksuus on voinut olla näillä alu-
eilla kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Ohut 
turvekerros johtuu usein tasaisesta topografiasta 
ja vettä läpäisevästä pohjamaalajista, joka on usein 
hietaa, hiekkaa tai hiekkaista moreenia. 

Tässä raportissa esitettyjen soiden keskisyvyys 
on vain 1,0  m, josta heikosti (H1–4) maatuneen 
rahkavaltaisen pintaturvekerroksen osuus on 
0,2 m (taulukko 3). Yli 1,5 m syvän alueen osuus 
tutkitusta suoalasta on 22 %. Tutkittujen soiden yli 
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metrin syvyisten alueiden turvekerrostuman keski- 
paksuus on 1,8 m, yli 1,5 m syvien 2,2 m ja yli 2 m 
syvien alueiden 2,7 m. Suurin havaittu turvepak-
suus, 5,6 m, on Heinälännevalla (suo nro 133). 

Tutkituissa soissa rahkavaltaisen turpeen osuus 
on 59 %, kun se Etelä-Pohjanmaan tutkituissa sois-
sa on keskimäärin 67 % (Virtanen ym. 2003). Sa-
ravaltaisten turpeiden osuus on 41 %. Tutkituille 
soille on tyypillistä melko ohut heikosti (H1–4) 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros. Pak-
suturpeisilla soilla tämä kerros voi olla selvästi yli 
metrin paksuinen, kun taas ohutturpeisilla soilla 
se voi puuttua lähes kokonaan. Joillakin ohuttur-
peisilla soilla turvekerros voi olla pinnasta asti 
sarapitoista tai -valtaista. Turpeen lisätekijöistä tu-
pasvillan jäännökset ovat yleisimpiä. Tupasvillan 
jäännöksiä sisältäviä turpeita on 29  % kokonais-
turvemäärästä. Puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 
on 16 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 3 % ko-
konaisturvemäärästä. 

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keskimaatuneisuus on 5,6 (von Postin kymmenas-
teikko). Heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltai-

sen pintaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 
2,8 ja maatuneemman pohjaturvekerroksen 6,2. 

Turvekerroksessa olevan lahoamattoman puu-
aineksen eli liekojen määrä on suurimmilla tut-
kituilla soilla yleensä alhainen, mutta monilla 
pienillä ja usein metsäisillä soilla liekoisuus on 
paikoin korkea. Nykyisillä tuotantomenetelmillä 
liekoisuus ei kuitenkaan ole este tuotannon aloitta-
miselle, mutta korkea liekoisuus saattaa aiheuttaa 
lisäkustannuksia pientuotannossa

Tutkittujen soiden yleisin pohjamaalaji on mo-
reeni, jota esiintyy 63 %:ssa suoalasta (suokohtai-
sesti pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Hiek-
ka on pohjamaalajina 25  %:ssa suoalasta, hieta 
8 %:ssa ja hiesu 4 %:ssa.

Liejua on havaittu 22 suon pohjalla. Liejuker-
rokset ovat yleensä alle metrin paksuisia, ja ne 
ovat yleensä pienialaisia. Tutkittujen soiden tut-
kimuspisteistä laskettu (pinta-aloihin painotettu) 
liejun esiintymisprosentti on 2,7. Liejuja on soiden 
pohjalla kaikkiaan noin 146  ha:n alueella. Lieju 
osoittaa suon syntyneen vesistön, yleensä järven 
tai merenlahden umpeenkasvun seurauksena.

Laboratoriomääritysten tulokset

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin 21 suolta ja 
33 näytepisteeltä yhteensä 427 turvenäytettä. Tur-
venäytteiden keskimääräinen tuhkapitoisuus on 
3,4  % kuivapainosta. Turpeen vesipitoisuus riip-
puu mm. turvelajista, maatuneisuudesta sekä suon 
ojituksesta. Keskimääräinen turpeen vesipitoisuus 
on 89,9 % märkäpainosta. 

Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen määrällä 
tarkoitetaan sitä, minkä verran kuiva-ainetta tur-
peessa on tilavuusyksikköä kohti. Suhde ilmais-
taan tavallisesti kilogrammoina suokuutiometriä 
kohti. Tutkituissa soissa on kuiva-ainetta keski-

määrin 100,9  kg/suo-m3. Suossa olevan turpeen 
kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea 
vesipitoisuus sekä maatuneisuus ja turvelaji. Tur-
peen kuiva-ainemäärä on tärkein vaikuttaja suo-
kuution energiasisältöä laskettaessa. Ojitetun suon 
pintaosan turpeen energiasisältö tilavuusyksikköä 
kohden on usein selvästi korkeampi ojittamatto-
maan suohon verrattuna. 

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

Taulukko 1. Alajärvellä (osaraportti 3) tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Pintarahka (S) milj. suo-m3

H1–3                   H4
Muu turve S H5-10

C H1-10 
milj. suo-m3

Yhteensä  
milj.

suo-m3

Kokonaissuoala 5404 6,62 3,41 42,30 52,33
Yli 1 m syvä alue 2065 4,48 2,35 29,87 36,71
Yli 1,5 m syvä alue 1204 3,16 1,85 21,35 26,36
Yli 2 m syvä alue 634 2,05 1,15 13,68 16,88
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painotettu keskimääräinen tehollinen lämpöarvo 
kuivalla turpeella on 21,2  MJ/kg. Vastaava arvo 
50 %:n kosteudessa on 9,4 MJ/kg. 

Turpeen keskimääräinen rikkipitoisuus on 
0,22 % kuivapainosta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(liite 3) mukaan turpeen eräänä velvoittavana luo-

kitteluarvona on rikkipitoisuus, jonka todellinen 
arvo tulee ilmoittaa, mikäli se ylittää 0,50 %:n pi-
toisuuden. Turpeen rikkipitoisuus nousee yleensä 
jonkin verran suon pohjaturpeessa, ja varsinkin 
järviruoko turpeen lisätekijänä kohottaa arvoja. 

