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Turunen, J. 2015. Puolangalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Geo-
logian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 465, 98 sivua, 73 kuvaa,  
1 taulukko ja 5 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus tutki vuosina 1986 ja 2011-2013 Puolangan 
eteläosassa 46 suota, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 6 956 ha. Maastos-
sa määritettiin suon pinnan korkeus, suotyyppi, turvelaji, turpeen maatu-
neisuus, liekoisuus ja pohjamaalaji. Laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
836 näytettä, joista kaikista määritettiin vesipitoisuus ja tuhkapitoisuus. 
Turpeen tiheysmäärityksiä tehtiin 774, lämpöarvomäärityksiä 161, hiili- 
ja typpimäärityksiä 174 ja rikkipitoisuusmäärityksiä 224 kappaletta.

Pinta-alalla painotettuna tutkittujen soiden suotyyppihavainnoista oli  
46 % rämeitä,  34 % turvekankaita, 13 % avosoita, 6 % peltoja ja 1 % kor-
pia. Luonnontilaisten tai luonnontilaista vastaavien suotyyppien osuus oli  
12 % havainnoista. Turvemäärällä painotettuna tutkittujen soiden turpeista 
oli rahkavaltaisia 52 %, saravaltaisia 45 % ja ruskosammalvaltaisia 3 %. Tur-
vekerrostumien keskimaatuneisuus (H1-10) on 5,2. Tässä raportissa tutkit-
tujen soiden keskisyvyys oli 0,9 m ja kokonaisturvemäärä 65,1 milj. suo-m3.  
Tutkitusta suoalasta oli yli 1,5 metrin syvyistä aluetta 1392 ha, jonka 
kokonaisturvemäärä on noin 32,6 milj. suo-m3. Puolangan turvekerros-
tumien kuiva-ainemäärällä painotettu tuhkapitoisuus on keskimäärin  
4,4 %, turpeen kuiva-ainepitoisuus 91 kg/suo-m3, tehollinen lämpöarvo 
20,7 MJ/kg hiilipitoisuus 51,6 %, typpipitoisuus 1,91 % ja rikkipitoisuus 
0,26 % turpeen kuivapainosta.

Tutkituista soista energiaturvetuotantoon soveltuvia alueita löytyi 38 
suolta yhteensä 1339 ha. Tämä on 19 % tutkitusta kokonaissuoalasta. 
Puolangan soiden yhteenlaskettu käyttökelpoinen energiaturvemäärä on 
noin 26,2 milj. suo-m3 eli 2,4 milj. tonnia kuiva-aineena. Soiden energia-
sisältö on (50 %:n käyttökosteudessa) vastaavasti 43,6 milj. GJ eli noin  
12,1 TWh. Vaalean rahkaturpeen tuotantoon soveltuvia alueita löytyi  
kahdelta suolta 24 ha. Käyttökelpoiset vaaleat rahkaturvevarat ovat yh-
teensä noin 0,2 milj. suo-m3.
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Turunen, J. 2015. Puolangalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. – The 
peatlands and peat resources of Puolanka, central Finland. Geologian 
tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 465, Geological Survey of Fin-
land, Report of peat investigation 465, 98 pages, 73 figures, 1 table and  
5 appendices.

The Geological Survey of Finland studied 46 peatlands (total 6 956 ha) in 
the southern part of Puolanka municipality in 1986 and 2011–2013. The 
elevation, site type, peat type and its decomposition degree, snag content 
and subsoil type were determined and recorded in the field. A total of 836 
samples were analysed for water and ash content, 774 samples for dry bulk 
density, 161 samples for net calorific value, 174 samples for carbon and 
nitrogen content and 224 samples for sulphur content.

The most common peatland types were pine bogs (46%), drained peatland 
forest types (34%), open fens (13%), cultivated peat soils (6%) and spruce 
mires (1%). The proportion of undrained peatlands was 12%. The distri-
bution of Sphagnum-, Carex- and Bryales-dominated peat was 52%, 45% 
and 3%, respectively. The mean degree of peat humification (H1-10) was 
5.2. The mean depth of the studied peatlands was 0.9 m and the total stor-
age of peat approximately 65.1 million m3. The studied area deeper than 
1.5 m covers 1392 hectares and contains about 32.6 million m3 of peat. 
The peat volume weighted average ash content of peat was 4.4% of dry 
weight, the dry bulk density 91 kg/m3, the effective calorific value of dry 
peat 20.7 MJ/kg, the carbon concentration 51.6%, nitrogen concentration 
1.91% and sulphur concentration 0.26% of dry weight. 

Altogether, 38 mires covering 1339 hectares were evaluated to be suitable 
for fuel peat production. This is approximately 19% of the total studied 
peatland area. The available amount of fuel peat is about 26.2 million m3 
or 2.4 million tons of dry weight. The energy content is 43.6 million GJ or 
12.1 TWh at 50% moisture content. Two (2) peatlands were found suitable 
for horticultural peat production. The combined area and peat quantity of 
these peatlands is 24 hectares and 0.2 million m3.

Keywords: peat deposits, mires, peat, fuel peat, horticultural peat,  
reserves, Puolanka
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JOHDANTO

Puolangan turvetutkimukset liittyvät osana Geo-
logian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä ole-
vaan valtakunnan turvevarojen kokonaisinven-
tointiin. Turvetutkimusten tarkoituksena on etsiä 
energia- ja kasvuturvetuotantoon soveltuvia soita. 
Tutkimuksissa huomioidaan myös turpeen ja soi-
den muut käyttömahdollisuudet. Tutkimustulok-
set palvelevat turvetuottajia ja turpeen käyttäjiä 
antaen tietoa soiden ja turpeen soveltuvuudesta 
esimerkiksi maa- ja metsätalouteen sekä soiden 
suojelu- ja virkistyskäyttöön.

Puolangan kunta sijaitsee Kainuun maakunnas-
sa, Oulujärven pohjoispuolella. Geologian tutki-
muskeskus (GTK) on tutkinut Puolangan turveva-
roja vuosina 1986 ja 2011-2013. Tähän raporttiin 
on koottu Puolangalla tutkitut 46 suota, joiden yh-
teenlaskettu pinta-ala on  6956 ha (kuva 1). Soiden 
sijainti vesistöalueilla perustuu Ekholmin (1993) 
luokitteluun. Kunnan metsätieteellinen suoala 
on 104 580 ha (Tomppo ym. 1998) eli noin 44 % 
kunnan metsätalousmaasta. Puolangan kunnan 
maapinta-alasta yli 20 hehtaarin kokoisia soita on 
noin 65 370 ha (Virtanen ym. 2003). Puolangalla 
tutkittujen soiden kokonaispinta-ala on noin 11 %  
yli 20 ha:n soiden pinta-alasta. Tämä raportti löy-

tyy GTK:n internetsivuilta (http://www.gtk.fi/tie-
topalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusrapor-
tit.html) sekä Hakku-palvelusta (http://hakku.gtk.
fi/fi/reports).

Puolangan suot ovat Oulun suurvoimaloi-
den hankinta-alueella, etäisyys on noin 125 km.  
Alueen suurin energiaturpeen käyttäjä on Kante-
leen Voima Oy:n Haapaveden lauhdevoimala, jon-
ka vuotuinen turpeen käyttö on lähes 3 milj. m3. 
Turvetta käyttäviin Haapaveden ja Ylivieskan säh-
kö- ja lämpölaitoksiin on Puolangan soilta noin  
130-200 km:n kuljetusmatka. 

Tässä raportissa julkaistaan yleiskuvaus jokai-
sesta tutkitusta suosta, turvemääristä ja soiden 
soveltuvuudesta turvetuotantoon. Geologian tut-
kimuskeskuksen turveinventoinnin kehittäminen 
ja maksullisuus -raportin (KTM, Energiaosas-
to 1990) mukaisesti yksityiskohtaisia tutkimus-
tuloksia ei julkaista, vaan niitä voi tilata GTK:n 
yksiköistä. Yksityiskohtaiset suoselosteet sisältä-
vät mm. erilaisia suokarttoja, turvekerrostuman 
poikkileikkauskuvia sekä tarkempia tietoja tur-
peen laadusta, määrästä ja laboratorioanalyysien 
tuloksista.
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Kuva 1. Puolangalla tutkitut suot.

 1.  Lakkasuo 
 2.  Juurikkasuo 
 3.  Pieni Joutensuo 
 4.  Isosuo 
 5.  Lehmisuo 
 6.  Kuikkasuo 
 7.  Kongassuo 
 8.  Köykänsuo 
 9.  Myllysuo 
10. Lakkasuo 3 

11. Julkusuo 
12. Voipuanpääsuo 
13. Kuohunsuo 
14. Leveäsuo 
15. Pappilansuo 
16. Niittysuo 
17. Riitasuo 
18. Iso Pitämäsuo 
19. Pikku Pitämäsuo 
20. Kantosuo 

21. Jäkäläsuo 
22. Iso Koirasuo 
23. Pöytäsuo 
24. Järvenpääsuo 
25. Halolansuo 
26. Turisevanräme 
27. Rytisuo 
28. Saukkosuo 
29. Ristisuo 
30. Soidinsuo 

31. Raappanansuo 
32. Vaarapäänsuo 
33. Likolamminsuo 
34. Kantosuo 
35. Turisevansuo 
36. Iso-Luoteensuo 
37. Luoteen Välisuo 
38. Pieni Koirasuo 
39. Julkunsuo 
40. Vesikkosuo 

41. Karjusuo 
42. Palosuo 
43. Murtosuo 
44. Suksirame 
45. Huuhansuo 
46. Iso Joutensuo 
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TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Tutkittujen soiden valinnassa käytettiin apuna 
GTK:n lentogeofysikaalisten mittausten sähkö-
magneettista aineistoa (AEM) ja gamma-aineistoa. 
Vuonna 1986 suot tutkittiin linjatutkimusmene-
telmällä, jossa suon hallitsevan osan halki tehtiin 
selkälinja ja sille poikkilinjoja useimmiten 400 m 
välein (Lappalainen ym. 1984). Näille soille tehtiin 
lisäksi täydentäviä syvyyskartoituspisteitä vuon-
na 2014. Vuosina 2011-2013 suot tutkittiin tutki-
muspisteverkkomenetelmällä (Laatikainen ym.  
2011). Yleensä näissä tutkimuksissa käytettiin kol-
miopisteverkkoa, jossa pisteväli oli kohteesta riip-
puen 100-125 m (kuva 2). Tutkituilla soilla on tut-
kimuspisteitä 1,7 – 5,8 kpl/10 ha ja syvyyspisteitä 
4,8 – 11,6 kpl/10 ha. Suon pinnan korkeuden ja las-
kusuhteiden selvittämiseksi tutkimuspisteet vaait- 

tiin ja korkeudet yhdistettiin valtakunnalliseen 
kiintopisteverkkoon tai korkeudet määritettiin 
Maanmittauslaitokselta hankitusta laserkeilaus- 
aineistosta.

Jokaiselta tutkimuspisteeltä määritettiin suo-
tyyppi ja mättäisyys (peittävyys -% ja korkeus). 
Puustosta havainnoitiin puulajisuhteet prosent-
tiosuuksina sekä kehitys- ja tiheysluokat. Kaira-
uksin selvitettiin turvekerrosten paksuus, päätur-
velajit ja turpeen lisätekijät (6-asteikko), turpeen 
maatuneisuus (von Postin 10-asteikko), tupasvilla- 
kuitujen määrä (6-asteikko) ja turpeessa olevan 
lahoamattoman puuaineksen määrä (liekoisuus 
%). Lisäksi kairauksissa tutkittiin soiden lieju- 
kerrostumat sekä suon pohjamaalaji.

Laboratoriomääritykset

Kenttätutkimustietojen perusteella valittiin pis-
teet, joiden turpeet edustivat mahdollisimman 
hyvin suon käyttökelpoista turvekerrostumaa ja 
niiltä otettiin tilavuustarkat laboratorionäytteet 
pääosin laatikkokairalla (8,5 x 8,5 x 100 cm) ja ve-
näläisellä laippakairalla (5 x 50 cm). Vuoden 1986 
näytteet otettiin tilavuustarkalla mäntäkairalla 
(Korpijaakko 1981).

Turvenäytteistä määritettiin Labtium Oy:n tai 
aikaisemmin GTK:n laboratoriossa happamuus, 
vesipitoisuus, kuivatilavuuspaino ja tuhkapitoi-
suus. Osasta näytteitä määritettiin myös lämpöar-
vo sekä hiili, typpi- ja rikkipitoisuus. Vesipitoisuus 
ilmoitetaan prosentteina märkäpainosta  ja tuh-
kapitoisuus prosentteina kuivan turpeen painosta 
815 ± 25ºC:ssa hehkutettuna. Kuivatilavuuspai-
no ilmoittaa suossa olevan turpeen kuiva-aineen 
määrän tilavuusyksikköä kohden (kg/suo-m3). 
Lämpöarvot on mitattu jauhetuista, homogeni-
soiduista ja pilleriksi puristetuista turvenäytteistä 

IKA (C5000 DUO) –kalorimetrillä (ASTM D5865-
77). Tulokset ilmoitetaan tehollisina lämpöarvoi-
na kuivalle turpeelle ja 50 %:n käyttökosteudessa 
olevalle turpeelle (MJ/kg). Turpeen rikkipitoisuus 
on analysoitu LECO SC-32 –rikkianalysaattorilla 
(menetelmä 810L). Hiili- ja typpipitoisuudet on 
analysoitu pyrolyyttisesti (menetelmä 820L) sekä 
alkuainepitoisuudet, kuten raskasmetallit ja hi-
venalkuaineet ICP-AES –tekniikalla (menetelmä 
503P). Polttoturpeen laatuohjeet ovat liitteessä 2.

Turvenäytteitä otettiin myös kasvuturvetuo-
tantoon soveltuvien soiden pintaturpeista kasvu-
turpeen laadun määrittämiseksi. Näytteet jaettiin 
rahkasammallajikoostumuksen ja muiden turve-
tekijöiden perusteella eri kasvuturveluokkiin (Toi-
vonen 1997). Näytteistä määritettiin maatunei-
suus, pH ja tuhkapitoisuus, osasta näytteitä myös 
turpeen hiili-, typpi- ja rikkipitoisuus.

Aineiston käsittely ja tulokset

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien ja 
-tekijöiden osuudet laskettiin ns. vyöhykelaskuta-
paa käyttäen (Hänninen ym. 1983). Siinä jokaisen 
suokartalle piirretyn kahden vierekkäisen syvyys-
käyrän tai syvyyskäyrän ja suon reunan välinen 

alue on oma syvyysvyöhykkeensä. Jokaiselta sy-
vyysvyöhykkeeltä lasketaan erikseen turvemäärä 
ja nämä yhdistämällä saadaan suon kokonaistur-
vemäärä. Maatuneisuudet sekä turvelajien ja -teki-
jöiden määrät laskettiin turvemäärillä painottaen. 
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Jokaisesta tutkitusta suosta on GTK:n turve- 
arkistoon tehty yksityiskohtainen tutkimusselos-
tus. Tutkimusselosteissa on tiedot suon sijainnista, 
ympäristöstä, laskusuhteista, suotyypeistä, pinta-
aloista, turvesyvyyksistä, ojitustilanteesta, turve-
lajeista ja turpeen maatuneisuudesta sekä havai-
tuista luonto- ja suojeluarvoista. Turvenäytteiden 
laboratoriomääritystulokset on esitetty tauluk-
komuodossa ja tuloksista on laadittu yhteenveto. 
Suon käyttökelpoisuudesta on tehty arvio, jossa on 
pyritty huomioimaan tärkeimmät tuotantoon vai-
kuttavat tekijät.

Suokartasta (kuva 2) ilmenee tutkimusver-
kon sijainti, tutkimuspisteiden syvyydet, heikosti 
maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen  

paksuus ja turpeen keskimaatuneisuus. Kartalle on 
piirretty myös turpeen syvyyskäyrät. Soiden tutki-
muspisteistä voidaan piirtää poikkileikkauspro-
fiileja (kuva 3), joista nähdään turvekerrostuman 
rakenne, turvelajit, maatuneisuus, pohjamaalajit 
sekä suopinnan ja -pohjan korkeudet.