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Tutkituista soista 48 soveltuu turvelajin, maatu-
neisuuden ja turvemäärän perusteella turvetuo-
tantoon (kuva  89, taulukko 2). Kymmenen suon 
pintaturvekerroksesta on ensin nostettavissa vaa-
leaa rahkaturvetta kasvu- tai ympäristöturpeeksi, 
ja tämän alla oleva turve soveltuu energiaturve-
tuotantoon. Monet tuotantokelpoiset alueet ovat 
pieniä, alle 10 ha:n laajuisia. Taulukossa 2 lueteltu-
jen soiden lisäksi on joillakin soilla pieniä, lähinnä 
tilakohtaiseen turvetuotantoon soveltuvia alueita, 
joista ei ole erikseen laskettu tuotantokelpoista 
turvemäärää. Turvetuotantoon (sekä kasvu- että 
energiaturve) soveltuvien alueiden yhteispinta-ala 
on 956 ha. 

Kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuu 
10 suota, joiden tuotantokelpoinen pinta-ala on 
yhteensä 99 ha. Tuotantokelpoista, heikosti maatu-
nutta rahkavaltaista pintaturvetta on lähinnä ener-
giaturvekerroksen päällä 0,90  milj. suo-m3. Tur-
ve soveltuu vaalean kasvuturpeen tai kuivike- ja 
imeytysturpeen (ympäristöturve) raaka-aineeksi. 
Suoalueita, jotka soveltuvat hyvälaatuisen viljely- 
turpeen tuotantoon, on vähän.

Energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta on 
46 suolla yhteensä 956 ha. 36 suolla on yhteensä 
327  ha pelkästään energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa aluetta. Muilla soilla on hyödynnettävä 
ensin heikosti maatunut rahkavaltainen pintatur-
vekerros kasvu- tai ympäristöturpeena tai tarvit-
taessa energiaturpeena. Tuotantokelpoisen ener-
giaturpeen kokonaismäärä on 17,7 milj. suo-m3, ja 
kuivan turpeen energiasisältö on 10,5 milj. MWh. 

Jyrsinturpeelle lasketussa tuotantokosteudessa 
(50  %) energiasisältö on 9,3  milj.  MWh, jolloin 
yhden suokuution keskimääräinen energiasisältö 
on 0,52  MWh. Palaturpeen tuotantokosteuteen 
(35  %) laskettuna suokuution energiasisältö on 
noin 5,5 % korkeampi. 

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

Soista, joista on otettu turvenäytteitä labora-
toriomäärityksiä varten, ja jotka soveltuvat ener-
giaturvetuotantoon, on määritetty Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaisesti laatuluokat tuhka-
pitoisuudelle (A), teholliselle lämpöarvolle (Q) 
ja rikkipitoisuudelle (S) (liite 3). Oletuksena on 
ollut, että turpeen kosteus on 50 % (M50). Useim-
mat suot sijoittuvat tuhkapitoisuuden perusteella 
luokkiin A2.0 ja A4.0, tehollisen lämpöarvon pe-
rusteella luokkaan Q8 ja rikkipitoisuuden perus-
teella luokkiin S0.15 ja S0.20. 

Mikäli heikosti maatunutta rahkavaltaista pin-
taturvetta käytetään energiaturpeena, on sen läm-
pöarvoluokka on usein Q6. Ilmoitetut laatuluokat 
ovat lähinnä suuntaa-antavia, ja ne ovat riippuvai-
sia mm. toimitetun turpeen kosteudesta ja mine-
raalimaan sekoittumisesta turpeeseen tuotanto-
prosessissa.
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Taulukko 2. Alajärven turvetutkimusraportin osan 3 turvetuotantoon soveltuvat suot. 

Nro Suon nimi Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve
Tuotanto-

kelp.  
pinta-ala 

ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 

suo-m³

Energia-
sis. 50 %:n 

kosteudessa 
milj. MWh

Tuotanto-
kelp. 

pinta-ala 
ha

Tuotanto-
kelp. turve-
määrä milj. 

suo-m³
116 Aitasaarenkangas 7 0,05 0,02 7 0,05
117 Sadinsuonneva 20 0,33 0,17 5 0,07
118 Vähähonkineva 16 0,18 0,09 16 0,11
119 Honkimaanneva 5 0,09 0,04 0
120 Niemikankaanneva 8 0,12 0,06 0
121 Uudenniitynneva 24 0,34 0,17 10 0,11
122 Kärryneva 39 0,80 0,42 0
125 Metsolanneva 15 0,24 0,13 0
126 Teerineva 87 1,77 0,88 0
127 Kuuronneva 23 0,29 0,13 10 0,10
128 Tikkaneva 7 0,09 0,05 7 0,03
129 Lamminmäenneva 11 0,25 0,14 0
130 Luomanneva 10 0,23 0,11 0
131 Vihanninkorpi 5 0,08 0,04 0
132 Nikinsaarensuo 69 1,68 0,89 6 0,08
133 Heinälänneva 16 0,48 0,19 0
136 Hangasneva 6 0,08 0,04 0
138 Tahvanusneva 18 0,25 0,13 0
139 Savonneva 21 0,27 0,15 0
140 Soidinneva 55 1,19 0,50 0
143 Vuorijärvenneva 7 0,10 0,06 0
144 Saukonneva 7 0,13 0,09 0
147 Varissarenneva-

Ukonneva
6 0,11 0,06 0

150 Sudenpesänkankaan-
rämäkkö

5 0,09 0,05 0

152 Juoleikonneva 12 0,17 0,09 0
153 Soidinneva-Kettuneva 7 0,07 0,04 7 0,04
154 Kuistinneva 7 0,12 0,06 0
155 Pohjoisneva 33 0,69 0,38 0
156 Paloneva 5 0,06 0,03 0
157 Kivineva 5 0,07 0,03 0
158 Latvalamminneva 7 0,10 0,06 0
159 Aitakankaanneva 50 0,94 0,50 0
160 Junansalmenneva 5 0,10 0,05 0
161 Välineva 5 0,08 0,04 0
163 Kuolleenpuronneva 8 0,13 0,06 0
165 Pitkäjärvenneva 20 0,38 0,21 0
167 Hasapakanneva 6 0,09 0,05 0
169 Suolasalmenneva 20 0,40 0,16 0
171 Vipu-Matinsaaren-

neva
7 0,11 0,06 0

172 Hiekkapuronräme 17 0,25 0,18 0
176 Koivusaarenneva 5 0,10 0,05 0
178 Lamminneva 76 1,53 0,74 25 0,25
179 Sikaräme 34 0,58 0,30 0
180 Jokikurvinneva 134 2,41 1,53 0
181 Ukonmäki 6 0,05 0,03 6 0,06
  Yhteensä 956 17,67 9,26 99 0,90
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Kuva 89. Alajärven turvetutkimusraportin osan 3 turvetuotantoon soveltuvat suot on merkitty punaisilla 
pisteillä. 
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Taulukko 3. Tutkittujen soiden atk-numero, luonnontilaluokka, pinta-ala, heikosti maatuneen pintaturve- 
kerroksen paksuus, turvekerrostuman keskisyvyys, turpeen keskimaatuneisuus, kokonaisturvemäärä ja 
vesistöalueen numero.