Edellä mainittujen perustulosten lisäksi GTK:n 
turvetutkimusaineistosta on saatavissa kartto-
ja ja listauksia esim. suotyypeistä, liekoisuudes-
ta, suopinnan ja -pohjan korkeudesta, liejuista ja 
pohjamaalajeista. Yksityiskohtaisia suoselosteita, 
laboratoriotuloksia, erilaisia suokarttoja ja turve- 
kerrostuman poikkileikkausprofiileja voi tilata 
Geologian tutkimuskeskukselta.

Kuva 2. Esimerkki suokartasta. 
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SOIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON

Turpeen laatu ja määrä sekä suon luontoarvot 
vaikuttavat ratkaisevasti siihen, onko suo turve-
tuotantoon soveltuva. Merkittäviä luontoarvoja 
ovat harvinaiset eliölajit ja ns. avainbiotoopit, jot-
ka on kuvattu metsälaissa (Savolainen 1997a) ja 
luonnonsuojelulaissa (Savolainen 1997b). Nykyi-
sin turvetuotantoon tulisi ottaa ensisijaisesti suo-
peltoja ja metsäojitettuja soita (Valtion alueiden 
käyttötavoitteet 2008). Valtioneuvoston  soiden ja 
turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön peri-
aatepäätöksen mukanaan tuomalla luonnontilai-
suusasteikolla on suuri merkitys soiden turvetuo-
tantoon soveltuvuuden arvioinnissa (Kansallinen 
suo-  ja turvemaastrategia työryhmä 2011, Valtio-
neuvoston periaatepäätös 2012, liite 4).

Turvekerrostuman paksuus, turvelaji, maatu-
neisuus sekä turpeen fysikaaliset ominaisuudet 
ovat määrääviä tekijöitä arvioitaessa suon sovel-
tuvuutta energiaturvetuotantoon. Suon muoto, 
suopohjan topografia, kuivatusmahdollisuudet ja 
suon yleinen sijainti on myös otettava huomioon 

turvetuotantoa suunniteltaessa, mm. sarkaojien  
kaltevuuden on vesiensuojelusyistä oltava alle  
1,5 m/km. Tuotantokelpoisena pidetään yleensä yli 
1,5 m:n syvyistä aluetta. Mikäli turvekerros on hy-
vin tiivistynyttä (pellot ja turvekankaat), voidaan 
tuotantokelpoinen alue ulottaa myös metrin syvyi-
selle alueelle. Koska turvekerrosta ei voida käyttää 
aivan mineraalimaata myöten, on tässä raportissa 
vähennetty tuotantokelpoista turvemäärää las-
kettaessa turpeen keskisyvyydestä yleensä 0,3 m. 
Käytännössä suon pohjalle jäävän kerroksen pak-
suus vaihtelee mm. pohjamaalajin, pohjan kivisyy-
den, turpeen laadun ja suon jälkikäytön mukaan. 
Fysikaalisten ominaisuuksien osalta on noudatettu 
soveltaen Energiateollisuuden, Metsäteollisuuden 
ja Turveteollisuusliiton (2006) sopimia laatuvaa-
timuksia jyrsin- ja palapolttoturpeelle (liite 2). 
Määriteltäessä suon soveltuvuutta energiaturve-
tuotantoon on käytetty seuraavia maatuneisuus-, 
turvelaji- ja syvyysarvoja:

Kuva 3. Esimerkki maatuneisuus- ja turvelajiprofiilista. Lyhenteiden selitykset ovat liitteessä 2.
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Energiaturpeen tuotantoon palaturvemenetel-
mällä soveltuvalta suolta edellytetään:
–  turpeen maatuneisuus on yli H 4
–  turve ei ole puhdasta saraturvetta (palat mure-

nevat)
–  suon syvyys on yli 1,5 m
–  tasapohjaisen turvepellon ja ojitusalueen syvyys 

on yli 1 m
–  maatumaton  pintakerros (H 1-4) on alle 0,6 m 

paksu

Energiaturpeen tuotantoon jyrsinturvemenetel-
mällä soveltuvalta suolta edellytetään:
– turve on saravaltaista (H 1-10) tai maatunutta 

rahkavaltaista (yli H 4) 
–  suon syvyys on yli 1,5 m
– tasapohjaisten turvepeltojen ja ojitusalueiden  

syvyys on yli 1 m
– maatumaton  pintakerros (H 1-4)  on alle 0,6 m 

paksu
–  tuotantoalueen on oltava yhtenäinen ja kooltaan 

yli 15 ha

Turvetuotannon laajuuden mukaan voidaan erot-
taa kolme tuotantomuotoa: teollinen, pk-turvetuo-
tanto ja kotitarvetuotanto. Teollinen turvetuotanto 
ja pk-tuotanto ovat joko jyrsin- tai palaturvetuo-
tantoa. Teollisen- ja pk-tuotannon tuotantoalat 
ovat yleensä kymmeniä tai satoja hehtaareja. Koti-
tarvetuotannolla tarkoitetaan palaturvetuotantoa, 
jossa tuotettu turve käytetään omalla tai lähitiloilla.

Kotitarvetuotantoon soveltuvien soiden syvyy-
delle, turpeiden tuhkapitoisuudelle, turvelajille ja 
tilavuuspainolle ei ole asetettu niin tiukkoja laa-
tuvaatimuksia kuin teolliseen - tai pk- tuotantoon 
soveltuvien soiden turpeille. Teollisen ja pk-tuo-
tannon vähimmäispinta-ala on noin 5 ha. Tämä 
voi koostua useasta lähekkäin olevasta alueesta. 
Kotitarvetuotannolle ei ole asetettu pinta-alarajaa.

Kotitarvetuotannossa kulkuyhteyden suolle oli-
si oltava valmiina jo ennen tuotannon aloittamista 

alkukustannusten pienentämiseksi. Esim. turve-
pohjaiset pellot ovat usein helposti otettavissa tur-
vetuotantoon. Puuston ei katsota nykyisin olevan 
ongelma teollista turvetuotantoa suunniteltaessa, 
mutta kotitarvetuotannossa se voi olla kustannuk-
sia lisäävä ja tuotannon aloittamista vaikeuttava 
tekijä.

Arvioitaessa suon soveltuvuutta ympäristötur-
peeksi (mm. kasvuturve, viherrakentaminen, maa-
talouskäyttö, öljyntorjunta ja jätevesien puhdistus) 
kiinnitetään huomiota erityisesti turpeen rahka-
sammaltyyppiin, maatuneisuuteen ja kerrostuman 
paksuuteen. Arvioinnissa on noudatettu Toivosen 
(1997) esittämää heikosti maatuneen eli vaale-
an rahkaturpeen (H1-4) laatuluokitusta. Nykyisin 
vaaleiden rahkaturpeiden rinnalla käytetään myös 
tummia turvelaatuja. Nämä tummat turpeet ovat 
pitemmälle maatuneita, usein eri maatumisasteilla 
olevia turpeita tai turpeiden ja muiden materiaalien  
sekoituksia.

Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa. Tur-
vetuotantoon vaaditaan ympäristölupa, jonka 
myöntää aluehallintovirasto (AVI) ja jota valvoo 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto (ELY). 
Uudessa ympäristönsuojelulaissa (YSL 2014) on 
määräys, että myös alle 10 ha:n tuotantoalueel-
ta vaaditaan ympäristölupa. Luvassa lupaviran-
omainen ottaa kantaa hankkeen toteutukseen, 
vesienkäsittelyyn ja ympäristövaikutuksiin. Ym-
päristöluvassa määrätään mm. sallituista päästöis-
tä, suoja-alueista ja puhdistuslaitteista, velvoite-
tarkkailusta ja mahdollisista korvausvelvoitteista. 
Mikäli turvetuotantoalue on yli 150 ha, alueelle 
pitää tehdä YVA -lain mukaiset selvitykset ennen 
tuotannon aloittamista (Valtioneuvoston asetus 
2006).  Uusille turvetuotantoon otettaville alueille 
tehdään luontoselvitys, jossa selvitetään mm. suon  
kasvillisuus, linnusto, pöly ja meluvaikutukset, 
maiseman muutokset, sekä vaikutukset terveyteen 
ja yleiseen viihtyvyyteen (Ympäristöhallinnon  
ohjeita 2/2013). 
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TUTKITUT SUOT

1. Lakkasuo

Lakkasuo (atk nro 4774, kl. 343209/R5113, 
N=7153888, E=525905) sijaitsee n. 40 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenikankaisiin. Suon pohjois- ja etelä-
osaan johtaa metsäautotie (kuva 4).

Lakkasuon kokonaispinta-ala on 216 ha, mistä 
yli 1 m:n syvyistä aluetta on 21 ha ja yli 1,5 m:n 
aluetta 1 ha. Suon keskisyvyys on 0,5 m ja suurin 
havaittu syvyys 1,6 m. Suo kuuluu Oulujoen vesis-
töalueeseen (59) ja sijaitsee kolmen valuma-alueen 
rajalla. Suon pohjoisosa sijaitsee Osmankajärven 
alueella (59.353). Valtaosa suon keskiosasta sijait-
see Kongasjoen alueella (59.352) ja eteläosa Vaa-
rainjoen valuma-alueella (59.356). Suopinta on n. 
157 - 169 m mpy. Suo viettää pääosin etelälounaa-
seen n. 6,4 m/km. Vedet laskevat suo-ojaverkostoa 

pitkin lounaaseen Pöyskönpuroon.  Aivan suon 
pohjoisosasta vedet laskevat Osmankajärveen. 
Suolla on 39 tutkimuspistettä (1,8/10 ha) ja 145  
syvyystutkimuspistettä (6,7/10 ha).

Lakkasuo on ojitettu lähes kokonaisuudessaan 
(88 %). Suon pohjoisosassa on pienialaisesti ojitta-
matonta suoaluetta. Suo kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 1. Tutkimuspisteistä 77 % on rämeellä, 
16 % avosuolla ja 7 % turvekankaalla. Yleisinä 
suotyyppeinä ojitetulla alueella ovat tutkimus-
ajankohtana olleet lyhytkorsinevarämeojikko, tu-
pasvillarämemuuttuma, isovarpurämemuuttuma 
sekä karhunsammalmuuttuma. Ojittamattomalla 
alueella keidasräme on vallitseva suotyyppi. Puus-
to on suoalueella valtaosin harvaa tai keskinkertai-
sen tiheää taimisto- ja riukuasteen männikköä tai 

Kuva 4. Lakkasuon tutkimuslinjasto.
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harvennusikäistä männikköä, jossa on sekapuu-
na koivua. Toisaalta myös aukeita alueita esiintyy 
runsaasti.

Turpeesta 93 % on rahka- ja 7 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 51 %, sararah-
katurve (CS) 41 % ja rahkasaraturve (SC) 6 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H3,9. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 74 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 
16 % kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hiekka (91 %), hieta (5 %) ja moreeni  
(4 %). Turpeenalaisia liejukerroksia ei tutkimuk-
sissa havaittu. 

Lakkasuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 125 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 1,0 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 19,9 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 8,8 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
rikkipitoisuus on 0,16 %. Turpeen hiili- ja typpi- 
pitoisuuksia ei ole määritetty.

Lakkasuolla on yli 1,5 m:n syvyistä aluetta ainoas- 
taan 1 ha, eikä se sovellu turvetuotantoon.
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2. Juurikkasuo

Juurikkasuo (atk nro 4778, kl. 343209/R5113, 
N=7156065, E=524610) sijaitsee n. 38 km Puo-
langan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu 
pääasiassa matalaturpeisiin soistumiin ja idässä 
Osmankajärveen. Suon länsi- ja itäosaan johtaa 
metsäautotie (kuva 5).

Juurikkasuon kokonaispinta-ala on 85 ha, mistä 
yli 1 m:n syvyistä aluetta on 19 ha ja yli 1,5 m:n 
aluetta 8 ha. Suon keskisyvyys on 0,7 m ja suurin 
havaittu syvyys 1,9 m. Suo kuuluu Oulujoen ve-
sistöalueeseen (59) ja sijaitsee Osmankajärven 
alueen (59.353) ja Kongasjoen alueen (59.352) ra-
jalla. Suopinta on noin 168 - 170 m mpy ja pää-
asiallinen viettosuunta itälounaaseen n. 1,2 m/km. 
Vedet laskevat suo-ojaverkostoa pitkin pääasiassa 
lounaaseen Kongasjokeen. Suon itäosasta vedet 
laskevat Osmankajärveen. Suolla on 24 tutkimus-
pistettä (2,8/10 ha) ja 66 syvyystutkimuspistettä  
(7,8/10 ha).

Juurikkasuo on suureksi osaksi ojitettu (61 %),  
mutta suon keski- ja pohjoisosassa on laajoja 
ojittamattomia suoalueita. Suo kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 2. Tutkimuspisteistä 66 % on 

rämeellä, 23 % avosuolla ja 11 % turvekankaalla. 
Yleisinä suotyyppeinä ovat ojitetulla alueella kei-
dasrämemuuttuma, lyhytkorsinevarämemuuttu-
ma ja varputurvekangas. Ojittamattomalla alueella 
keidasräme ja silmäkeneva ovat vallitsevia suo-
tyyppejä. Puusto on suoalueella lähes aukeaa tai 
harvaa taimisto- ja riukuasteen männikköä, jossa 
on sekapuuna koivua. 

Turvekerrostuma on rahkavaltaista. Pääturve-
lajeja ovat: rahkaturve (S) 81 % ja sararahkaturve 
(CS) 19 %. Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on H4,0. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 75 % ja varpujäännöksiä (N) 
sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.  Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat hiekka (90 %), hieta (6 %) ja 
moreeni (4 %). Turpeen alaisia liejukerroksia ei 
tutkimuksissa havaittu.

Juurikkasuolta ei ole otettu turvenäytteitä la-
boratorioanalyysejä varten. Juurikkasuon yli  
1,5 metrin syvyinen alue (n. 8 ha) soveltuu tur-
vetuotantoon. Alue koostuu yhdestä altaasta. 
Kuivike- ja ympäristöturvetuotantoon soveltu-
vaa vaaleaa, heikosti maatunutta ja Cuspidata-

Kuva 5. Juurikkasuon tutkimuslinjasto.
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valtaista pintaturvetta löytyi alueelta keskimää-
rin 90 cm:n kerroksena (80 – 100 cm) yhteensä  
n. 0,07 milj. suo-m3. Tuotantokelpoinen energia-
turvemäärä on ympäristöturpeen oton jälkeen  
n. 39 000 suo-m3. Suon pohjalle ja tuotannon ul-
kopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Turvetuotantoa vaikeuttaa turvetuotantoon tek-
nisesti soveltuvan alueen sijainti Osmankajärven 
välittömässä läheisyydessä. Lähimpiin kesäasun-
toihin on etäisyyttä n. 400 m. Toisaalta turvetuo-
tantoon soveltuva alue sijaitsee kokonaisuudessaan 
ojittamattomalla suoalueella. Näistä syistä johtuen 
suo soveltuu erittäin huonosti turvetuotantoon.
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3. Pieni Joutensuo

Pieni Joutensuo (atk nro 4786, kl. 344107/R5112, 
N=7159202, E=520820) sijaitsee n. 36 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu hiekka-
moreenikankaisiin ja osin muihin soihin, kuten 
Joutensuohon ja Rahkasuohon. Suon pohjois-
osaan johtaa kaksi metsäautotietä (kuva 6).

Pienen Joutensuon kokonaispinta-ala on noin 
99 ha, mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 52 ha, 
yli 1,5 m:n aluetta 36 ha ja yli 2 m:n aluetta 22 ha.  
Suon keskisyvyys on 1,3 m ja suurin havaittu sy-
vyys 3,9 m.  Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja sijaitsee Ryöjönpuron valuma-alueen 
(59.347) ja Kongasjoen alueen (59.352) rajalla. 
Suopinta on noin 170 - 177 m mpy. Suon poh-
joisosa viettää lounaaseen n. 10,3 m/km ja etelä-
osa eteläkaakkoon n. 9,0 m/km. Vedet laskevat 
suo pohjoisosasta Joutensuolle, josta edelleen 
Joutenpuroon. Suon eteläosasta vedet laskevat 
pääasiassa Hepopuron kautta  Kongasjokeen. 
Suolla on 37 tutkimuspistettä (3,8/10 ha) ja  
77 syvyystutkimuspistettä (7,8/10 ha).

Pieni Joutensuo on lähes kokonaisuudessaan 
ojittamatonta suoaluetta. Suo kuuluu luonnon-

tilaisuusluokkaan 4.  Tutkimuspisteistä 58 % on 
rämeellä ja 42 % avosuolla. Yleisinä suotyyppei-
nä ovat varsinainen sararäme, pallosararäme, 
rahkaräme sekä varsinainen saraneva. Puusto on 
pääosin lähes aukeaa tai harvaa taimisto- ja riuku- 
asteen männikköä, jossa on sekapuuna koivua.

Turpeesta 55 % on rahka-, 41 % sara- ja 4 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: sararahka-
turve (CS) 50 %, saraturve (C) 9 %, rahkasaratur-
ve (SC) 25 %, ruskosammalsaraturve (BC) 7 % ja 
sararuskosammalturve (CB) 2 %. Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on H4,7. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, puu-
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 2 % ja varpujään-
nöksiä (N) sisältäviä 9 % kokonaisturvemäärästä.  
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka (72 %) ja 
moreeni (27 %). Turpeen alaisia liejukerroksia oli 
8 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä. 

Pieneltä Joutensuolta otettiin tilavuustarkat 
näytteet kahdelta tutkimuspisteeltä. Turpeen kes-
kimääräinen kuivatilavuuspaino on 95 kg/suo-m3 
ja tuhkapitoisuus 3,2 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 22,4 MJ/kg ja 50 %:n 

Kuva 6. Pienen Joutensuon tutkimuslinjasto.
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käyttökosteudessa 10,0 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen rikkipitoisuus on 0,20 %. Turpeen hiili- ja 
typpipitoisuuksia ei ole analysoitu.

Pieni Joutensuo on lähes kokonaisuudessaan 
ojittamatonta suoaluetta ja kuuluu luonnontilai-
suusluokkaan 4. Valtioneuvoston periaatepäätös 

”Soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta 
käytöstä ja suojelusta” (30.8. 2012  www.mmm.fi )  
edellyttää, että maankäyttö tulee suunnata ojite-
tuille tai luonnontilaltaan muuten merkittäväs-
ti muuttuneille soille ja turvemaille. Tästä syystä  
Pieni Joutensuo ei sovellu turvetuotantoon.

http://www.mmm.fi
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4. Isosuo

Isosuo (atk nro 4871, kl. 344107/R5112, 
N=7161202, E=522217) sijaitsee n. 34 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenikankaisiin. Suon pohjoispuolella 
on paikallistie ja suon poikki johtaa metsäautotie 
(kuva 7).

Isosuon kokonaispinta-ala on 62 ha, mistä yli  
1 m:n syvyistä aluetta on 20 ha ja yli 1,5 m:n aluetta 
1 ha. Suon keskisyvyys on 0,8 m ja suurin havaittu 
syvyys 1,7 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja sijaitsee tarkemmin Turisevanpuron 
valuma-alueen (59.346) ja Osmankajärven alu-
een (59.353) rajalla. Suopinta on noin 190 - 197 m 
mpy.  Suon länsiosa viettää luoteeseen n. 1,5 m/km 
ja itäosa kaakkoon n. 4,6 m/km. Vedet laskevat suo 
länsiosasta suo-ojia pitkin Turisevanpuroon. Suon 
itäosasta vedet laskevat Niskansuon kautta Osman-
kajärveen.  Suolla on 36 tutkimuspistettä (5,8/10 ha)  
ja 30 syvyystutkimuspistettä (4,8/10 ha).

Isosuo on ojitettu kokonaisuudessaan. Suo kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutkimuspisteis-
tä 48 % on rämeellä, 32 % avosuolla, 14 % turve-
kankaalla, 3 % korvessa ja 3 % pellolla. Yleisinä 

suotyyppeinä ovat varsinainen sararämemuuttu-
ma, pallosararämemuuttuma, varsinainen sarane-
vamuuttuma ja puolukkaturvekangas. Puusto on 
suoalueella hyvin vaihtelevaa, pääosin keskinker-
taisen tiheää taimisto- ja riukuasteen männikköä 
tai harvennusmännikköä, jossa on sekapuuna  
koivua.

Turpeesta 15 % on rahka-, 80 % sara- ja 5 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: sararahka-
turve (CS) 8 %, saraturve (C) 55 %, rahkasaraturve 
(SC) 25 % ja rahkaruskosammalturve (SB) 4 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H4,0. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 4 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
7 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 9 % koko-
naisturvemäärästä.  Pohjamaalajit ovat moreeni 
(97 %) ja hieta (3 %). Turpeen alaisia liejukerrok-
sia oli 7 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä. 

Isosuolta ei ole otettu turvenäytteitä laboratorio-
analyysejä varten. Isosuolla on yli 1,5 m:n syvyis-
tä aluetta ainoastaan 1 ha, eikä se sovellu turve- 
tuotantoon. 

Kuva 7. Isosuon tutkimuslinjasto.
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5. Lehmisuo

Lehmisuo (atk nro 4872, kl. 344107/R5112, 
N=7160503, E=522021) sijaitsee n. 35 km Puo-
langan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pää-
asiassa moreenimaastoon, lännessä Lumisuohon. 
Suon etelä- ja itäosaan johtaa metsäautoteitä (kuva 
8). 

Lehmisuon kokonaispinta-ala on 39 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 19 ha, yli  
1,5 m:n aluetta 12 ha ja yli 2 m:n aluetta 5 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,1 m ja suurin havaittu sy-
vyys 2,5 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja sijaitsee Ryöjönpuron valuma-alueen  
(59.347) ja Osmankajärven alueen (59.353) 
rajalla. Suopinta on noin 185 - 191 m mpy  
ja viettää suon länsiosassa länteen n. 4,8 m/km ja 
suon itäosassa kaakkoon n. 1,0 m/km. Vedet las-
kevat suon länsiosasta suo-ojia pitkin Lumisuolle, 
josta edelleen Rahkasuolle. Suon itäosasta vedet 
laskevat Niskansuolle. Suolla on 22 tutkimus-
pistettä (5,6/10 ha) ja 39 syvyystutkimuspistettä 
(9,9/10 ha).

Lehmisuo on ojitettu kokonaisuudessaan. Suo 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutkimus-
pisteistä 44 % on rämeellä, 27 % avosuolla, 18 % 
turvekankaalla ja 11 % korvessa. Yleisinä suotyyp-
peinä ovat lyhytkortinen nevamuuttuma, korpirä-
memuuttuma, varsinainen korpimuuttuma sekä 
ruohoturvekangas. Puusto on suoalueella hyvin 
vaihtelevaa, pääosin keskinkertaisen tiheää varttu-
nutta männikköä tai harvennusmännikköä, jossa 

on sekapuuna koivua ja suon reunaosissa myös 
kuusta. 

Turpeesta 37 % on rahka-, 47 % sara- ja 16 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 12 %, saraturve 
(C) 16 %, rahkasaraturve (SC) 28 % ja rahkarusko-
sammalturve (SB) 10 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H4,4. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 13 %, puujäännök-
siä (L) sisältäviä turpeita 19 % ja varpujäännöksiä 
(N) sisältäviä 21 % kokonaisturvemäärästä.  Poh-
jamaalajit ovat hiekka (52 %) ja moreeni (48 %). 
Turpeen alaisia liejukerroksia oli 2 %:lla tutkimus- 
ja syvyyspisteistä.

Lehmisuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 94 kg/suo-m3 ja tuhkapitoi-
suus 2,8 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 22,9 MJ/kg ja 50 %:n käyttökos-
teudessa 10,2 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen rik-
kipitoisuus on 0,17 %. Turpeen hiili- ja typpipitoi-
suuksia ei ole määritetty. 

Lehmisuon yli 1,5 metrin syvyinen alue (12 ha) 
soveltuu turvetuotantoon. Alue koostuu yhdestä 
altaasta ja tuotantokelpoinen energiaturvemäärä 
on n. 0,20 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4.0, Q10.0, S0.20. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve-
kerros.

Kuva 8. Lehmisuon tutkimuslinjasto.
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6. Kuikkasuo

Kuikkasuo (atk nro 4873, kl. 344107/R5114, 
N=7164200, E=526419) sijaitsee n. 30 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu hiekka-
moreenikankaisiin ja lännessä Kantojärveen. Suon 
eteläpuolella johtaa paikallistie ja suon pohjois-
osaan johtaa metsäautotie (kuva 9).

Kuikkasuon kokonaispinta-ala on noin 140 ha,  
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 62 ha, yli  
1,5 m:n aluetta 43 ha ha yli 2 m:n aluetta 32 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,2 m ja suurin havaittu sy-
vyys 4,3 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja tarkemmin Kantojoen valuma-alueeseen 
(59.344). Suopinta on noin 178 - 184 m mpy ja 
viettää lounaaseen n. 5,0 m/km. Vedet laskevat 
suo-ojia pitkin läheiseen Kantojärveen. Suolla on 
56 tutkimuspistettä (4,0/10 ha) ja 132 syvyystutki-
muspistettä (9,4/10 ha).

Kuikkasuo on ojitettu lähes kokonaisuudessaan 
(97 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 

Tutkimuspisteistä 65 % on rämeellä, 22 % turve-
kankaalla, 10 % avosuolla ja 3 % korvessa. Yleisinä 
suotyyppeinä ovat varsinainen sararämemuuttu-
ma, ruohoinen sararämemuuttuma, tupasvillarä-
memuuttuma, karhunsammalmuuttuma ja varpu-
turvekangas. Puusto on pääosin keskinkertaisen 
tiheää taimisto- ja riukuasteen männikköä tai 
harvennusmännikköä, jossa on sekapuuna koivua, 
paikoin myös kuusta. 

Turpeesta 21 % on rahka-, 70 % sara- ja 9 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 4 %, sararahkaturve (CS) 15 %, saraturve 
(C) 40 %, rahkasaraturve (SC) 19 %, ruskosam-
malsaraturve (BC) 11 % ja sararuskosammalturve 
(CB) 6 %. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on H4,0. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 11 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 
turpeita 11 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 
12 % kokonaisturvemäärästä.Yleisimmät pohja-

Kuva 9. Kuikkasuon tutkimuslinjasto.
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maalajit ovat hiekka (53 %), moreeni (23 %), hieta  
(17 %) ja hiesu (7 %). Turpeenalaisia liejukerroksia oli  
16 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä.

Kuikkasuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 89 kg/suo-m3 ja tuhkapitoi-
suus 4,3 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo 
on keskimäärin 21,9 MJ/kg ja 50 %:n käyttökosteu-
dessa 9,8 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen rikki- 
pitoisuus on 0,19 %. Turpeen hiili- ja typpipitoi-
suuksia ei ole määritetty.

Kuikkasuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon noin 25 ha, joka koostuu 

kahdesta altaasta. Tuotantokelpoinen energiatur-
vemäärä on n. 0,52 milj. suo-m3, joka energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatu-
luokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.20. Suon pohjalle ja 
tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.

Turvetuotantoa vaikeuttaa turvetuotantoon 
teknisesti soveltuvan alueen sijainti Kantojärven 
välittömässä läheisyydessä. Tämän lisäksi suoalu-
eella on kaksi lampea, mm. Kuikkalampi. Näistä 
syistä johtuen, Kuikkasuo soveltuu huonosti turve- 
tuotantoon.
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7. Kongassuo

Kongassuo (atk nro 4874, kl. 344107/R5114, 
N=7163302, E=524818) sijaitsee n. 31 km Puo-
langan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu 
hiekka- ja hietamoreenimaastoon. Suo on paikal-
lis- ja metsäautoteiden ympäröimä (kuva 10). 

Kongassuon kokonaispinta-ala on noin 228 ha,  
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 108 ha, yli 
1,5 m:n aluetta 70 ha ja yli 2 m:n aluetta 37 ha.  
Suon keskisyvyys on 1,1 m ja suurin havait-
tu syvyys 3,6 m. Suo kuuluu Oulujoen vesis-
töalueeseen (59) ja tarkemmin Kongasjärven 
valuma-alueeseen (59.355). Suopinta on  noin  
171 - 185 m mpy ja viettää suon itäosassa kaak-
koon n. 7,4 m/km ja suon länsiosassa lounaaseen 
n. 2,4 m/km. Vedet laskevat suo-ojia ja osittain 
suon keskellä kulkevaa Vääräpuroa pitkin Kongas-
järveen. Suolla on 86 tutkimuspistettä (3,8/10 ha) 
ja 202 syvyystutkimuspistettä (8,9/10 ha).

Kongassuo on ojitettu lähes kokonaisuudessaan 
(97 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Tutkimuspisteistä 37 % on rämeellä, 35 % avosuol-
la, 27 %  turvekankaalla ja 1 % korvessa. Yleisinä 
suotyyppeinä ovat varsinainen sararämemuut-
tuma, rimpinevamuuttuma, varsinainen sarane-

vamuuttuma sekä puolukka- ja varputurvekan-
gas. Puusto on tiheys- ja kehitysluokaltaan hyvin 
vaihtelevaa, pääosin harvaa tai keskinkertaisen 
tiheää taimisto- ja riukuasteen männikköä, jossa 
on sekapuuna koivua. Myös lähes aukeita ja vajaa-
tuottoisia alueita on suolla runsaasti.

Turpeesta 12 % on rahka-,  78 % sara- ja 10 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: sara-
rahkaturve (CS) 7 %, saraturve (C) 61 %, rahka-
saraturve (SC) 10 %, ruskosammalsaraturve (BC)  
7 % ja sararuskosammalturve (CB) 7 %. Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on H4,0. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
6 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 8 % ja varpujään-
nöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (39 %), 
hiekka (26 %), hieta (23 %) ja hiesu (9 %). Tur-
peenalaisia liejukerroksia oli 16 %:lla tutkimus- ja 
syvyyspisteistä. 

Kongassuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
kolmelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 87 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 4,3 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,8 MJ/kg ja 50 %:n 

Kuva 10. Kongassuon tutkimuslinjasto.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 465, 2015
Puolangalla tutkitut suot ja niiden turvevarat 

23

käyttökosteudessa 9,7 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen rikkipitoisuus on 0,21 %. Turpeen hiili- ja 
typpipitoisuuksia ei ole määritetty.

Kongassuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon noin 63 ha, joka koos-
tuu kolmesta vierekkäisestä altaasta. Turvetuo-
tantoalueen suunnittelua rajoittaa Kongaslampi 
ja suolla kulkeva Vääräpuro. Tuotantokelpoinen 
energiaturvemäärä on n. 1,19 milj. suo-m3, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-

luu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.25. Suon 
pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jää-
vän 0,3 m:n turvekerros.

Turvetuotantoa vaikeuttaa turvetuotantoon 
teknisesti soveltuvan alueen sijainti Kongasjärven 
välittömässä läheisyydessä.  Kongasjärven poh-
joisrannalla on runsaasti kesäasuntoja. Tämän 
lisäksi suoalueen keskiosassa on Kongaslampi. 
Näistä syistä johtuen, Kongassuo soveltuu huonos-
ti turvetuotantoon.
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8. Köykänsuo 

Köykänsuo (atk nro 4875, kl. 344107/R5114, 
N=7161604, E=528214) sijaitsee n. 32 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenimaastoon. Suo on metsäauto- ja 
paikallisteiden ympäröimä (kuva 11).

Köykänsuon kokonaispinta-ala on 43 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 21 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 14 ha ja yli 2 m:n aluetta 10 ha. Suon keski-
syvyys on 1,3 m ja suurin havaittu syvyys 3,8 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
tarkemmin Kongasjärven valuma-alueeseen 
(59.355). Suopinta on noin 177 - 185 m mpy ja 
viettää länteen n. 6,7 m/km. Vedet laskevat suo-
ojia pitkin Paakanajokeen, josta edelleen Kongas-
järveen. Suolla on 23 tutkimuspistettä (5,4/10 ha) 
ja 48 syvyystutkimuspistettä (11,2/10 ha).

Köykänsuo on ojitettu kokonaisuudessaan. Suo 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutkimuspis-
teistä 23 % on rämeellä, 40 % avosuolla, 35 % tur-
vekankaalla ja 2 % korvessa. Yleisinä suotyyppeinä 
ovat lyhytkorsineva- ja lyhytkorsinevarämemuut-
tuma sekä varputurvekangas. Puusto on pääosin 
harvaa tai keskinkertaisen tiheää taimisto- ja riu-
kuasteen männikköä.

Turpeesta 27 % on rahka-, 70 % sara- ja 4 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkatur-
ve (S) 13 %, sararahkaturve (CS) 13 %, saraturve 

(C) 39 %, rahkasaraturve (SC) 17 %, ruskosam-
malsaraturve (BC) 14 % ja sararuskosammalturve 
(CB) 2 %. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on H4,0. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 34 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 
11 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 12 % koko-
naisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
moreeni (49 %) ja hiekka (46 %). Turpeenalaisia 
liejukerroksia oli 21 %:lla tutkimus- ja syvyys- 
pisteistä.

Köykänsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 84 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 3,9 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 22,3 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,9 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen rikkipitoisuus on 0,25 %. Turpeen hiili- ja 
typpipitoisuuksia ei ole määritetty.

Köykänsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon noin 14 ha, joka koostuu 
yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen energiaturve-
määrä on n. 0,30 milj. suo-m3, joka energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve-
kerros.

Kuva 11. Köykänsuon tutkimuslinjasto.
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9. Myllysuo

Myllysuo (atk nro 4882, kl. 344107/R5114, 
N=7162300, E=526817) sijaitsee n. 32 km Puolan-
gan keskustasta etelään. Suo rajoittuu hiekkamo-
reenimaastoon. Suo on metsäautoteiden ympä-
röimä (kuva 12).

Myllysuon kokonaispinta-ala on 133 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 64 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 36 ha ja yli 2 m:n aluetta 21 ha. Suon kes-
kisyvyys on 1,2 m ja suurin havaittu syvyys 3,2 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
tarkemmin Kongasjärven valuma-alueeseen 
(59.355). Suopinta on noin 175 - 182 m mpy ja 
viettää pääasiassa lounaaseen n. 1,6 m/km. Vedet 
laskevat suo-ojia pitkin joko suoraan tai suon kes-
kellä kulkevan Paakanajoen kautta Kongasjärveen. 
Suolla on 60 tutkimuspistettä (4,5/10 ha) ja 116  
syvyystutkimuspistettä (8,7/10 ha).

Myllysuosta on ojitettu noin 77 %. Suon kes-
kiosassa on kuitenkin ojittamatonta suoaluetta 
n. 27 ha. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 
2. Tutkimuspisteistä 60 % on rämeellä, 29 % avo-
suolla, 8 % turvekankaalla ja 3 % korvessa. Ylei-
sinä suotyyppeinä ovat tupasvillarämemuuttuma, 
lyhytkortinen nevarämemuuttuma, varsinainen 

sararämemuuttuma sekä lyhytkortinen nevamuut-
tuma. Ojittamattomalla alueella yleisiä suotyyppe-
jä ovat varsinainen sararäme ja rimpineva. Puusto 
on pääasiassa harvaa tai keskinkertaisen tiheää 
taimisto- ja riukuasteen männikköä, jossa on se-
kapuuna koivua. Ojittamaton alue on aukeaa tai 
melkein aukeaa suoaluetta. 

Turpeesta 37 % on rahka-, 59 % sara- ja 4 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkatur-
ve (S) 15 %, sararahkaturve (CS) 22 %, saraturve 
(C) 40 %, rahkasaraturve (SC) 11 %, ruskosam-
malsaraturve (BC) 8 % ja sararuskosammalturve 
(CB) 2 %. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on H3,8. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 27 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 
7 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 10 % koko-
naisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
hiekka (64 %), moreeni (25 %) ja hieta (10 %). Tur-
peenalaisia liejukerroksia oli 30 %:lla tutkimus- ja 
syvyyspisteistä.

Myllysuolta otettiin tilavuustarkat näytteet kah-
delta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 79 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 3,1 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-

Kuva 12. Myllysuon tutkimuslinjasto.
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arvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 9,6 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
rikkipitoisuus 0,17 %. Turpeen hiili- ja typpipitoi-
suuksia ei ole määritetty.

Myllysuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta so-
veltuu turvetuotantoon noin 27 ha, joka koostuu 
kahdesta vierekkäisestä altaasta. Tuotantoalueen 

suunnittelua rajoittaa suon poikki kulkeva Paa-
kanajoki. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä 
on kaikkiaan n. 0,48 milj. suo-m3, joka energia-
turpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu laatu-
luokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25. Suon pohjalle ja 
tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 465, 2015
Puolangalla tutkitut suot ja niiden turvevarat 

27

10. Lakkasuo 3

Lakkasuo 3 (atk nro 12946, kl. 343212/R5113, 
N=7155590, E=531766) sijaitsee n. 39 km Puolan-
gan  keskustasta etelään. Suo rajoittuu moreeni-
maastoon. Suon pohjois- ja itäosaan johtaa metsä-
autotie (kuva 13).

Lakkasuon kokonaispinta-ala on 38 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 12 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 10 ha ja yli 2 m:n aluetta 6 ha. Suon keski- 
syvyys on 1,5 m ja suurin havaittu syvyys 4,2 m. 
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja si-
jaitsee Tulijoen valuma-alueen (59.354) ja Siltajoen 
valuma-alueen (59.413) rajalla. Suopinta on noin  
194 - 209 m mpy ja pääviettosuunta kaakkoon n. 
10,8 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pitkin Pieni-
jokeen. Suolla on 14 tutkimuspistettä (3,6/10 ha) ja  
38 syvyystutkimuspistettä (9,9/10 ha).

Lakkasuo on ojitettu lähes kokonaisuudessaan 
(95 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Tutkimuspisteistä 58 % on rämeellä, 40 % turve-
kankaalla ja 2 % korvessa. Yleisinä suotyyppeinä 
ovat mm. puolukkaturvekangas, korpirämemuut-
tuma ja varsinainen sararämemuuttuma (kuva 
14). Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää 
varttunutta männikköä, jossa on sekapuuna koi-
vua ja kuusta. 

Turpeesta 62 % on rahka- ja 38 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 27 %, sararahka- 

turve (CS) 35 % ja rahkasaraturve (SC) 38 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,4. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 26 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 13 % 
ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 10 % kokonais-
turvemäärästä. Suon pohjamaalajina on moree-
ni. Turpeenalaisia liejukerroksia ei tutkimuksissa  
havaittu.

Lakkasuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 90 kg/suo-m3 ja tuhka- 
pitoisuus 2,4 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 21,1 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 9,3 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
hiilipitoisuus on 54,3 %, typpipitoisuus 1,49 % ja 
rikkipitoisuus 0,28 %. 

Lakkasuon yli 1,5 metrin syvyinen alue (10 ha) 
soveltuu turvetuotantoon. Alue koostuu yhdestä 
altaasta ja tuotantokelpoinen energiaturvemäärä 
on n. 0,21 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A4.0, Q8.0, S0.30, N1.5. Suon pohjalle ja 
tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.

Kuva 13. Lakkasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 14. Varsinaista sararämemuuttumaa Lakkasuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla 
on 170 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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11. Julkusuo

Julkusuo (atk nro 12950, kl. 343209/R5113, 
N=7155383, E=529365) sijaitsee n. 39 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu moreeni-
maastoon ja osittain Osmankajärven rantasoihin. 
Suo on metsäautoteiden ympäröimä (kuva 15).

Julkusuon kokonaispinta-ala on 119 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 50 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
32 ha ja yli 2 m:n aluetta 22 ha.  Suon keskisyvyys 
on 1,2 m ja suurin havaittu syvyys 5,1 m. Suo kuu-
luu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja tarkemmin 
Osmankajärven alueeseen (59.353). Suopinta on 
n. 169 – 191 m mpy ja viettää itä-luoteeseen n.  
7,5 m/km. Vedet laskevat suo-ojia ja Luhdanpuroa 
pitkin Osmankajärveen. Suolla on 36 tutkimus-
pistettä (3,0/10 ha) ja 117 syvyystutkimuspistettä 
(9,9/10 ha).

Julkusuo on pääosin ojitettu (87 %), mutta suon 
keskiosassa on ojittamatonta suoaluetta. Suo kuu-
luu luonnontilaisuusluokkaan 2. Tutkimuspisteis-
tä 53 % on rämeellä, 40 % turvekankaalla ja 7 % 
avosuolla. Yleisinä suotyyppeinä ovat lyhytkorsi-

nevarämemuuttuma, korpirämemuuttuma sekä 
puolukka-, mustikka- ja ruohoturvekangas. Ojit-
tamattomalla suoalueella vallitsevia ovat lyhyt-
korsinevaräme ja ruohoinen sararäme. Puusto on 
pääosin harvaa tai keskinkertaisen tiheää taimisto 
ja riukuasteen männikköä tai harvennusmännik-
köä, jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. Suon 
reunaosissa on runsaasti myös kuusi- ja koivuval-
taisia metsiä. 

Turpeesta 53 % on rahka-, 38 % sara- ja 9 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rah-
katurve (S) 11 %, sararahkaturve (CS) 39 %, rah-
kasaraturve (SC) 30 % ja ruskosammalturve (B)  
4 %. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on H5,7. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 21 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 21 
% ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonais-
turvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
moreeni (69 %), hiekka (20 %) ja hieta (9 %). Tur-
peenalaisia liejukerroksia oli 1 %:lla tutkimus- ja 
syvyyspisteistä. 

Kuva 15. Julkusuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Julkusuolta otettiin tilavuustarkat näytteet kah-
delta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 104 kg/suo-m3 ja tuhka- 
pitoisuus 7,0 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 20,5 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 9,0 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
hiilipitoisuus on 48,4 %, typpipitoisuus 1,91 % ja 
rikkipitoisuus 0,42 %. Korkea rikkipitoisuus joh-
tuu todennäköisesti Julkusuon alla ja välittömässä 
läheisyydessä olevista mustaliuskekivilajeista, jot-
ka lisäävät turpeen alkuainepitoisuuksia. 

Julkusuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon n. 27 ha. Alue koostuu 
kahdesta vierekkäisestä altaasta. Turvetuotantoa 
rajoittaa mm. suoalueella kulkeva Luhdanpuro. 
Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on kaikki-
aan n. 0,67 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 
M50, A8.0, Q8.0, S0.50, N2.0. Suon pohjalle ja 
tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros. 
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12. Voipuanpääsuo 

Voipuanpääsuo (atk nro 12951, kl. 344110/R5114, 
N=7158023, E=532859) sijaitsee n. 36 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu hieta- ja 
hiekkamoreenimaastoon, lännessä Keskinen-jär-
veen ja pohjoisessa Voipuanjärveen. Suo on met-
säautoteiden ympäröimä ja myös suon poikki joh-
taa kaksi metsäautotietä (kuva 16).

Voipuanpääsuon kokonaispinta-ala on 134 ha,  
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 80 ha ja yli  
1,5 m:n aluetta 48 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta  
21 ha. Suon keskisyvyys on 1,2 m ja suurin havaittu 
syvyys 3,4 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja tarkemmin Tulijoen valuma-alueeseen 
(59.354). Suonpinta on n. 172 – 189 m mpy ja viet-
tää pääosin länteen n. 7,0 m/km. Vedet laskevat 
suon pohjoisosasta suo-ojia pitkin Voipuanjärveen 
ja Välijokeen. Suon keski- ja eteläosasta vedet las-
kevat joko suoraan tai suolla kulkevan Kortepuron 
kautta Keskiseen, josta edelleen Lummejokeen. 

Suolla on 32 tutkimuspistettä (2,4/10 ha) ja 92  
syvyystutkimuspistettä (6,9/10 ha).

Voipuanpääsuo on ojitettu lähes kokonaisuu-
dessaan (85 %). Suon koillisosassa on hiukan 
ojittamatonta suoaluetta. Suo kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 2. Tutkimuspisteistä 65 % on rä-
meellä ja 35 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyp-
peinä ovat lyhytkorsinevaräme-, isovarpuräme- ja 
kanervarahkarämemuuttuma sekä puolukka- ja 
mustikkaturvekangas. Ojittamattomalla alueel-
la vallitsevana on lyhytkorsinevaräme. Puusto on 
pääosin harvaa taimisto- ja riukuasteen männik-
köä tai vajaatuottoista metsikköä. Suolla on run-
saasti myös keskinkertaisen tiheää harvennus-
männikköä, jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. 

Turpeesta 86 % on rahka-, 7 % sara- ja 7 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkatur-
ve (S) 26 %, sararahkaturve (CS) 54 %, rahkasara-
tuve (SC) 7 % ja rahkaruskosammaltuve (SB) 5 %.  

Kuva 16. Voipuanpäänsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H6,2. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 32 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 28 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(69 %) ja hieta (28 %). Liejuja ei tutkimuksissa ha-
vaittu. 

Voipuanpääsuolta otettiin tilavuustarkat näyt-
teet kahdelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keski-
määräinen kuivatilavuuspaino on 94 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 2,8 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,3 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,4 MJ/kg. Turpeen keskimää-

räinen hiilipitoisuus on 50,9 %, typpipitoisuus  
1,16 % ja rikkipitoisuus 0,35 %.

Voipuanpääsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu turvetuotantoon n. 40 ha. Alue 
koostuu yhdestä altaasta. Potentiaalista turvetuo-
tantoa hankaloittaa suon lävitse virtaava Korte-
puro sekä läheiset järvet, Keskinen ja Voipuanjär-
vi. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on n.  
0,72 milj. suo-m3, joka energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, 
Q8.0, S0.35, N1.5. Suon pohjalle ja tuotannon ul-
ko-puolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.
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13. Kuohunsuo

Kuohunsuo (atk nro 12958, kl. 344110/R5114, 
N=7161481, E=533251) sijaitsee n. 32 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu moreeni-
maastoon. Suo on metsä- ja paikallisteiden ympä-
röimä (kuva 17).

Kuohunsuon kokonaispinta-ala on 68 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 30 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 19 ha ja yli 2 m:n aluetta 11 ha. Suon keski- 
syvyys on 1,1 m ja suurin havaittu syvyys 3,4 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
tarkemmin Tulijoen valuma-alueeseen (59.354). 
Suopinta on n. 177 – 189 m mpy ja viettää etelä-
kaakkoon n. 5,2 m/km. Vedet laskevat suo-ojia 
pitkin Purtilolammen ja Tulijoen kautta Voipuan-
järveen. Suolla on 19 tutkimuspistettä (2,8/10 ha) 
ja 67 syvyystutkimuspistettä (9,9/10 ha).

Kuohunsuo on ojitettu kokonaisuudessaan. Suo 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutkimuspis-
teistä 59 % on rämeellä, 20 % avosuolla, 20 % tur-
vekankaalla ja 1 % korvessa. Yleisinä suotyyppeinä 
ovat korpirämemuuttuma, lyhytkortinen nevarä-
memuuttuma, varsinainen sararämemuuttuma ja 
puolukkaturvekangas. Suoalueen puusto on pää-
osin keskinkertaisen tiheää harvennusmännikköä. 
Suolla on myös koivuvaltaisia sekametsiä. 

Turpeesta 61 % on rahka- ja 39 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat:  rahkaturve (S) 15 %, sararah-
katurve (CS) 46 % ja rahkasaraturve (SC) 39 %.  
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,3. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 23 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 29 % 
ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonais-
turvemäärästä. Pohjamaalajit ovat hiekka (62 %) 
ja moreeni (38 %). Turpeenalaisia liejukerroksia ei 
tutkimuksissa havaittu.  

Kuohunsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 111 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 1,8 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,8 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,7 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen hiilipitoisuus on 54,9 %, typpipitoisuus  
1,52 % ja rikkipitoisuus 0,21 %. 

Kuohunsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon n. 17 ha, joka koostuu 
yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen energiaturve-
määrä on n. 0,35 milj. suo-m3. Energiaturpeen laa-
tuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluok-
kaan M50, A2.0, Q8.0, S0.25, N2.0. Suon pohjalle 
ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.

Kuva 17. Kuohunsuon tutkimuslinjasto.
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14. Leveäsuo 

Leveäsuo (atk nro 12959, kl. 344110/R5114, 
N=7166313, E=535665) sijaitsee n. 28 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenimaastoon. Suon pohjois- ja itä-
osaan johtaa metsäautotie (kuva 18).

Leveäsuon kokonaispinta-ala on 185 ha, mistä 
yli 1 m:n syvyistä aluetta on 103 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 59 ha ja yli 2 m:n aluetta 35 ha. Suon kes-
kisyvyys on 1,4 m ja suurin havaittu syvyys 8,5 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
tarkemmin Tulijoen valuma-alueeseen (59.354). 
Suopinta on n. 198 – 219 m mpy ja viettää suon 
länsiosassa luoteeseen n. 10,0 m/km ja suon itä-
osassa lounaaseen n. 5,7 m/km. Vedet laskevat 
suo-ojia ja puroja pitkin Tulijokeen. Suolla on 38 
tutkimuspistettä (2,1/10 ha) ja 109 syvyystutki-
muspistettä (5,9/10 ha).