Nro Suon nimi

Atk-
numero

Luonnon-
tila- 

luokka

Pinta-
ala 
ha

Pinta-
kerros 

H1-4S m

Keski-
syvyys 

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä 
milj.  

suo-m³

Vesistö- 
alueen  

numero

116 Aitasaarenkangas 32839 1 54 0,3 0,9 4,8 0,46 47.056

117 Sadinsuonneva 32840 0 69 0,4 1,2 4,3 0,80 47.056

118 Vähä  Honkineva 32841 0 76 0,3 1,1 5,0 0,80 47.056

119 Honkikankaanneva 32842 0 61 0,1 0,7 5,5 0,43 47.052

120 Niemikankaanneva 32843 0 52 0,1 0,7 5,6 0,37 47.052

121 Uudenniitynneva 32844 0 96 0,2 1,1 4,4 1,09 47.052

122 Kärryneva 32845 0 92 0,5 1,5 5,5 1,35 47.056

123 Kirkkoneva 32846 0 22 0,3 0,8 5,3 0,17 47.055

124 Lammasniityn-
kankaanneva

32847 0 66 0,1 0,7 5,7 0,45 47.087

125 Metsolanneva 32848 0 44 0,3 1,1 5,5 0,49 47.087

126 Teerineva 32849 1 185 0,2 1,5 6,0 2,71 47.081,47.087

127 Kuuronneva 32850 1(2) 86 0,4 1,2 4,8 1,06 47.086

128 Tikkaneva 32851 1 19 0,3 1,4 5,6 0,26 47.086

129 Lamminmäenneva 32852 0 63 0,4 1,4 5,3 0,88 47.082

130 Luomanneva 32853 0 36 0,5 1,5 5,2 0,53 47.082

131 Vihanninkorpi 32854 0 29 0,3 1,1 5,3 0,30 47.082

132 Nikinsaarensuo 32855 0 124 0,3 1,9 4,5 2,35 47.083,47.056

133 Heinälänneva 32856 0 60 0,3 1,5 4,5 0,92 47.082

134 Roikankallionneva 32857 0 58 0,1 0,4 4,9 0,22 47.083,47.056

135 Kotakangas 32858 0 23 0,1 0,7 6,0 0,16 47.056

136 Hangasneva 32859 0 95 0,1 0,8 6,3 0,74 47.056,47.083

137 Niskakangas 32860 3 29 0,1 0,9 6,6 0,25 47.056

138 Tahvanusneva 32861 1 139 0,2 0,8 6,2 1,18 47.083

139 Savonneva 32862 0 297 0,1 0,8 6,1 2,47 47.083

140 Soidinneva 32863 1 120 0,2 1,5 6,3 1,85 47.083,14.645

141 Vehmaskangas 32864 1 122 0,1 0,5 6,7 0,65 47.083

142 Matoneva 32865 0 54 0,1 0,5 6,5 0,30 47.083

143 Vuorijärvenneva 32866 0 59 0,0 0,7 6,6 0,42 47.083

144 Saukonneva 32867 0 67 0,2 0,9 5,9 0,62 47.083,47.085

145 Kiviharjunneva 32868 0 64 0,1 0,6 5,9 0,37 47.085

146 Isonkivenrämäkkö 32869 0 52 0,2 0,6 5,5 0,32 47.083,47.085

147 Varissaarenneva-
Ukonneva

32870 0 127 0,0 0,4 5,5 0,56 47.085

148 Tukkisaarenneva 32871 0 40 0,1 0,4 5,9 0,17 47.085

149 Kortekankaanneva 32872 0 40 0,0 0,3 5,8 0,12 47.085

150 Sudenpesän-
kankaanrämäkkö

32873 0 91 0,0 0,4 6,3 0,33 47.085,47.082

151 Pohjoisneva 32874 0 88 0,2 0,6 5,6 0,54 47.084

152 Juoleikonneva 32875 0 74 0,2 0,7 5,7 0,56 47.084



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 461, 2015
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

134

Nro Suon nimi

Atk-
numero

Luonnon-
tila- 

luokka

Pinta-
ala 
ha

Pinta-
kerros 

H1-4S m

Keski-
syvyys 

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turve-
määrä 
milj.  