Leveäsuo on ojitettu kokonaisuudessaan. Suo 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutkimuspis-

teistä 72 % on rämeellä, 15 % turvekankaalla, 10 % 
avosuolla ja 3 % korvessa. Yleisinä suotyyppeinä 
ovat varsinainen sararämemuuttuma, lyhytkorti-
nen nevarämemuuttuma, kangasrämemuuttuma, 
korpirämemuuttuma ja puolukkaturvekangas (ku-
va 19). Puusto on harvaa tai keskinkertaisen ti- 
heää männikköä, jossa on usein sekapuuna koi-
vua. Puuston kehitysaste vaihtelee taimikko- ja 
riukuasteen metsistä varttuneisiin metsiin. 

Turpeesta 54 % on rahka-, 45 % sara- ja 1% rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkaturve 
(S) 16 %, sararahkaturve (CS) 37 %, saraturve (C) 
4 %, rahkasaraturve (SC) 37 % ja ruskosammal-
saratuve (BC) 4 %. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on H5,3. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 24 %, puujäännöksiä (L) 
sisältäviä 9 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 3 % 
kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (61 %), hiekka (31 %) ja hiesu (5 %). 

Kuva 18. Leveäsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Turpeenalaisia liejukerroksia oli 6 %:lla tutkimus- 
ja syvyyspisteistä.       

Leveäsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet kah-
delta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 87 kg/suo-m3 ja tuhka- 
pitoisuus 5,0 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 20,6 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 9,0 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
hiilipitoisuus on 52,1 %, typpipitoisuus 2,00 % ja rik-
kipitoisuus 0,64 %. Leveäsuon turpeissa havaittiin 
erittäin korkeita rikkipitoisuuksia. Korkea rikki- 
pitoisuus johtuu suon alla olevista mustaliuske-

kivilajeista, jotka lisäävät etenkin pohjaturpeiden 
alkuainepitoisuuksia.

Leveäsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta sovel-
tuu turvetuotantoon noin 55 ha. Alue koostuu kah-
desta erillisestä altaasta. Tuotantokelpoinen ener-
giaturvemäärä on kaikkiaan n. 1,30 milj. suo-m3.  
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve 
kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.50+, 
N2.0. Mahdollista turvetuotantoa haittaa turpeen 
korkea rikkipitoisuus. Suon pohjalle ja tuotannon 
ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 19. Lyhytkorsineva-nevarämemuuttumaa Leveäsuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopai-
kalla on 160 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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15. Pappilansuo 

Pappilansuo (atk nro 12960, kl. 344110/R5114, 
N=7164353, E=536378) sijaitsee n. 30 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenikankaisiin. Suon pohjoispuolelle 
johtaa metsäautotie ja itäpuolella kulkee paikallis-
tie (kuva 20).

Pappilansuon kokonaispinta-ala on 82 ha, mistä 
yli 1 m:n syvyistä aluetta on 48 ha, yli 1,5 m:n aluet-
ta 30 ha ja yli 2,0 m:n aluetta 20 ha. Suon keskisy-
vyys on 1,3 m ja suurin havaittu syvyys 3,7 m. Suo 
kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja sijaitsee 
tarkemmin Tulijoen valuma-alueen (59.354) ja 
Siltajoen valuma-alueen rajalla (59.413).  Suopinta 
on n. 205 – 216 m mpy ja viettää suon länsiosassa 
luoteeseen n. 2,9 m/km ja suon itäosassa pääasial-
lisesti kaakkoon n. 6,4 m/km. Vedet laskevat suon 
länsiosassa suo-ojia pitkin Tulijokeen ja suon itä-
osasta Aluspuron ja Hietapuron kautta Pyöreäinen-
järveen. Suolla on 25 tutkimuspistettä (3,1/10 ha)  
ja 73 syvyystutkimuspistettä (8,9/10 ha).

Pappilansuo on ojitettu lähes kokonaisuudes-
saan (98 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 1. Tutkimuspisteistä 63 % on rämeellä, 22 % 
avosuolla, 14 % turvekankaalla ja 1 % korvessa. 
Yleisinä suotyyppeinä ovat varsinainen sararäme-

muuttuma, ruohoinen sararämemuuttuma,  kor-
pirämemuuttuma, varsinainen saranevamuuttu-
ma sekä puolukkaturvekangas (kuva 21). Puusto 
on pääosin keskinkertaisen tiheää tai harvaa har-
vennusmännikköä, jossa on sekapuuna koivua ja 
kuusta. Suolla on runsaasti myös varttuneita kas-
vatusmetsiä sekä vajaatuottoisia metsiä.

Turpeesta 21 % on rahka-, 71 % sara- ja 8 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: sara-
rahkaturve (CS) 16 %, rahkasaraturve (SC) 68 % 
ja rahkaruskosammalturve (SB) 4 %. Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on H4,9. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
1 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 7 % ja varpujään-
nöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (71 %) ja 
hiekka (19 %). Liejuja ei tutkimuksissa havaittu. 

Pappilansuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
kahdelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 99 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 5,8 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,3 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,0 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen hiilipitoisuus on 50,5 %, typpipitoisuus  
2,11 % ja rikkipitoisuus korkea 0,69 %. 

Kuva 20. Pappilansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Pappilansuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon n. 29 ha, joka koostuu 
kahdesta vierekkäisestä altaasta. Tuotantokelpoi-
nen energiaturvemäärä on n. 0,60 milj. suo-m3. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve 

kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.50+, 
N2.5. Potentiaalista turvetuotantoa haittaa tur-
peen korkea rikkipitoisuus läpi koko turveprofii-
lin. Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle olete-
taan jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 21. Ruohoista saranevamuuttumaa Pappilansuon länsiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla 
on 220 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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16. Niittysuo

Niittysuo (atk nro 12961, kl. 344110/R5114, 
N=7165489, E=530362) sijaitsee n. 29 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenimaastoon, idässä myös kalliomaas-
toon. Suon länsipuolelle johtaa metsäautotie (kuva 
22).

Niittysuon kokonaispinta-ala on 70 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 45 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
36 ha ja yli 2 m:n aluetta 30 ha. Suon keskisyvyys on 
2,0 m ja suurin havaittu syvyys 5,4 m. Suo kuuluu 
Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja tarkemmin Kon-
gasjärven valuma-alueeseen (59.355).  Suopinta on 
n. 193– 215 m mpy ja viettää pääosin lounaaseen 
n. 12,5 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pitkin Vasa-
mapuroon, josta edelleen Syväjärveen. Suon etelä-
osasta vedet laskevat Mammunsuon kautta Kota-
järveen. Suolla on 21 tutkimuspistettä (3,0/10 ha)  
ja 64 syvyystutkimuspistettä (9,1/10 ha). 

Niittysuo on pääosin ojitettu (79 %), mutta 
ojittamatonta suoalaa on runsaasti etenkin suon 
pohjoisosassa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 2.  Tutkimuspisteistä 42 % on rämeellä, 39 
% avosuolla ja 19 % turvekankaalla. Yleisinä suo-
tyyppeinä ovat lyhytkorsinevarämemuuttuma, 
korpirämemuuttuma, varsinainen saranevamuut-

tuma,  saranevaojikko sekä puolukkaturvekangas. 
Ojittamattomalla alueella tyypillisiä suotyyppejä 
ovat lyhytkorsinevaräme sekä pienialaisesti myös 
keidasräme (kuva 23). Puusto on suoalueella hyvin 
vaihtelevaa, pääosin kuitenkin aukeaa tai melkein 
aukeaa vajaatuottoista männikköä, jossa on seka-
puuna koivua ja kuusta. 

Turpeesta 28 % on rahka- ja 72 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 11 %, sararahka- 
turve (CS) 16 %, saraturve (C) 10 % ja rahka- 
saraturve (SC) 62 %. Koko turvekerrostuman keski- 
maatuneisuus on H5,1. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 16 %, puujäännöksiä (L) 
sisältäviä 8 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 2 % 
kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (88 %), hiekka (6 %) ja hieta (6 %). 
Liejuja ei tutkimuksissa havaittu.

Niittysuolta otettiin tilavuustarkat näytteet kah-
delta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 83 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 2,8 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 20,7 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 9,1 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
hiilipitoisuus on 53,2 %,  typpipitoisuus 1,84 % ja 
rikkipitoisuus 0,33 %. Pohjaturpeissa havaittiin  

Kuva 22. Niittysuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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kohonneita rikkipitoisuuksia. Korkea rikkipitoi-
suus johtuu alueen mustaliuskekivilajeista, jotka 
lisäävät etenkin pohjaturpeiden alkuainepitoi-
suuksia.

Niittysuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon n. 35 ha, joka koostuu 

kahdesta vierekkäisestä altaasta. Tuotantokelpoi-
nen energiaturvemäärä on n. 1,07 milj. suo-m3. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan tur-
ve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.35, 
N2.0. Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle  
oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros. 

Kuva 23. Keidasrämettä Niittysuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 490 cm. Kuva: 
Kaisa-Maria Remes GTK.
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 17. Riitasuo

Kuva 24. Riitasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

Riitasuo (atk nro 12962, kl. 344108/R5112, 
N=7168424, E=522121) sijaitsee n. 27 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenikankaisiin. Suon länsipuolella kul-
kee paikallistie (kuva 24).

Riitasuon kokonaispinta-ala on 86 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 23 ha, yli 1,5 m:n aluetta  
15 ha ja yli 2 m:n aluetta 10 ha. Suon keskisyvyys on 
0,8 m ja suurin havaittu syvyys 3,8 m. Suo kuuluu 
Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja tarkemmin Kan-
tojoen valuma-alueeseen (59.344). Suopinta on n. 
154– 175 m mpy ja viettää etelään n. 6,0 m/km.  
Vedet laskevat suo-ojia tai suolla kulkevaa Kuljun-
puroa pitkin Kantojokeen. Suolla on 25 tutkimus-
pistettä (2,9/10 ha) ja 81 syvyystutkimuspistettä 
(9,5/10 ha). 

Riitasuo on ojitettu lähes kokonaisuudessaan 
(98 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Tutkimuspisteistä 39 % on turvekankaalla, 34 % 
rämeellä, 19 % avosuolla ja 8 % korvessa. Yleisinä 
suotyyppeinä ovat puolukka- ja mustikkaturve-
kangas, kangasräme, ruohoinen saranevamuuttu-
ma sekä mustikkakorpi (kuva 25). Puusto on pää-
osin keskinkertaisen tiheää harvennusmännikköä 
tai varttunutta männikköä, jossa on sekapuuna 
koivua ja kuusta. 

Turpeesta 53 % on rahka- ja 47 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 16 %, sararah-
katurve (CS) 37 % ja rahkasaraturve (SC) 45 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,2. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 6 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 19 % ja 
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Kuva 25. Viettävää ruohoista saranevaojikkoa Riitasuon itäosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla 
on 90 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.

varpujäännöksiä (N) sisältäviä 4 % kokonaistur-
vemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiek-
ka (68 %), moreeni (15 %) ja hieta (9 %). Tur-
peenalaisia liejukerroksia oli 2 %:lla tutkimus- ja 
syvyyspisteistä.  

Riitasuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 82 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 3,9 %. Laskennallinen kuivan turpeen te-
hollinen lämpöarvo on keskimäärin 20,9 MJ/kg 
ja 50 %:n käyttökosteudessa 9,0 MJ/kg. Turpeen 
keskimääräinen hiilipitoisuus on 52,4 %,  typpi-

pitoisuus 1,94 % ja rikkipitoisuus 0,25 %. Pohja-
turpeissa havaittiin kohonnut tuhkapitoisuus.

Riitasuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon n. 13 ha, joka koostuu 
yhdestä altaasta. Potentiaalista tuotantoaluetta 
rajoittaa suolla virtaava Kuljunpuro. Tuotantokel-
poinen energiaturvemäärä on n. 0,30 milj. suo-m3.  
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan tur-
ve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25, 
N2.0. Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle 
oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.
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18. Iso Pitämäsuo

Iso Pitämäsuo (atk nro 12963, kl. 344108/R5112, 
N=7167774, E=522849) sijaitsee n. 27 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääasi-
assa hiekkamoreenimaastoon. Suon itäosaan joh-
taa metsäautotie (kuva 26).

Ison Pitämäsuon kokonaispinta-ala on 66 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 26 ha, yli 1,5 m:n  
aluetta 8 ha ja yli 2 m:n aluetta 2 ha. Suon keski-
syvyys on 0,8 m ja suurin havaittu syvyys 2,2 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja tar-
kemmin Kantojoen valuma-alueeseen (59.344). 
Suopinta on n. 161 – 168 m mpy ja viettää pääosin 
lounaaseen n. 6,7 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pit-
kin Välipuroon ja Kuljunpuroon, josta edelleen Kan-
tojokeen. Suolla on 22 tutkimuspistettä (3,3/10 ha)  
ja 59 syvyystutkimuspistettä (9,0/10 ha). 

Iso Pitämäsuo on ojitettu kokonaisuudessaan. 
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Tutki-
muspisteistä 75 % on turvekankaalla, 16 % rä-
meellä ja 9 % avosuolla. Yleisinä suotyyppeinä 
ovat ruoho-, mustikka- ja puolukkaturvekangas, 
ruohoinen sararämemuuttuma  ja ruohoinen sa-
ranevamuuttuma (kuva 27). Puusto on suoalueella 
pääosin harvaa tai keskinkertaisen tiheää harven-
nusmännikköä tai taimisto- ja riukuasteen män-
nikköä, jossa on sekapuuna myös koivua ja kuusta. 

Turpeesta 54 % on rahka-, 44 % sara- ja 2 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 44 % ja rah-
kasaraturve (SC) 38 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H5,7. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 2 % ja puujään-
nöksiä (L) sisältäviä 16 % kokonaisturvemäärästä. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta (64 %), hiek-
ka (22 %) ja moreeni (14 %). Liejuja ei tutkimuk-
sissa havaittu.

Isosta Pitämäsuosta otettiin tilavuustarkat näyt-
teet yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 92 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 4,5 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 21,7 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,6 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen hiilipitoisuus on 53,5 %,  typpipitoisuus 
2,02 % ja rikkipitoisuus 0,22 %. 

Ison Pitämäsuon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
(8 ha) soveltuu turvetuotantoon. Alue koostuu 
yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen energiaturve-
määrä on n. 0,12 milj. suo-m3. Energiaturpeen laa-
tuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluok-
kaan M50, A6.0, Q8.0, S0.25, N2.5. Suon pohjalle 
ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.

Kuva 26. Ison Pitämäsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 27. Ruohoista saranevamuuttumaa Ison Pitämäsuon koillisosasta. Turpeen paksuus kuvanotto-
paikalla on 200 cm. Kuva: Hannu Kinnunen, GTK.
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19. Pikku Pitämäsuo

Pikku Pitämäsuo (atk nro 12964, kl. 344107/
R5112, N=7166739, E=523819) sijaitsee n. 28 km 
Puolangan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoit-
tuu pääosin hiekkamoreenimaastoon. Suon ympä-
ristöön johtaa useita metsäautoteitä (kuva 28).

Pikku Pitämäsuon kokonaispinta-ala on 
102 ha, mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on  
36 ha, yli 1,5 m:n aluetta 13 ha ja yli 2 m:n 
aluetta 2 ha. Suon keskisyvyys on 0,8 m ja suu-
rin havaittu syvyys 2,5 m. Suo kuuluu Oulujo-
en vesistöalueeseen (59) ja tarkemmin Kanto- 
joen valuma-alueeseen (59.344). Suopinta on n.  
161 – 186 m mpy ja viettää suon itäosassa lou-
naaseen n. 14,0 m/km ja länsiosassa luoteeseen 
n. 9,4 m/km. Vedet laskevat suo-ojia sekä Vää-
rä- ja Välipuroa pitkin Kantojokeen, josta edel-
leen Iso Laamaseen. Suolla on 32 tutkimuspis-
tettä (3,2/10 ha) ja 83 syvyystutkimuspistettä  
(8,2/10 ha).

Pikku Pitämäsuo on pääosin ojitettu (90 %), 
mutta suon pohjoisosassa on ojittamatonta suo-

aluetta kaikkiaan n. 10 ha. Suo kuuluu luonnon-
tilaisuusluokkaan 2. Tutkimuspisteistä 58 % on 
rämeellä, 26 % turvekankaalla, 11 % avosuolla ja  
5 % korvessa. Yleisinä suotyyppeinä ovat ruohoi-
nen sararämemuuttuma, varsinainen sararäme-
muuttuma, lyhytkortinen nevarämemuuttuma 
sekä mustikka- ja ruohoturvekangas. Rimpineva-
räme on varsin tyypillinen suotyyppi ojittamat-
tomalla alueella (kuva 29). Puusto on pääasiassa 
keskinkertaisen tiheää harvennusmännikköä tai 
varttunutta männikköä, jossa on sekapuuna koi-
vua ja kuusta.  