suo-m³

Vesistö- 
alueen  

numero

153 Soidinneva- 
Kettuneva

32876 0 70 0,4 1,0 5,3 0,67 47.082

154 Kuistinneva 32877 0 87 0,1 0,7 5,4 0,57 47.086

155 Pohjoisneva 32878 0 93 0,3 1,5 5,2 1,42 47.086,47.082

156 Paloneva 32879 0 64 0,0 0,8 5,6 0,49 47.084

157 Kivineva 32880 2 94 0,1 0,7 5,4 0,68 47.084,47.082

158 Latvalamminneva 32881 1 101 0,1 0,8 5,6 0,77 47.082

159 Aitakankaanneva 32882 0 128 0,3 1,4 5,0 1,81 47.086,47.084

160 Jungansalmenneva 32883 0 33 0,1 1,0 5,7 0,32 47.082

161 Välineva 32884 0 65 0,2 0,8 5,4 0,53 47.082

162 Hiekkaharjunneva 32885 0 25 0,1 0,6 5,7 0,15 47.082

163 Kuolleenpuronneva 32886 0 27 0,0 1,0 6,1 0,27 47.084

164 Martinkankaan-
neva

32887 0 42 0,1 0,7 5,7 0,29 47.084

165 Pitkäjärvenneva 32888 0(2) 87 0,3 1,0 5,1 0,84 47.084,47.085

166 Kirsilänneva 32889 0 25 0,3 0,9 5,2 0,22 47.084

167 Hasapakanneva 32890 0 64 0,1 0,7 5,6 0,47 47.084

168 Sarvineva S 32891 0 122 0,1 0,7 6,0 0,88 47.085

169 Suolasalmenneva 32892 0 132 0,2 1,0 5,6 1,33 47.084

170 Kellarikankaan-
neva

32893 0 48 0,1 0,3 5,5 0,14 47.084

171 Vipu-Matinsaaren-
neva

32894 0 101 0,1 0,6 6,0 0,60 47.084

172 Hiekkapuronräme 32895 0 63 0,1 1,0 6,5 0,65 47.084

173 Soidinräme 32896 0 218 0,0 0,8 6,2 1,71 47.084

174 Sarvineva 32897 0 25 0,1 0,8 6,0 0,21 47.084

175 Lehdonneva 32898 0 79 0,0 0,3 7,1 0,24 47.084

176 Koivusaarenneva 32899 0 32 0,2 1,0 5,6 0,32 48.006

177 Lehmineva 32900 0 107 0,1 0,7 6,7 0,75 47.083

178 Lamminneva 32901 3 145 0,6 1,8 4,9 2,67 47.083,47.085

179 Sikaräme 32902 1 111 0,3 1,2 6,1 1,28 47.084

180 Jokikurvinneva 32903 2 302 0,2 1,5 5,7 4,41 47.084

181 Ukonmäki 32904 2(0) 42 0,3 0,8 4,8 0,33 47.047

  Yhteensä/keskimäärin
 

  5404 0,2 0,9 5,5 52,32  

Taulukko 3. Jatkuu.

Soidensuojelu

Tutkitut suot eivät sijaitse suojelualueilla eikä yksikään kuulu luonnontilaisuusluokkiin 4 tai 5. 
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YHTEENVETO KAIKISTA ALAJÄRVEN ALUEELLA TUTKITUISTA SOISTA

Alajärven osaraporteissa 1-3 on tutkittu kaikki-
aan 181 erillistä suoaluetta yhteispinta-alaltaan 
17  190  ha (kuva 90). Kaikki kunnan alueella si-
jaitsevat yhtenäiset yli 20 ha:n laajuiset geologiset 
suoalueet on tutkittu. Listaus tutkituista soista on 
liitteessä 1. Tutkittujen soiden eri syvyysalueiden 
pinta-alat ja turvemäärät ovat taulukossa 4. Soiden 

keskisyvyys on vain 1,1 m, josta heikosti maatuneen 
(H1-4) rahkavaltaisen pintaturvekerroksen osuus 
on 0,2 m. Suurin havaittu turvepaksuus, 5,6 m, on 
Heinälännevalla (suo nro 133). Suurin osa Alajär-
ven soista on melko ohutturpeisia, vaikka suot si-
jaitsevat valtaosin selvästi yli 100 m:n korkeudessa 
merenpinnasta.

Taulukko 4. Kaikkien Alajärven osaraporttien soiden yhteenlasketut turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Pintarahka (S) milj. suo-m3

H1–3                   H4
Muu turve S H5-10

C H1-10 milj.  
suo-m3

Yhteensä milj.
suo-m3

Kokonaissuoala 17190 24,60 11,79 144,68 181,07
Yli 1 m syvä alue 7371 17,06 8,41 106,16 131,63
Yli 1,5 m syvä alue 4261 11,84 6,56 76,61 95,01
Yli 2 m syvä alue 2340 7,77 4,68 50,20 62,65

Valtaosa soista on kokonaan ojitettuja. Täysin  ojit-
tamattomia soita ei ole. Tutkittujen soiden ojitus-
prosentti on 87 (havaintopisteiden suokohtaisesti 
pinta-alaan painotettu keskiarvo). Yleisimmät 
suotyypit ovat rämeet, joita on 67 %, avosoita on 
6 % ja korpia vain 1 %. Muita suotyyppejä, lähinnä 
turvekankaita, on 26 %. Joillakin soilla on ollut 
ennen ojitusta melko reheviä suotyyppejä mm. 
ruohoista sararämettä ja lettorämettä. Tästä ovat 
merkkeinä enää katajapensaat ja runsas siniheinä-
kasvusto.

Turvekerrostumien keskimaatuneisuus von 
Postin kymmenasteikolla on 5,7. Heikosti maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen keskimaatu-
neisuus on 2,8 ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 
6,4. Tutkittujen soiden turpeista on rahkavaltaisia 
61 % ja saravaltaisia 39 %. Ruskosammalvaltaisia 
turpeita on hyvin vähän. Turpeen lisätekijöistä 
ovat tupasvillan jäännökset yleisimpiä. Tupasvil-
lapitoisia turpeita on 34  %, puun jäännöksiä li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 15 % ja varpujen 
jäännöksiä sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Alajärven soiden keskimääräinen turpeen tuh-
kapitoisuus on 3,1 %, pH-arvo 4,0, kuiva-ainemää-
rä 99 kg/suo-m3 ja kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo 21,2 MJ/kg. Rikkipitoisuus on keskimäärin 
0,24 % turpeen kuivapainosta.

Tutkituista soista 105 soveltuu turvetuotantoon. 
Tuotantokelpoisen alueen kokonaispinta-ala on 
2  781  ha. Tuotantokelpoista energiaturvetta on 
50,3  milj. suo-m3 ja kasvu- ja ympäristöturvet-
ta 2,9  milj. suo-m3. Kasvu- ja ympäristöturvetta 
voidaan tarvittaessa käyttää myös energiaturpee-
na. Tuotantokelpoisen alueen ja turvemäärän las-
kelmissa ei ole mukana alueita, jotka kartoissa on 
merkitty tuotantoalueiksi.

Tutkituista soista luonnontilaluokkaan 0 sijoit-
tuu 133 kpl, luokkaan 1 sijoittuu 32 kpl, luokkaan 2 
sijoittuu 12 kpl ja luokkaan 3 sijoittuu 3 kpl. Lähes 
ojittamattomia luonnontilaluokkaan 4 sijoittuvia 
soita on yksi (Teerineva, suo nro 10). Luonnontila-
luokkaan 5 kuuluvia soita ei ole yhtään kappaletta. 
Kunnan koillisosaan sijoittuvia pitkään suojelussa 
olleita soita ei ole tutkittu, eikä niille ole määritetty 
luonnontilaluokkaa.