Turpeesta 52 % on rahka-, 47 % sara- ja 1 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkatur-
ve (S) 14 %, sararahkaturve (CS) 38 %, saraturve 
(C) 4 %, rahkasaraturve (SC) 43 % ja sararusko-
sammalturve (CB) 1 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H5,3. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 23 %, puujään-
nöksiä (L) sisältäviä 10 % ja varpujäännöksiä (N) 
sisältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä. Pohjamaa-

Kuva 28. Pikku Pitämäsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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lajit ovat hiekka (74 %), moreeni (23 %) ja hieta  
(3 %). Turpeenalaisia liejukerroksia ei tutkimuk-
sissa havaittu.

Pikku Pitämäsuolta otettiin tilavuustarkat näyt-
teet yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 112 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 5,0 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,4 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,0 MJ/kg. Turpeen keskimääräi-
nen hiilipitoisuus on 51,6 %, typpipitoisuus 1,33 %  
ja rikkipitoisuus 0,46 %. Pohjaturpeista löytyi erit-
täin korkeita rikkipitoisuuksia. 

Pikku Pitämäsuon yli 1,5 metrin syvyinen alue 
koostuu viidestä erillisestä altaasta. Tämän alueen 
suurin allas (7 ha) soveltuu turvetuotantoon. Tuo-
tantokelpoinen energiaturvemäärä on n. 0,10 milj. 
suo-m3, joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, 
S0.50, N1.5. Potentiaalista turvetuotantoa voi hai-
tata turpeen korkea rikkipitoisuus. Alueelta tuli-
si tehdä rikkipitoisuuden suhteen lisäanalyysejä. 
Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan 
jäävän 0,3 m:n turvekerros. 

 

Kuva 29. Ojituksen kuivattamaa rimpinevarämettä Pikku Pitämäsuon keskiosasta. Turpeen paksuus  
kuvanottopaikalla on 100 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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20. Kantosuo

Kantosuo (atk nro 12965, kl. 344107/R5112, 
N=7166479, E=522477) sijaitsee n. 29 km Puolan-
gan keskustasta eteläkaakkoon. Suo rajoittuu pää-
asiassa hiekkamoreenimaastoon. Suo on paikallis- 
ja metsäautoteiden ympäröimä (kuva 30).

Kantosuon kokonaispinta-ala on 98 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 7 ha. Suon keskisyvyys 
on 0,5 m ja suurin havaittu syvyys 1,5 m. Suo kuu-
luu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja tarkemmin 
Kantojoen valuma-alueeseen (59.344).  Suopinta 
on n. 160 – 183 m mpy ja viettää pääosin pohjoi-
seen n. 7,2 m/km. Vedet laskevat suo-ojaverkostoa 
pitkin Kantojokeen, josta edelleen Iso Laamaseen. 
Suolla on 27 tutkimuspistettä (2,8/10 ha) ja 86  
syvyystutkimuspistettä (8,8/10 ha).

Kantosuo on pääosin ojitettu (92 %). Suon länsi-
osassa on kuitenkin ojittamatonta suoaluetta n. 7 ha.  
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. Tutki-
muspisteistä 32 % on rämeellä, 50 % turvekankaal-
la ja 18 % avosuolla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 

ruohoinen sararämemuuttuma, sekä  puolukka-, 
mustikka- ja ruohoturvekangas. Ojittamattomal-
la alueella tyypillisiä suotyyppejä ovat varsinainen 
saraneva ja mesotrofinen rimpineva (kuva 31). 
Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää harven-
nusmännikköä, jossa on usein sekapuuna koivua. 
Myös vajaatuottoisia metsiä esiintyy runsaasti.

Turpeesta 68 % on rahka- ja 32 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 15 %, sararah-
katurve (CS) 51 % ja rahkasaraturve (SC) 32 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,7. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 8 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 5 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaistur-
vemäärästä. Pohjamaalajit ovat hiekka (54 %) ja 
moreeni (46 %). Turpeenalaisia liejukerroksia ei 
tutkimuksissa havaittu.

Kantosuolta ei otettu turvenäytteitä laborato-
rioanalyysejä varten. Kantosuo on ohutturpeinen, 
eikä se sovellu turvetuotantoon.

Kuva 30. Kantosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 31. Mesotrofista rimpinevaa Kantosuon luoteisosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on  
80 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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21. Jäkäläsuo

Jäkäläsuo (atk nro 12966, kl. 344107/R5112, 
N=7165017, E=523781) sijaitsee n. 30 km Puolan-
gan keskustasta eteläkaakkoon. Suo rajoittuu pää-
asiassa hiekkamoreenimaastoon. Suon pohjois-
puolelle johtaa metsäautotie ja eteläpuolella kulkee 
paikallistie (kuva 32).

Jäkäläsuon kokonaispinta-ala on 76 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 30 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
15 ha ja yli 2 m:n aluetta 7 ha. Suon keskisyvyys on 
0,9 m ja suurin havaittu syvyys 3,2 m.  Suo kuu-
luu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja tarkemmin 
Kantojoen valuma-alueeseen (59.344). Suopinta 
on n. 180 – 191 m mpy ja viettää suon länsiosassa 
luoteeseen n. 8,2 m/km ja suon itäosassa pääasi-
assa koilliseen n. 15,0 m/km. Vedet laskevat suon 
länsiosasta suo-ojia pitkin Kantosuolle, josta edel-
leen Kantojokeen. Suon itäosasta vedet laskevat 
Jatkonjokeen, josta edelleen Kantojokeen. Suolla 
on 19 tutkimuspistettä (2,5/10 ha) ja 71 syvyystut-
kimuspistettä (9,4/10 ha).

Jäkäläsuo on ojitettu lähes kokonaisuudessaan 
(99 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Tutkimuspisteistä 70 % on rämeellä, 21 % turvekan-
kaalla ja 9 % avosuolla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
lyhytkorsinevarämemuuttuma, varsinainen sara-

rämemuuttuma, tupasvillarämemuuttuma sekä  
puolukka- ja varputurvekangas (kuva 33). Puusto 
on pääasiassa keskinkertaisen tiheää harvennus-
männikköä, jossa on sekapuuna koivua. 

Turpeesta 85 % on rahka- ja 15 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 33 %, sararah-
katurve (CS) 52 % ja rahkasaraturve (SC) 13 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,5. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 36 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 13 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(52 %) ja hiekka (47 %). Liejuja ei tutkimuksissa 
havaittu.

Jäkäläsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 102 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 2,3 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 21,1 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 9,3 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
hiilipitoisuus on 54,8 %, typpipitoisuus 1,26 % ja 
rikkipitoisuus 0,14 %. 

Jäkäläsuon yli 1,5 metrin syvyinen alue (15 ha) 
soveltuu turvetuotantoon. Alue koostuu kolmesta 
vierekkäisestä altaasta. Tuotantokelpoinen energia- 

Kuva 32. Jäkäläsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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turvemäärä on n. 0,24 milj. suo-m3. Energiatur-
peen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu 
laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.15, N1.5. Suon 

pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jää-
vän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 33. Lyhytkorsinevarämeojikkoa Jäkäläsuon kaakkoisosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 
70 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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22. Iso Koirasuo

Iso Koirasuo (atk nro 12967, kl. 344108/R5114, 
N=7169260, E=525355) sijaitsee n. 25 km Puo-
langan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu  
pääosin moreenimaastoon, kaakossa Koirajär-
veen. Suo on metsäautoteiden ympäröimä (kuva 
34).

Ison Koirasuon kokonaispinta-ala on 143 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 101 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 73 ha ja yli 2 m:n aluetta 49 ha. Suon kes-
kisyvyys on 1,6 m ja suurin havaittu syvyys 3,8 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja si-
jaitsee Kantojoen valuma-alueen (59.344) ja Kal-
liopuron valuma-alueen (59.278) rajalla. Suopinta 
on n. 207 – 218 m mpy ja viettää suon länsiosassa 
kaakkoon n. 4,7 m/km ja suon itäosassa itäkoilli-
seen n. 3,8 m/km. Vedet laskevat suon länsiosasta 
etelään Pöytäsuon läpi virtaavaan Saltikkapuroon 
ja suon itäosasta pohjoiseen Koirapuroon. Suolla 
on 33 tutkimuspistettä (2,3/10 ha) ja 123 syvyys-
tutkimuspistettä (8,6/10 ha).

Isosta Koirasuosta on ojitettu noin puolet (56 %).  
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. Tutki-
muspisteistä 58 % on rämeellä, 38 % avosuolla ja 
4 % turvekankaalla. Ojitetulla alueella suotyypija-
kauma on hyvin vaihteleva, mutta hyvin yleisenä 
esiintyy korpirämemuuttumaa. Ojittamattomalla 
alueella yleisiä ovat lyhytkorsinevaräme, keidas-

räme, minerotrofinen ja oligotrofinen lyhytkorsi-
neva sekä varsinainen saraneva. Iso Koirasuo on 
laajasti aukeaa tai melkein aukeaa suoaluetta. 

Turpeesta 70 % on rahka-, 26 % sara- ja 4 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkaturve 
(S) 28 %, sararahkaturve (CS) 42 %, rahkasaratur-
ve (SC) 24 % ja sararuskosammalturve (CB) 4 %.  
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H4,7. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 39 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 5 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(77 %) ja hiekka (15 %). Turpeenalaisia liejuker-
roksia oli 10 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä. 

Isolta Koirasuolta otettiin tilavuustarkat näyt-
teet kolmelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keski-
määräinen kuivatilavuuspaino on 86 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 2,7 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,7 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,2 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen hiilipitoisuus on 53,6 %, typpipitoisuus  
1,30 % ja rikkipitoisuus 0,16 %. 

Ison Koirasuon yli 1,5 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu turvetuotantoon noin 59 ha, joka 
koostuu yhdestä altaasta. Kuivike- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa vaaleaa, heikosti 
maatunutta ja rahkavaltaista pintaturvetta löytyi  

Kuva 34. Ison Koirasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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n. 16 ha, keskimäärin 70 cm:n kerroksena  
(60 – 80 cm). Tuotantokelpoinen ympäristöturve-
määrä on n. 0,11 milj. suo-m3. Tuotantokelpoinen 
energiaturvemäärä on ympäristöturpeen oton jäl-

keen n. 1,20 milj. suo-m3, joka energiaturpeen laatu- 
ohjeen (2006) mukaan kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.20, N1.5. Suon pohjalle ja tuotannon  
ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.
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23. Pöytäsuo

Pöytäsuo (atk nro 12968, kl. 344108/R5114, 
N=7168292, E=524797) sijaitsee n. 27 km Puo-
langan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu 
moreenimaastoon. Suo on metsäautoteiden ympä-
röimä (kuva 35).

Pöytäsuon kokonaispinta-ala on 83 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 49 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
28 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 16 ha. Suon kes-
kisyvyys on 1,2 m ja suurin havaittu syvyys 3,6 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja tar-
kemmin Kantojoen valuma-alueeseen (59.344). 
Suopinta on n. 197 – 209 m mpy ja viettää suon 
länsiosassa kaakkoon n. 3,6 m/km ja suon itäosas-
sa luoteeseen n. 2,8 m/km. Vedet laskevat pääosin 
suon keskiosassa kulkevaan Saltikkapuroon, josta 
edelleen Vääräpuron kautta Kantojokeen. Suolla 
on 24 tutkimuspistettä (2,9/10 ha) ja 77 syvyys- 
tutkimuspistettä (9,3/10 ha).

Pöytäsuo on pääosin ojitettu (68 %), mutta ojit-
tamatonta suoaluetta on runsaasti suon pohjois-
osassa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. 
Tutkimuspisteistä 55 % on rämeellä, 21 % avosuol-
la, 19 % turvekankaalla ja 5 % korvessa. Yleisinä 
suotyyppeinä ovat puolukkaturvekangas sekä ruo-
hoinen sararämemuuttuma ja lyhytkorsinevaräme-

muuttuma. Ojittamattomalla alueella yleisiä ovat 
ruohoinen sararäme, lyhytkorsinevaräme sekä mi-
nerotrofinen lyhytkorsineva (kuva 36 ). Puusto on 
pääosin harvaa tai keskinkertaisen tiheää taimisto- 
ja riukuasteen männikköä tai harvennusmännik-
köä, jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. 

Turpeesta 66 % on rahka-, 30 % sara- ja 4 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkaturve 
(S) 18 %, sararahkaturve (CS) 47 %, rahkasaratur-
ve (SC) 26 % ja sararuskosammalturve (CB) 4 %.  
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,7. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 23 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 18 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(77 %) ja hiekka (18 %). Turpeenalaisia liejuja ei 
tutkimuksissa havaittu. 

Pöytäsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet kah-
delta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 99 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 2,7 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on keskimäärin 22,1 MJ/kg ja 50 %:n käyt-
tökosteudessa 9,8 MJ/kg. Turpeen keskimääräinen 
hiilipitoisuus on 54,4 %, typpipitoisuus 1,63 % ja 
rikkipitoisuus 0,18 %.

Kuva 35. Pöytäsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Pöytäsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta sovel-
tuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 21 ha, joka 
koostuu kahdesta vierekkäisestä altaasta. Tuo-
tantoaluetta rajoittaa mm. suon keskellä virtaava 
Saltikkapuro. Tuotantokelpoinen energiaturve-

määrä on n. 0,43 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatu- 
ohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluok-
kaan M50, A4.0, Q8.0, S0.20, N2.0. Suon pohjalle 
ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.

Kuva 36. Minerotrofista lyhytkorsinevaa Pöytäsuon pohjoisosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla 
on 240 cm. Kuva: Hannu Kinnunen, GTK.
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24. Järvenpääsuo

Järvenpääsuo (atk nro 12969, kl. 344107/R5112, 
N=7164183, E=521563) sijaitsee n. 31 km Puo-
langan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu 
hiekkamoreeni- ja kalliomaastoon. Suo on metsä-
autoteiden ympäröimä ja myös suon poikki johtaa 
metsäautotie (kuva 37).

Järvenpääsuon kokonaispinta-ala on 119 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 55 ha, yli 1,5 m:n  
aluetta 34 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 20 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,2 m ja suurin havaittu sy-
vyys 6,5 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja sijaitsee tarkemmin Halolanpuron 
valuma-alueella (59.345). Suon pinta on noin  
160 – 181 m mpy ja viettää luoteeseen n. 5,9 m/km.  
Vedet laskevat ojaverkostoa pitkin Pihlajapuroon, 
josta edelleen Halolanpuroon. Suolla on 31 tut-
kimuspistettä (2,6/10 ha) ja 116 syvyystutkimus- 
pistettä (9,8/10 ha). 

Järvenpääsuo on ojitettu lähes kokonaisuudes-
saan (94 %). Suon eteläosassa on pienialaisesti 

ojittamatonta suoaluetta. Suo kuuluu luonnonti-
laisuusluokkaan 1. Tutkimuspisteistä 46 % on tur-
vekankaalla, 44 % rämeellä, 8 % avosuolla ja 2 % 
korvessa. Yleisinä suotyyppeinä ovat puolukka-, 
mustikka- ja ruohoturvekangas, lyhytkorsinevarä-
memuuttuma sekä ruohoinen saranevamuuttuma 
(kuva 38). Ojittamattomalla suoalueella rimpine-
varäme on vallitseva suotyyppi. Puusto on pääosin 
harvaa harvennusmännikköä tai taimisto- ja riuku- 
asteen männikköä, jossa on sekapuuna koivua ja 
kuusta. 

Turpeesta 68 % on rahka- ja 32 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 9 %, sararahka-
turve (CS) 58 %, saraturve (C) 4 % ja rahkasaratur-
ve (SC) 27 %. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on H5,9. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 16 %, puujäännöksiä (L) si-
sältäviä 17 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 2 % 
kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat hiekka (56 %), moreeni (35 %) ja hieta (8 %). 

Kuva 37. Järvenpääsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Liejukerroksia ei tutkimuksissa havaittu.  
Järvenpääsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 

yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 88 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 4,2 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,7 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,1 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen hiilipitoisuus on 52,6 %, typpipitoisuus  
2,18 % ja rikkipitoisuus 0,25 %. 

Järvenpääsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu turvetuotantoon n. 24 ha, joka koostuu 
yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen energiatur-
vemäärä on n. 0,65 milj. suo-m3.  Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.25, N2.5. Suon poh-
jalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän  
0,3 m:n turvekerros.

Kuva 38. Ruohoista saranevamuuttumaa Järvenpääsuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikal-
la on 310 cm. Kuva: Hannu Kinnunen, GTK.
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25. Halolansuo 

Halolansuo (atk nro 12970, kl. 344104/R5112, 
N=7165212, E=518936) sijaitsee n. 32 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenimaastoon. Suo on metsäautoteiden 
ympäröimä (kuva 39).

Halolansuon kokonaispinta-ala on 336 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 56 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 11 ha ja yli 2 m:n aluetta 2,5 ha. Suon kes-
kisyvyys on 0,6 m ja suurin havaittu syvyys 2,2 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
sijaitsee tarkemmin Halolanpuron valuma-alu-
eella (59.345). Suopinta on n. 149 – 168 m mpy 
ja viettää luoteeseen n. 2,4 m/km. Vedet laskevat 
suo-ojia pitkin Pihlaja- ja Halolanpuroihin, jois-
ta edelleen Vanhajokeen. Suolla on 62 tutkimus-
pistettä (1,8/10 ha) ja 191 syvyystutkimuspistettä  
(5,7/10 ha). 

Halolansuo on ojitettu lähes kokonaisuudes-
saan (97 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 0. Tutkimuspisteistä 55 % on turvekankaalla, 
27 % pellolla, 16 % rämeellä, 1 % korvessa ja 1 % 

avosuolla. Yleisinä suotyyppeinä ovat peltojen li-
säksi puolukka-, mustikka-, ruoho- ja varputurve-
kangas sekä karhunsammalmuuttuma. Puusto on 
suoalueella hyvin vaihtelevaa, laajat alueet ovat au-
keita tai melkein aukeita ja puustoiset alueet ovat 
puolestaan pääosin harvaa harvennusmännikköä, 
jossa on sekapuuna koivua. 

Turpeesta 70 % on rahka-, 25 % sara- ja 5 % 
ruskosammalvaltaista. Suolla on runsaasti kar-
hunsammalmuuttumia, joiden pinnassa on pak-
sulti karhunsammal-seinäsammalturvetta. Pää- 
turvelajeja ovat: rahkaturve (S) 23 %, sararahka-
turve (CS) 44 %, rahkasaraturve (SC) 23 % ja sara-
ruskosammalturve (CB) 2 %. Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on H5,6. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %, puujäännök-
siä (L) sisältäviä 3 % ja varpujäännöksiä (N) sisäl-
täviä 4 % kokonaisturvemäärästä. Pohjamaalajit 
ovat hiekka (73 %), moreeni (19 %) ja hieta (8 %). 
Liejukerroksia ei tutkimuksissa havaittu.

Kuva 39. Halolansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Halolansuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimää-
räinen kuivatilavuuspaino on 125 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 4,0 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 22,1 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 9,8 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen hiilipitoisuus on 54,5 %, typpipitoisuus  
2,27 % ja rikkipitoisuus 0,23 %.

Halolansuon yli 1,0 metrin syvyisellä alueella 
on runsaasti peltoa ja turvekangasta. Tästä yli 1,0 

metrin syvyisestä alueesta soveltuu potentiaalisesti 
turvetuotantoon n. 42 ha, joka koostuu kahdesta 
vierekkäisestä altaasta. Tuotantoaluetta rajoittaa 
suolla virtaava Halolanpuro. Tuotantokelpoinen 
energiaturvemäärä on n. 0,42 milj. suo-m3, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.25, N2.5. 
Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan 
jäävän 0,3 m:n turvekerros.
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26. Turisevanräme

Turisevanräme (atk nro 12971, kl. 344104/R5112, 
N=7164638, E=517414) sijaitsee n. 33 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
hiekkamoreenimaastoon. Suon lävitse virtaa Tu-
risevanpuro. Suo on metsäautoteiden ympäröimä 
(kuva 40).

Turisevanrämeen kokonaispinta-ala on noin 
157 ha, mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 80 ha, 
yli 1,5 m:n aluetta 60 ha ja yli 2 m:n aluetta 48 ha. 
Suon keskisyvyys on 0,6 m ja suurin havaittu sy-
vyys 4,1 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja sijaitsee tarkemmin Turisevanpuron valu-
ma-alueella (59.346). Suopinta on n. 146 – 153 m 
mpy ja viettää luoteeseen n. 1,3 m/km. Vedet las-
kevat suo-ojia pitkin Turisevanpuroon. Suolla on 
32 tutkimuspistettä (2,0/10 ha) ja 97 syvyystutki-
muspistettä (6,2/10 ha).

Turisevanräme on ojitettu kokonaisuudessaan. 
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Tutki-
muspisteistä 52 % on turvekankaalla, 31 % rä-
meellä, 15 % avosuolla ja 2 % korvessa. Yleisinä 
suotyyppeinä ovat puolukka-, mustikka- ja ruo-
hoturvekangas, varsinainen sararämemuuttuma, 
kanervarahkarämemuuttuma ja varsinainen sa-
ranevamuuttuma (kuva 41). Suopuusto on kehi-
tysluokaltaan hyvin vaihtelevaa, mutta pääosin 
melkein aukeaa tai keskinkertaisen tiheää varttu-

nutta männikköä, jossa on sekapuuna koivua. Suo-
alueella on myös koivu- ja kuusivaltaisia metsiä. 

Turpeesta 24 % on rahka-, 71 % sara- ja 5 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 6 %, sararahkaturve (CS) 18 %, saraturve 
(C) 17 %, rahkasaraturve (SC) 47 %, ruskosam-
malsaraturve (BC) 6 %  ja sararuskosammalturve 
(CB) 5 %. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on H5,1. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisäl-
täviä turpeita on 6 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 
9 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 6 % koko-
naisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
hiekka (70 %), moreeni (23 %) ja hiesu (5 %). Tur-
peenalaisia liejukerroksia oli 15 %:lla tutkimus- ja 
syvyyspisteistä.

Turisevanrämeeltä otettiin tilavuustarkat näyt-
teet kahdelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keski-
määräinen kuivatilavuuspaino on 91 kg/suo-m3 ja 
tuhkapitoisuus 6,1 %. Kuivan turpeen tehollinen 
lämpöarvo on keskimäärin 20,3 MJ/kg ja 50 %:n 
käyttökosteudessa 8,9 MJ/kg. Turpeen keskimääräi-
nen hiilipitoisuus on 52,4 %, typpipitoisuus 1,99 %  
ja rikkipitoisuus 0,22 %.

Turisevanrämeestä soveltuu potentiaalises-
ti turvetuotantoon n. 67 ha. Tuotantoalueeseen 
on sisällytetty valtaosa yli 1,5 m:n alueesta ja osa 
yli 1 m:n syvyisestä turvekangasalueesta. Suon  

Kuva 40. Turisevanrämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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lävitse virtaava Turisevanpuro rajoittaa mahdolli-
sen tuotantoalueen suunnittelua. Tuotantokelpoi-
nen energiaturvemäärä on n. 1,63 milj. suo-m3, 
joka energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 

kuuluu laatuluokkaan M50, A8.0, S0.25, N2.0. 
Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan 
jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 41. Varsinaista saranevamuuttumaa Turisevanrämeen itäosasta. Turpeen paksuus kuvanottopai-
kalla on 380 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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27. Rytisuo

Rytisuo (atk nro 12973, kl. 344104/R5112, 
N=7166259, E=519306) sijaitsee n. 31 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu hiekka-
moreenimaastoon. Suon pohjoisosaan johtaa met-
säautotie (kuva 42).

Rytisuon kokonaispinta-ala on 308 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 59 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
24 ha ja yli 2 m:n aluetta 12 ha.  Suon keskisyvyys 
on 0,7 m ja suurin havaittu syvyys 2,5 m.  Suo kuu-
luu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja sijaitsee tar-
kemmin Halolanpuron valuma-alueella (59.345). 
Suopinta on n. 146 – 166 m mpy ja viettää luotee-
seen n. 3,9 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pitkin 
Halolanpuroon, josta edelleen Vanhajokeen. Suol-
la on 99 tutkimuspistettä (3,2/10 ha) ja 304 syvyys-
tutkimuspistettä (9,9/10 ha).

Rytisuo on pääosin ojitettu (98 %) ja kuuluu 
luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutkimuspisteistä  
55 % on turvekankaalla, 31 % rämeellä, 12 % avo-
suolla ja 2 % korvessa. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
puolukka-, ruoho-, mustikka- ja varputurvekangas, 
kangasrämemuuttuma sekä varsinainen sararäme-
nevamuuttuma (kuva 43). Puusto on pääosin kes-

kinkertaisen tiheää, varttunutta männikköä, jossa 
on sekapuuna koivua. Suolla on runsaasti myös 
harvennusmännikköä ja vajaatuottoisia metsiköitä. 

Turpeesta 50 % on rahka-, 49 % sara- ja 1 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 17 %, sararahkaturve (CS) 32 % ja rah-
kasaraturve (SC) 45 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H5,1. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 4 %, puujäännöksiä 
(L) sisältäviä 3 % ja varpujäännöksiä (N) sisältä-
viä 7 % kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka (59 %) ja moreeni (36 %). 
Liejuja ei tutkimuksissa havaittu.

Rytisuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 100 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 6,2 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 21,1 MJ/kg ja  
50 %:n käyttökosteudessa 9,4 MJ/kg. Turpeen kes-
kimääräinen hiilipitoisuus on 51,8 %, typpipitoi-
suus 2,64 % ja rikkipitoisuus 0,40 %.

Rytisuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta so-
veltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 21 ha, 

Kuva 42. Rytisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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joka koostuu yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen 
energiaturvemäärä on n. 0,36 milj. suo-m3. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuu-

luu laatuluokkaan M50, A8.0, Q8.0, S0.40, N3.0. 
Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan 
jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 43. Varsinaista saranevamuuttumaa Rytisuon länsiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 
200 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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28. Saukkosuo

Saukkosuo (atk nro 12974, kl. 344111/R5114, 
N=7168311, E=534990) sijaitsee n. 26 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suon pohjoisosaan johtaa met-
säautotie (kuva 44).

Saukkosuon kokonaispinta-ala on 86 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 38 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 25 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 18 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,2 m ja suurin havaittu sy-
vyys 4,5 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja tarkemmin Tulijoen valuma-alueeseen 
(59.354). Suopinta on n. 194 – 221 m mpy ja viet-
tää länteen n. 11,3 m/km. Vedet laskevat Tuli- 
jokeen, josta edelleen Voipuanjärveen. Suolla on 
29 tutkimuspistettä (3,4/10 ha) ja 84 syvyystutki-
muspistettä (9,8/10 ha). 

Saukkosuo on pääosin ojitettu (95 %), mutta 
ojittamatonta suoaluetta on pienialaisesti suon itä-
osassa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Tutkimuspisteistä 58 % on rämeellä, 34 % avosuolla 
ja 8 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
lyhytkorsinevarämeojikko ja –muuttuma, ruo-
hoinen sararämemuuttuma, korpirämemuuttuma 
sekä puolukkaturvekangas. Ojittamattomalla alu-
eella yleisiä ovat lyhytkorsineva sekä lyhytkorsine-
varäme. Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää 
harvennusmännikköä, jossa on sekapuuna koi-
vua ja kuusta. Suolla on runsaasti myös harvoja,  

vajaatuottoisia metsiä. 
Turpeesta 42 % on rahka- ja 58 % saravaltais-

ta. Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 10 %, sara-
rahkaturve (CS) 33 %, saraturve (C) 3 % ja rah-
kasaraturve (SC) 55 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H4,9. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 11 %, puujäännöksiä 
(L) sisältäviä 8 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 
5 % kokonaisturvemäärästä. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (74 %) ja hiekka (26 %). Turpeenalaisia 
liejuja ei tutkimuksissa havaittu. 

Saukkosuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
kahdelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräi-
nen kuivatilavuuspaino on 82 kg/suo-m3 ja tuhka-
pitoisuus 3,8 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 20,6 MJ/kg 
ja 50 %:n käyttökosteudessa 9,1 MJ/kg. Turpeen 
keskimääräinen hiilipitoisuus on 52,8 %, typpi- 
pitoisuus 2,02 % ja rikkipitoisuus 0,26 %.

Saukkosuon yli 1,5 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon  
n. 25 ha, joka koostuu kahdesta vierekkäisestä al-
taasta. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on 
n. 0,57 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.30, N2.5. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve- 
kerros.

Kuva 44. Saukkosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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29. Ristisuo

Ristisuo (atk nro 12975, kl. 344111/R5114, 
N=7167244, E=535818) sijaitsee n. 27 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu moreeni-
maastoon. Suo on metsäautoteiden ympäröimä 
(kuva 45).

Ristisuon kokonaispinta-ala on 107 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 60 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
45 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 33 ha. Suon kes-
kisyvyys on 1,4 m ja suurin havaittu syvyys 4,8 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
tarkemmin Tulijoen valuma-alueeseen (59.354). 
Suopinta on n. 207 – 226 m mpy ja viettää pääosin 
länteen n. 4,6 m/km. Aivan suon itäosassa suopin-
ta viettää itäkaakkoon n. 2,8 m/km. Vedet laske-
vat ojaverkostoa pitkin pääosin Tulijokeen, josta 
edelleen Voipuanjärveen. Suon itäosassa vedet 
laskevat Isoon Tulijärveen. Suolla on 37 tutkimus-
pistettä (3,4/10 ha) ja 108 syvyystutkimuspistettä  
(10,1/10 ha). 

Ristisuo on pääosin ojitettu (85 %), mutta ojitta-
matonta suoaluetta on melko runsaasti suon kes-
kiosassa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. 
Tutkimuspisteistä 39 % on rämeellä, 22 % avosuol-
la ja 39 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä 
ovat kytöheitto, varpu- ja puolukkaturvekangas 

sekä varsinainen sararämemuuttuma ja lyhytkor-
sinevarämeojikko. Ojittamattomalla alueella suo-
tyypit vaihtelevat laajasti, mutta yleisimpiä ovat 
minerotrofinen lyhytkorsineva, rimpinevaräme ja 
oligotrofinen rimpineva (kuva 46). Puusto on pää-
osin keskinkertaisen tiheää harvennusmännikköä 
tai varttunutta männikköä, jossa on sekapuuna 
koivua. Suolla on runsaasti myös harvoja, vajaa-
tuottoisia metsiä.

Turpeesta 43 % on rahka-, 53 % sara- ja 4 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkatur-
ve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 20 %, saraturve 
(C) 8 %, rahkasaraturve (SC) 42 % ja sararusko-
sammalturve (CB) 4 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H4,6. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 20 %, puujäännöksiä 
(L) sisältäviä 2 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 
3 % kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (63 %), hiekka (26 %) ja hie-
su (10 %). Turpeenalaisia liejukerroksia oli 1 %:lla 
tutkimus- ja syvyyspisteistä.

Ristisuolta otettiin tilavuustarkat näytteet kah-
delta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 88 kg/suo-m3 ja tuhka- 
pitoisuus 1,7 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-

Kuva 45. Ristisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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arvo on laskennallisesti keskimäärin 19,8 MJ/kg ja  
50 %:n käyttökosteudessa 8,7 MJ/kg. Turpeen 
keskimääräinen hiilipitoisuus on 53,3 %, typpi-
pitoisuus 1,53 % ja rikkipitoisuus 0,17 %. Toisen 
tutkimuspisteen pohjaturpeissa havaittiin korkea 
rikkipitoisuus 0,38 %.

Ristisuon yli 1,5 metrin syvyisestä aluees-
ta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n.  

43 ha, joka koostuu kolmesta vierekkäisestä al-
taasta. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on  
n. 0,99 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A2.0, Q8.0, S0.20, N2.0. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve-
kerros.

Kuva 46. Oligotrofista rimpinevaa Ristisuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 380 cm. 
Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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30. Soidinsuo

Soidinsuo (atk nro 12976, kl. 344111/R5123, 
N=7170069, E=534049) sijaitsee n. 24 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu moreeni-
maastoon. Suon etelä- ja länsiosaan johtaa metsä-
autotie (kuva 47).