Jos Alajärveen liitetyn Lehtimäen tutkitut suot 
lasketaan mukaan, on Alajärvellä tutkittu kaikki-
aan 236 suota, joiden yhteispinta-ala on 24 735 ha 
ja kokonaisturvemäärä 277,7 milj. suo-m3. Tietoja 
Alajärvellä tutkituista soista löytyy myös GTK:n 
turvevarojen tilinpidon nettisivuilta www.gtk.fi/
turvevarat.
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Kuva 90. Alajärven alueella tutkitut suot (osaraportit 1-3). Turvetuotantoon soveltuvat suot on merkitty 
punaisella.
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ALAJÄRVELLÄ TUTKITUT SUOT

Nro Suon nimi Atk-numero
Pinta-ala 

ha
Raportti 

nro Nro Suon nimi
Atk-

numero
Pinta-ala 

ha
Raportti 

nro

1 Pahaneva Se 15457 109 1 46 Iso Narunneva 32062 285 2

2 Pahaneva 15456 216 1 47 Murtokallionlehto 32770 66 2

3 Mutikanneva 15428 451 1 48 Latoneva 32431 217 2

4 Kivenneva 15434 121 1 49 Alakyto 32772 97 2

5 Pataminneva 15435 104 1 50 Kivenneva 32773 58 2

6 Niskaneva 15429 271 1 51 Pleunankangas 32774 42 2

7 Isoneva 15437 205 1 52 Plevna 32775 70 2

8 Pikku Narunneva 15430 93 1 53 Sienikankaanräme 32776 24 2

9 Kotaneva 15436 94 1 54 Vuorijarvenneva 32777 75 2

10 Teerineva 15142 134 1 55 Tupasaarenneva 32778 29 2

11 Mikonsalmenneva 15191 114 1 56 Laumaanneva 32779 48 2

12 Räätsänginneva 15458 96 1 57 Hiekkaneva-Potpakanneva 32780 76 2

13 Ruutmossanneva 15438 84 1 58 Heinijarvi 32781 55 2

14 Sarvineva 15439 72 1 59 Tupunvainio 32782 85 2

15 Kamarineva 15440 67 1 60 Virtosaarenkydönsuo 32783 34 2

16 Siirilänneva 15443 69 1 61 Kotalampi 32784 118 2

17 Järmosanneva 15450 104 1 62 Rengonmaki 32785 37 2

18 Räneenneva 15187 211 1 63 Penjankorpi 32786 107 2

19 Porrasneva 15149 130 1 64 Haapapuskanmäensuo 32787 89 2

20 Luttisaarenneva 15141 176 1 65 Isonkankaanneva 32788 130 2

21 Kaartusenneva 15188 79 1 66 Höykkymosanneva 32789 129 2

22 Isoneva 15189 56 1 67 Murtoneva 32790 63 2

23 Röklänneva 15441 66 1 68 Roittojensuo 32791 63 2

24 Hämeenneva 15442 114 1 69 Saunapuronkonto 32792 41 2

25 Kapulasillanneva 15444 117 1 70 Kauraneva 32793 43 2

26 Taatinneva 15445 151 1 71 Vinnisaarenkytö 32794 30 2

27 Honkineva 15446 173 1 72 Kalliorannansuo 32795 70 2

28 Veteläsuo 15433 179 1 73 Pohjasneva 32796 36 2

29 Isoneva 15431 422 1 74 Koivukangas 32797 34 2

30 Kähkijärvenneva 15447 232 1 75 Vähäjärvi 32798 85 2

31 Isoneva-Korteneva 15432 155 1 76 Kusiaisneva 32799 56 2

32 Iso Nassinneva 15448 188 1 77 Kotkasaarenneva 32800 44 2

33 Tikkaneva 15449 59 1 78 Paskoneva 32801 270 2

34 Riihineva 15190 77 1 79 Pihlajakankaansuo 32802 27 2

35 Portinneva 15451 200 1 80 Paamosanneva 32803 68 2

36 Hattupohjanneva 15452 98 1 81 Mosanneva 32804 37 2

37 Sarvineva 15453 106 1 82 Rautasaari 32805 20 2

38 Koppeloneva 15454 98 1 83 Marjaharju 32806 90 2

39 Kurvinneva 15455 223 1 84 Latoaho 32807 26 2

40 Isoneva 3491 227 1 85 Palkkineva 32808 35 2

41 Ristineva 3499 347 1 86 Koskelankytöjensuo 32809 55 2

42 Puukkoharjunneva 3510 252 1 87 Kolimosanneva 32810 33 2

43 Piuharjunneva 3511 193 1 88 Viitasaarenneva 32811 97 2

44 Pahaneva 3522 31 1 89 Isoneva 32812 86 2

45 Karpatinneva 3523 119 1 90 Jokineva 32813 42 2
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Nro Suon nimi
Atk-

numero
Pinta-
ala ha

Raportti  
nro Nro Suon nimi

Atk-
numero

Pinta-
ala ha

Raportti 
nro

91 Vanhanhaudanneva 32814 67 2 137 Niskakangas 32860 29 3

92 Kettuneva 32815 88 2 138 Tahvanusneva 32861 139 3

93 Repulinneva 32816 28 2 139 Savonneva 32862 297 3

94 Ravarummunneva 32817 27 2 140 Soidinneva 32863 120 3

95 Valkeaneva 32818 45 2 141 Vehmaskangas 32864 122 3

96 Pakosaunansaarenneva 32819 87 2 142 Matoneva 32865 54 3

97 Lautakankaanneva 32820 64 2 143 Vuorijärvenneva 32866 59 3

98 Pitkaneva 32821 44 2 144 Saukonneva 32867 67 3

99 Myllyneva 32822 108 2 145 Kiviharjunneva 32868 64 3

100 Koskelanneva 32823 36 2 146 Isonkivenrämäkkö 32869 52 3

101 Perälänkangas 32824 40 2 147
Varissaarenneva-Ukon-
neva 32870 127 3

102 Varvassalonneva 32825 21 2 148 Tukkisaarenneva 32871 40 3

103 Tervaneva 32826 36 2 149 Kortekankaanneva 32872 40 3

104 Soidinneva 32827 118 2 150
Sudenpesänkankaan-
rämäkkö 32873 91 3

105 Kyrönniitunsuo 32828 58 2 151 Pohjoisneva 32874 88 3

106 Peurasaarenkorvensuo 32829 44 2 152 Juoleikonneva 32875 74 3

107 Paloneva 32830 47 2 153 Soidinneva-Kettuneva 32876 70 3

108 Lintuvuorenneva 32831 45 2 154 Kuistinneva 32877 87 3

109 Hallaneva 32832 40 2 155 Pohjoisneva 32878 93 3

110 Pirkkalanneva 32833 23 2 156 Paloneva 32879 64 3

111 Otonrämäkönsuo 32834 57 2 157 Kivineva 32880 94 3

112 Naurisahonsuo 32835 125 2 158 Latvalamminneva 32881 101 3

113 Laitakorvenneva 32836 141 2 159 Aitakankaanneva 32882 128 3

114 Einespuuronneva 32837 52 2 160 Jungansalmenneva 32883 33 3

115 Kokkoneva 32838 149 2 161 Välineva 32884 65 3

116 Aitasaarenkangas 32839 54 3 162 Hiekkaharjunneva 32885 25 3

117 Sadinsuonneva 32840 69 3 163 Kuolleenpuronneva 32886 27 3

118 Vähä  Honkineva 32841 76 3 164 Martinkankaanneva 32887 42 3

119 Honkikankaanneva 32842 61 3 165 Pitkäjärvenneva 32888 87 3

120 Niemikankaanneva 32843 52 3 166 Kirsilänneva 32889 25 3

121 Uudenniitynneva 32844 96 3 167 Hasapakanneva 32890 64 3

122 Kärryneva 32845 92 3 168 Sarvineva S 32891 122 3

123 Kirkkoneva 32846 22 3 169 Suolasalmenneva 32892 132 3

124 Lammasniitynkankaanneva 32847 66 3 170 Kellarikankaanneva 32893 48 3

125 Metsolanneva 32848 44 3 171 Vipu-Matin Saarenneva 32894 101 3

126 Teerineva 32849 185 3 172 Hiekkapuronräme 32895 63 3

127 Kuuronneva 32850 86 3 173 Soidinräme 32896 218 3

128 Tikkaneva 32851 19 3 174 Sarvineva 32897 25 3

129 Lamminmäenneva 32852 63 3 175 Lehdonneva 32898 79 3

130 Luomanneva 32853 36 3 176 Koivusaarenneva 32899 32 3

131 Vihanninkorpi 32854 29 3 177 Lehmineva 32900 107 3

132 Nikinsaarensuo 32855 124 3 178 Lamminneva 32901 145 3

133 Heinälänneva 32856 60 3 179 Sikaräme 32902 111 3

134 Roikankallionneva 32857 58 3 180 Jokikurvinneva 32903 302 3

135 Kotakangas 32858 23 3 181 Ukonmäki 32904 42 3

136 Hangasneva 32859 95 3
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LIITE 2(1)     LIITE 2(1) 
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS      
 
Turveprofiileissa ja listauksissa käytettävät suotyyppilyhenteet ovat seuraavat:                                                   
 

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

 
Rämeet 
RHSR Ruohoinen sararäme 
VSR Varsinainen sararäme 
LKNR Lyhytkorsinevaräme 
TR Tupasvillaräme 
PSR Pallosararäme 
KR Korpiräme 
KGR Kangasräme 
IR  Isovarpuinen räme 
VKR Vaivaiskoivuräme 
RR Rahkaräme (vanh.) 
KARR Kanervarahkaräme 
VARR Variksenmarjarahkaräme 
TURR Tupasvillarahkaräme 
MURR Muurainrahkaräme 
KER Keidasräme 
KANR Kalvakkanevaräme 
RINR Rimpinevaräme 
LR Lettoräme 
 
Korvet 
VK Varsinainen korpi (vanh.) 
VLK Varsinainen lettokorpi 
KOLK Koivulettokorpi 
LHK Lehtokorpi 
RHK Ruoho- ja heinäkorpi 
KGK Kangaskorpi 
VTEK Varsinainen tervaleppäkorpi 
RTEK Ruohoinen tervaleppäkorpi 
MSK Mustikkakorpi 
MRK Muurainkorpi 
MKK Metsäkortekorpi 
KUK Kurjenpolvikorpi 
SAK Saniaiskorpi 
NK Nevakorpi 
PAVI Pajuviita 
RAK Rääseikkö 
 
Ojitusaste 
LU  Luonnontilainen 
OJ  Ojikko 
MU Muuttuma 
TK Turvekangas 
UK Uusiokäyttö 
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       LIITE 2 (2) 
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 
 
Turveprofiileissa ja listauksissa käytettävät turvelaji-, lisätekijä-, välikerros-, saostuma- ja 
pohjamaalajilyhenteet ovat seuraavat: 
 
Turvelajit 
 
A Acutifolia-ryhmän rahkasammal  
P Palustria-ryhmän rahkasammal 
Q Cuspidata-ryhmän rahkasammal 
S rahkaturve (Sphagnum) 
CS sararahka- (Carex-Sphagnum) 
BS ruskosammalrahka- (Bryales-Sphagnum) 
C saraturve (Carex) 
SC rahkasara- (Sphagnum-Carex) 
BC ruskosammalsara- (Bryales-Carex) 
B ruskosammalturve (Bryales) 
SB rahkaruskosammal- (Sphagnum-Bryales) 
CB sararuskosammal- (Carex-Bryales) 
 
 

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

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

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

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

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

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

Väri turveprofiilissa 
Tumman vihreä 
Keltainen 
Punainen 
Vaalean ruskea 

LIITE 2(2)



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 461, 2015
Tapio Toivonen ja Onerva Valo

142

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

1-laatuluokka eli viljelyturve
 
Heikosti maatunutta (H1-3) turvetta. jossa on 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  
lyhytkorsineva. kalvakkaneva. lyhytkorsinevaräme ja tu-
pasvillaräme sekä näiden ojikko- ja muuttumamuodot. 
Mättäisyys on ojittamattomalla alueella vähäistä. Tämä 
laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen perusteella 
kahteen alaluokkaan: 

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1-3.

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 
    
Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3-luokkaan. 
Raja 1- ja 2-luokan välillä on helppo. Se on suoraan luet-
tavissa lannoitelaissa. 2- ja 3-luokan välistä rajaa ei ole 
missään määritelty. mutta käytännössä paksun heikosti 
maatuneen. selvästi Cuspidata-valtaisen pintaturpeen 
omaavat suot ovat jääneet yleensä hyödyntämättä. Edel-
lä 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.

HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS 
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Tapio Toivonen   
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Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää 
ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan periaa-
tepäätöksen (30.8.2012) taustaraportissa  esitetty 
soiden luonnontilaisuusasteikko (Ehdotus soiden 

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

LIITE 5

Taulukossa aapasoista sanottu koskee myös varhaisvaiheessa olevia keidassoita sekä aapasoiden ja  
keidassoiden sekayhdistymiä.
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  turvevarojen kokonaisselvityksestä. 94 s. 
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 134. Jouko Kokko (1983). Karttalehdillä 2222 (Seinäjoki) ja 2311 (Lapua) v. 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 111 s.
 135. Jouko Kokko (1983). Ylihärmän suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 35 s. 
 136. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 138 s.
 137. Jukka Häikiö, Hannu Pajunen ja Kimmo Virtanen (1983). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 138. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1983). Jämijärven suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. 68 s.
 139. Helmer Tuittila (1983). Yläneen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 144 s. 
 140. Ari Luukkanen (1983). Juankosken turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 114 s. 
 141. Eino Lappalainen ja Tapio Toivonen (1984). Laskelmat Suomen turvevaroista. 104 s. 
 142. Matti Maunu (1983). Tervolassa vuonna 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 143. Jouko Saarelainen (1984). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 254 s. 
 144. Matti Maunu (1984). Simossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 145. Jukka Leino (1984). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 107 s. 
 146. Olli Ristaniemi (1984). Petäjäveden kunnan länsiosan turvevarat. 108 s. 
 147. Olli Ristaniemi ja Carl-Göran Sten (1984). Petäjäveden kunnassa suoritetut turvetutkimukset. 12 s. 
 149. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Ristijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s. 
 150. Hannu Pajunen (1984). Yli-Iissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 152. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1984). Haukivuorella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 62 s.
 154. Tapio Muurinen ja Anne Nokela (1984). Kittilässä vuosina 1981 – 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden  
  tuotantokel poisuus. 441 s.
 156. Pauli Hänninen (1984). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 95 s. 
 157. Eino Lappalainen, Pauli Hänninen, Pekka Hänninen, Leevi Koponen, Jukka Leino, Heikki Rainio ja Raimo Sutinen (1984).  
  Geofysikaalisten mittausmenetelmien soveltuvuus maaperätutkimuksiin. 36 s. 
 158. Tapio Toivonen (1984). Valkealan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 331 s. 
 159. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Anjalankosken turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 280 s. 
 160. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Elimäen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 53 s. 
 161. Markku Mäkilä, Kari Lehmuskoski ja Ale Grundström (1984). Savitaipaleen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 114 s. 
 162. Ari Luukkanen (1984). Pielavedellä 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 85 s.
 163. Juha Saarinen ja Riitta Lappalainen (1984). Jurvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 171 s. 
 164. Hannu Pajunen ja Timo Varila (1984). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon.  
  Osa III. 167 s. 
 165. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 110 s. 
 166. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1984). Sievissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 288 s. 
 167. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1984). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 169 s. 
 168. Ari Luukkanen (1985). Kaavilla 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 66 s. 
 169. Jukka Leino (1985). Kuopiossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 95 s.
 170. Eino Lappalainen ja Pauli Hänninen (1985). Maatutkaluotaimen ja suosondin soveltuvuus turvetutkimuksiin. 24 s.   
 171. Jouko Saarelainen (1985). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 2. 235 s. 
 172. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 178 s.
 173. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1985). Kankaanpään itäosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 115s.
 174. Pauli Hänninen (1985). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 113 s.
 175. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 142 s. 
 176. Kimmo Virtanen (1985). Pattijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 163 s.      
 177. Matti Maunu (1985). Ranualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 234 s. 
 178. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1985). Virolahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 90 s. 
 179. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1985). Kristiinan kaupungin suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 203 s.
 180. Ari Luukkanen (1986). Pielavedellä 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 174 s.
 181. Riitta Korhonen (1986). Jämsässä ja Jämsänkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 160 s. 
 182. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 135 s. 
 183. Jouko Saarelainen (1986). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 208 s. 
 184. Jukka Leino ja Jouko Kokko (1986). Lieksan suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa I. 212 s. 
 185. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1986). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 179 s. 
 186. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1986). Vehkalahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 195 s. 
 187. Tapio Muurinen (1986). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa I. 185 s. 
 188. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1986). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 207 s. 
 189. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 98 s. 
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 190. Jukka Häikiö (1986). Pulkkilassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 98 s. 
 191. Tapio Toivonen (1986). Virtain turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 225 s. 
 192. Pauli Hänninen (1986). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 121 s. 
 193. Jukka Leino (1987). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 191 s. 
 194. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 131 s. 
 195. Jouko Saarelainen (1987). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 221 s.
 196. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1987). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 77 s.
 197. Ari Luukkanen (1987). Siilinjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat sekä turpeiden soveltuvuus jätevesilietteen  
  käsittelyyn ja polttoturvetuotantoon. 57 s.
 198. Tapio Muurinen (1987). Turvevarojen inventointi Kittilässä vuonna 1984. 71 s.
 199. Tapio Toivonen (1987). Mäntyharjun turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 217 s.
 200. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Kotkan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 99 s. 
 201. Tapio Muurinen (1987). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. 73 s. 
 202. Pauli Hänninen ja Eino Lappalainen (1987). Maatutkan ja suosondin soveltuvuus turvevarojen määrän ja  
  laadun selvittämi seen. 31 s. 
 203. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 163 s. 
 204. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Pyhtään turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 205. Sirkka Lojander (1987). SPSSX-tilasto-ohjelmiston käyttö turvetutkimuksissa. 51 s. 
 206. Hannu Pajunen (1987). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 83 s. 
 207. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1987). Vuolijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 192 s. 
 208. Tapio Toivonen (1988). Närpiön turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 275 s. 
 209. Jukka Leino (1988). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 259 s. 
 210. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 158 s. 
 211. Tapio Muurinen (1988). Turvetutkimukset Tervolassa vuonna 1985. 58 s. 
 212. Pauli Hänninen (1988). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 136 s.   
 213. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Kuusankoskella ja Kouvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s. 
 214. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1988). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 215. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1988). Kankaanpään länsiosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 93 s.
 216. Jouko Saarelainen (1988). Juuan kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 242 s.
 217. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Iitin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 102 s. 
 218. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Oulaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 239 s. 
 219. Jukka Leino ja Pertti Silén (1988). Suonenjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 270 s. 
 220. Pekka Hänninen (1988). Atk:n hyväksikäyttö turveinventoinnin ja tutkimuksen apuna. 37 s.
 221. Riitta Korhonen (1988). Keuruulla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 184 s. 
 222. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1988). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 168 s. 
 223. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 224. Jukka Leino (1989). Jäppilässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 ja yhteenveto. 116 s. 
 225. Tapio Toivonen (1989). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 219 s.
 226. Jouko Saarelainen (1989). Ilomantsin kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 1. 177 s.
 227. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1989). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 324 s. 
 228. Timo Suomi (1989). Isokyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 69 s. 
 229. Hannu Pajunen (1989). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 137 s.
 230. Tapio Muurinen (1989). Simossa vuosina 1985 – 1986 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 213 s. 
 231. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1989). Ylämaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 142 s. 
 232. Jukka Leino (1989). Hankasalmella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 112 s. 
 233. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 96 s.
 234. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1989). Parkanon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 174 s.
 235. Ari Luukkanen (1989). Nilsiässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 109 s.
 236. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (1990). Kihniössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 151 s.
 237. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1990). Limingassa, Lumijoella ja Temmeksellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 148 s.
 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen (1990). Outokummussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 161 s. 
 239. Tapio Muurinen (1990). Simon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 238 s.
 240. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1990). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 403 s.
 241. Hannu Pajunen (1990). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 141 s.
 242. Tapio Toivonen (1990). Kuortaneen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 212 s.
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 243. Timo Suomi (1991). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa II. 150 s.
 244. Martti Korpijaakko (1991). Kannonkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 58 s.
 245. Tapio Toivonen (1991). Töysässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 107 s.
 246. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1991). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 129 s.
 247. Tapio Toivonen (1991). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 196 s.
 248. Jukka Leino (1992). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 38 s. 
 249. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Mäntsälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 50 s.
 250. Hannu Pajunen (1992). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 22 s. 
 251. Jukka Leino (1992). Pieksämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen (1992). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa X. 20 s.
 253. Tapio Toivonen (1992). Alavudella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 254. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Tuuloksen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 36 s.
 255. Carl-Göran Stén (1992). Valkeakosken suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 38 s.
 256. Riitta Korhonen (1992). Leivonmäellä tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 34 s.
 257. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1992). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 72 s.
 258. Tapio Toivonen (1993). Nurmossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 259. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 23 s.
 260. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1993). Lammin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 58 s.
 261. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa III. 24 s.
 262. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Paltamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoi suus. 39 s.
 263. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa IV. 25 s.
 264. Tapio Muurinen (1993). Kuivaniemen soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 95 s.
 265. Riitta Korhonen (1993). Peräseinäjoella tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s.
 266. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Ristijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 33 s.
 267. Tapio Toivonen ja Pertti Silén (1993). Kurikassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 268. Tapio Toivonen (1993). Seinäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s
 269. Hannu Pajunen (1993). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 27 s.
 270. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1993). Karkkilan suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 271. Jukka Häikiö (1993). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XI. 27 s.
 272. Riitta Korhonen (1993). Multialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 25 s.
 273. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Hyrynsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. 55 s.
 274. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1994). Humppilan ja Jokioisten suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 41 s.
 275. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Pyhäsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa II.18 s.
 276. Jukka Häikiö ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XII. 37 s.
 277. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1994). Uuraisten kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 22 s.
 278. Tapio Toivonen (1994). Lapualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 279. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIII, 43 s.
 280. Hannu Pajunen (1994). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 281. Timo Suomi (1994). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa V. 41 s.
 282. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1994). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 30 s.
 283. Tapio Toivonen (1994). Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 33 s.
 284. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1994). Tammisaaren suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 32 s.
 285. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 44 s.
 286. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1995). Kärsämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 88 s.
 287. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1995). Karvian suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 40 s.
 288. Riitta Korhonen (1995). Lehtimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 289. Tapio Toivonen (1995). Ilmajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 41 s.
 290. Hannu Pajunen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 28 s.
 291. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1995). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 292. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1995). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIV. 33 s.
 293. Tapio Toivonen (1995). Ylistarossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 36 s.
 294. Martti Korpijaakko (1995). Perhossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 32 s.
 295. Hannu Pajunen (1996). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 28 s.
 296. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1996). Kurussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
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 297. Tapio Toivonen (1996). Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 22 s.
 298. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1996). Lappi Tl:n suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 299. Timo Suomi (1996). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa VI. 40 s.
 300. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1996). Nurmeksessa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 35 s.
 301. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1996). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XV. 29 s.
 302. Riitta Korhonen (1996). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 34 s.
 303. Hannu Pajunen (1997). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 33 s.
 304. Tapio Toivonen (1997). Laihialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 37 s.
 305. Tapio Muurinen (1997). Yli-Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 2. 58 s.
 306. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1997). Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen tutkitut suot sekä  
  turpeen käyttökelpoisuus. 61 s.
 307. Martti Korpijaakko (1997). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 308. Tapio Toivonen (1997). Heikosti maatuneen rahkaturpeen laatuluokitus. 38 s.
 309. Carl-Göran Stén (1997). Huittisten tutkitut suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 41 s.
 310. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1997). Sotkamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden    
  käyttökelpoisuus. Osa II. 48 s.
 311. Hannu Pajunen (1998). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 43 s.
 312. Martti Korpijaakko (1998). Kyyjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
 313. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1998). Turvetutkimusten ja johtavuusluotausten käyttömahdollisuudet  
  suoalueen  ympäristötutkimuksissa: esimerkkinä Lapuan Löyhinkinevan jätevesialue. 25 s.
 314. Carl-Göran Stén (1998). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 1. 46 s.
 315. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1998). Kangasniemellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 62 s.
 316. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1998). Sonkajärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 3. 85 s.
 317. Heikki Sutinen (1999). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVI. 30 s.
 318. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1999). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 66 s
 319. Tapio Toivonen (1999). Maalahdessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 42 s.
 320. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1999). Forssan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 40 s.
 321. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1999). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 2. 73 s.
 322. Martti Korpijaakko (2000). Vetelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 57 s.
 323. Tapio Muurinen (2000). Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 324. Martti Korpijaakko (2000). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 28 s.
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