Soidinsuon kokonaispinta-ala on 50 ha, mistä yli 
1 m:n syvyistä aluetta on 19 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
10 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 4 ha. Suon kes-
kisyvyys on 0,9 m ja suurin havaittu syvyys 2,6 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
tarkemmin Tulijoen valuma-alueeseen (59.354). 
Suopinta on n. 208 – 220 m mpy ja viettää pää-
asiassa etelään n. 8,8 m/km. Vedet laskevat ojaver-
kostoa pitkin suon länsiosasta Omenajokeen, josta 
edelleen Tulijokeen. Suon itäosasta vedet laskevat 
Tulijokeen, josta edelleen Voipuanjärveen. Suolla 
on 17 tutkimuspistettä (3,4/10 ha) ja 52 syvyystut-
kimuspistettä (10,3/10 ha). 

Soidinsuo on pääosin ojitettu (97 %). Ojittama-
tonta aluetta on pienialaisesti suon lounaisosassa. 
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutki-
muspisteistä 83 % on rämeellä, 13 % avosuolla ja 
4 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
tupasvillarämemuuttuma, lyhytkorsinevaräme-

muuttuma ja korpirämemuuttuma. Ojittamatto-
malla alueella yleisiä ovat ombrotrofinen lyhytkor-
sineva ja keidasräme (kuva 48). Puusto on pääosin 
keskinkertaisen tiheää harvennusmännikköä, jos-
sa on sekapuuna koivua ja kuusta. 

Turpeesta 79 % on rahka- ja 21 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 51 %, sararah-
katurve (CS) 28 % ja rahkasaraturve (SC) 21 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H4,8. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 54 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 1 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 6 % kokonaisturve-
määrästä. Pohjamaalaji on moreeni. Turpeenalai-
sia liejukerroksia oli 1 %:lla tutkimus- ja syvyys-
pisteistä. 

Soidinsuolta ei ole otettu laboratorionäytteitä. 
Soidinsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 

soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 10 ha, 
joka koostuu yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen 
energiaturvemäärä on n. 0,17 milj. suo-m3. Suon 
pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jää-
vän 0,3 m:n turvekerros. Turpeen laadun varmis-
tamiseksi suolta tulisi ottaa laboratorionäytteitä.

Kuva 47. Soidinsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 48. Ombrotrofista lyhytkorsinevaa Soidinsuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 
210 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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31. Raappanansuo

Raappanansuo (atk nro 12977, kl. 344110/R5114, 
N=7163151, E=536334) sijaitsee n. 31 km Puolan-
gan keskustasta etelään. Suo rajoittuu moreeni-
maastoon. Suon itäosan poikki kulkee Paltamontie 
(kuva 49).

Raappanansuon kokonaispinta-ala on 114 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 60 ha, yli 1,5 m:n  
aluetta 39 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 22 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,3 m ja suurin havaittu sy-
vyys 4,2 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja sijaitsee Tulijoen valuma-alueen (59.354) ja 
Siltajoen valuma-alueen (59.413) rajalla. Suopinta 
on n. 194 – 212 m mpy ja viettää suon länsiosassa 
luoteeseen n. 11,9 m/km. Suon itäosassa suopinta 
viettää kaakkoon n. 7,1 m/km. Suon länsiosasta 
vedet laskevat ojaverkostoa pitkin Tulijokeen, jos-
ta edelleen Voipuanjärveen. Suon itäosassa vedet 
laskevat Hietapuroon, josta edelleen Pyöreäinen 
-järveen. Suolla on 36 tutkimuspistettä (3,2/10 ha) 
ja 130 syvyystutkimuspistettä (11,4/10 ha). 

Raappanansuo on pääosin ojitettu (97 %). Ojit-
tamatonta aluetta on pienialaisesti suon eteläosas-
sa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tut-
kimuspisteistä 52 % on rämeellä, 6 % avosuolla ja 
42 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 

lyhytkorsinevarämemuuttuma, tupasvillaräme-
muuttuma sekä puolukka- ja ruohoturvekangas 
(kuva 50). Ojittamattomalla alueella yleisiä ovat 
ombrotrofinen lyhytkorsineva ja lyhytkorsineva-
räme. Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää 
harvennusmännikköä tai varttunutta männikköä, 
jossa on sekapuuna koivua ja kuusta. Suolla on 
runsaasti myös harvoja, vajaatuottoisia metsiä.

Turpeesta 62 % on rahka-, 34 % sara- ja 4 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkaturve 
(S) 23 %, sararahkaturve (CS) 39 %, rahkasaratur-
ve (SC) 32 % ja sararuskosammalturve (CB) 4 %.  
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,2. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 27 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 13 %  
ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaistur-
vemäärästä. Pohjamaalajit ovat moreeni (87 %), 
hiekka (9 %) ja hiesu (4 %). Turpeenalaisia liejuja 
ei tutkimuksissa havaittu. 

Raappanansuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
kahdelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräi-
nen kuivatilavuuspaino on 94 kg/suo-m3 ja tuhka-
pitoisuus 3,6 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 20,8 MJ/kg 
ja 50 %:n käyttökosteudessa 9,2 MJ/kg. Turpeen 

Kuva 49. Raappanansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 50. Lyhytkorsinevarämemuuttumaa Raappanansuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopai-
kalla on 370 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.

keskimääräinen hiilipitoisuus on 53,0 %, typpipi-
toisuus 1,69 % ja rikkipitoisuus 0,17 %. Molem-
pien tutkimuspisteiden pohjaturpeissa havaittiin 
kohonneita rikkipitoisuuksia (1,0-2,4 %).

Raappanansuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 39 ha,  
joka koostuu kolmesta vierekkäisestä altaas-

ta. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on n.  
0,79 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0, S0.50+, N2.0. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve-
kerros.
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32. Vaarapäänsuo

Vaarapäänsuo (atk nro 12978, kl. 344108/R5112, 
N=7169349, E=520451) sijaitsee n. 27 km Puo-
langan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu mo-
reenimaastoon, pohjoisessa osin kalliomaastoon. 
Suon eteläosan poikki kulkee metsäautotie (kuva 
51).

Vaarapäänsuon kokonaispinta-ala on 114 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 45 ha, yli 1,5 m:n  
aluetta 16 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 7 ha. Suon 
keskisyvyys on 0,9 m ja suurin havaittu syvyys  
3,1 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) 
ja sijaitsee Iso Laamasen alueen (59.343) ja Kanto-
joen valuma-alueen (59.344) rajalla. Suopinta on 
n. 152 – 172 m mpy ja viettää suon pohjoisosassa 
luoteeseen n. 5,3 m/km. Suon eteläosassa suopin-
ta viettää etelään n. 4,3 m/km. Suon pohjoisosas-
ta vedet laskevat ojaverkostoa pitkin Kotipuroon, 
josta edelleen Iso Laamanen -järveen. Suon etelä-
osassa vedet laskevat Kantojokeen, josta edelleen 
Iso Laamanen -järveen. Suolla on 38 tutkimus-

pistettä (3,3/10 ha) ja 114 syvyystutkimuspistettä 
(10,0/10 ha). 

Vaarapäänsuo on ojitettu kokonaisuudessaan. 
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tutki-
muspisteistä 59 % on rämeellä, 4 % avosuolla ja 
37 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
lyhytkorsinevarämemuuttuma, varsinainen sara-
rämemuuttuma, tupasvillarämemuuttuma sekä 
puolukkaturvekangas (kuva 52). Puusto on pää-
osin keskinkertaisen tiheää harvennusmännikköä 
tai taimisto- ja riukuasteen männikköä, jossa on 
sekapuuna koivua ja kuusta. 

Turpeesta 67 % on rahka-, 32 % sara- ja 1 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rah-
katurve (S) 27 %, sararahkaturve (CS) 39 %, rah-
kasaraturve (SC) 32 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H5,3. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 14 %, puujäännöksiä 
(L) sisältäviä 10 % ja varpujäännöksiä (N) sisältä-
viä 3 % kokonaisturvemäärästä. Pohjamaalajit ovat 

Kuva 51. Vaarapäänsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 52. Tupasvillarämemuuttumaa Vaarapäänsuon länsiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 
280 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.

moreeni (66 %), hiekka (28 %) ja hieta (6 %). Tur-
peenalaisia liejuja ei tutkimuksissa havaittu. 

Vaarapäänsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräi-
nen kuivatilavuuspaino on 99 kg/suo-m3 ja tuhka-
pitoisuus 3,9 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 20,6 MJ/kg ja 
50 %:n käyttökosteudessa 9,1 MJ/kg. Turpeen kes-
kimääräinen hiilipitoisuus on 54,4 %, typpipitoi-
suus 1,81 % ja rikkipitoisuus 0,29 %. 

Vaarapäänsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n.  
13 ha, joka koostuu yhdestä altaasta. Tuotantokel-
poinen energiaturvemäärä on n. 0,21 milj. suo-m3. 
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan tur-
ve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.30, 
N2.0. Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle ole-
tetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.
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33. Likolamminsuo

Likolamminsuo (atk nro 12979, kl. 344108/
R5112, N=7167118, E=519827) sijaitsee n. 30 km 
Puolangan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu 
pääosin moreenimaastoon. Suon pohjoispuolella 
virtaa Kantojoki ja eteläpuolelle johtaa metsäauto-
tie (kuva 53).

Likolamminsuon kokonaispinta-ala on 268 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 79 ha, yli 1,5 m:n  
aluetta 63 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 45 ha. 
Suon keskisyvyys on 0,9 m ja suurin havaittu syvyys 
3,8 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) 
ja sijaitsee Kantojoen valuma-alueen (59.344) ja Iso 
Laamasen alueen (59.343) rajalla. Suopinta on n. 
150 – 162 m mpy ja viettää luoteeseen n. 7,4 m/km.  
Vedet laskevat Kantojokeen ja Iso-Laamanen 
järveen. Suolla on 81 tutkimuspistettä (3,0/10 ha)  
ja 269 syvyystutkimuspistettä (10,0/10 ha). 

Likolamminsuo on pääosin ojitettu (82 %). 
Ojittamatonta aluetta on laajemmin suon poh-
joisosassa Kantojoen varressa. Suo kuuluu luon-
nontilaisuusluokkaan 2. Tutkimuspisteistä 57 % 

on rämeellä, 4 % korvessa, 12 % avosuolla ja 27 %  
turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat kan-
gasrämemuuttuma, varsinainen sararämemuuttu-
ma sekä varpu-, puolukka- ja ruohoturvekangas. 
Ojittamattomalla alueella yleisiä ovat ruohoinen 
sararäme ja varsinainen sararäme (kuva 54). Puus-
to on pääosin keskinkertaisen tiheää harvennus-
männikköä, jossa on sekapuuna koivua. Suolla on 
runsaasti myös harvoja, vajaatuottoisia metsiä.

Turpeesta 39 % on rahka-, 60 % sara- ja 1 % rusko- 
sammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkatur-
ve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 17 %, saraturve 
(C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 50 %. Koko turve- 
kerrostuman keskimaatuneisuus on H4,8. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 10 %,  
puujäännöksiä (L) sisältäviä 2 % ja varpujään-
nöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä. 
Pohjamaalajit ovat moreeni (51 %), hiekka (38 %) 
ja hieta (11 %). Turpeenalaisia liejukerroksia oli  
9 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä. 

Kuva 53. Likolamminsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Likolamminsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
kahdelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräi-
nen kuivatilavuuspaino on 81 kg/suo-m3 ja tuhka-
pitoisuus 7,8 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 20,0 MJ/kg 
ja 50 %:n käyttökosteudessa 8,8 MJ/kg. Turpeen 
keskimääräinen hiilipitoisuus on 49,8 %, typpi- 
pitoisuus 2,39 % ja rikkipitoisuus 0,28 %. 

Likolamminsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 
52 ha, joka koostuu yhdestä  altaasta. Turvetuo-

tannon suunnittelua vaikeuttavat läheiset Kanto-
joki, Likolampi ja Iso-Laamanen –järvi. Tämän 
lisäksi turvetuotantoon soveltuva alue sijaitsee 
pääosin ojittamattomalla alueella ja turpeessa 
havaittiin kohonneita tuhka- ja rikkipitoisuuk-
sia. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on n.  
1,00 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A8.0, Q8.0, S0.30, N2.5. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve-
kerros.

Kuva 54. Varsinaista sararämettä Likolamminsuon pohjoisosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla 
on 190 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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34. Kantosuo

Kantosuo (atk nro 12980, kl. 344108/R5112, 
N=7167603, E=519986) sijaitsee n. 30 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suon eteläpuolella virtaa Kan-
tojoki ja pohjoispuolelle johtaa metsäautotie (kuva 
55).

Kantosuon kokonaispinta-ala on 66 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 50 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 42 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 34 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,9 m ja suurin havaittu sy-
vyys 4,0 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja sijaitsee pääosin Kantojoen valuma-alueella 
(59.344), mutta länsiosastaan Iso Laamasen alu-
eella (59.343). Suopinta on n. 150 – 157 m mpy 
ja viettää pääosin länsilounaaseen n. 1,0 m/km. 
Vedet laskevat Kantojokeen ja Iso-Laamanen 
järveen. Suolla on 23 tutkimuspistettä (3,5/10 ha) 
ja 63 syvyystutkimuspistettä (9,6/10 ha). 

Kantosuo on pääosin ojitettu (69 %). Ojittama-
tonta aluetta on kuitenkin laaja-alaisesti suon län-
siosassa Kantojoen ja Likolammen ympäristössä. 
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. Tutki-
muspisteistä 61 % on rämeellä, 26 % avosuolla ja 
13 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
lyhytkortinen nevarämemuuttuma, isovarpuräme- 

muuttuma, varsinainen saranevamuuttuma sekä 
varpu- ja mustikkaturvekangas. Ojittamattomal-
la alueella yleisiä ovat lyhytkortinen nevaräme ja 
varsinainen saraneva. Puusto on pääosin keskin-
kertaisen tiheää harvennusmännikköä tai taimis-
to- ja riukuasteen männikköä, jossa on sekapuuna 
koivua. 

Turpeesta 29 % on rahka- ja 71 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 9 %, sararah-
katurve (CS) 18 % ja rahkasaraturve (SC) 71 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H6,2. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 2 % ja puujäännöksiä (L) sisältäviä 19 % 
kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (38 %), hieta (33 %), hiesu (19 %) 
ja hiekka (10 %). Turpeenalaisia liejukerroksia oli  
26 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä. 

Kantosuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 88 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 5,4 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 20,0 MJ/kg ja  
50 %:n käyttökosteudessa 8,8 MJ/kg. Turpeen kes-
kimääräinen hiilipitoisuus on 50,9 %, typpipitoi-
suus 2,01 % ja rikkipitoisuus 0,19 %. 

Kuva 55. Kantosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kantosuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta so-
veltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 34 ha, 
joka koostuu kahdesta vierekkäisestä  altaasta. 
Turvetuotannon suunnittelua vaikeuttavat lähei-
set Kantojoki, Likolampi ja Iso-Laamanen –järvi. 
Tämän lisäksi turvetuotantoon soveltuva alue si-
jaitsee merkittävältä osin ojittamattomalla alueel-

la. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on n.  
0,81 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q8.0, S0.20, N2.5. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve-
kerros.
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35. Turisevansuo

Turisevansuo (atk nro 12981, kl. 344104/R5112, 
N=7166209, E=514570) sijaitsee n. 33 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suo on metsä- ja paikallistei-
den ympäröimä. Suon lävitse virtaavat Vanhajoki 
ja Turisevanpuro (kuva 56).

Turisevansuon kokonaispinta-ala on 364 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 176 ha, yli 1,5 m:n  
aluetta 134 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 102 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,3 m ja suurin havaittu sy-
vyys 3,8 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja sijaitsee Turisevanpuron valuma-alueen 
(59.346) ja Kaihlasen-Vanhajoen alueen (59.342) 
rajalla. Suopinta on n. 141 – 149 m mpy ja viet-
tää pääosin luoteeseen n. 2,2 m/km. Vedet laske-
vat Turisevanpuroon ja Vanhajokeen. Suolla on 
70 tutkimuspistettä (1,9/10 ha) ja 218 syvyystutki-
muspistettä (6,0/10 ha). 

Turisevansuo on pääosin ojitettu (96 %). Ojit-
tamatonta aluetta on pienialaisesti suon itäosas-
sa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tut-

kimuspisteistä 64 % on rämeellä, 1 % korvessa,  
3 % avosuolla, 2 % pellolla ja 30 % turvekankaalla. 
Yleisiä suotyyppejä ovat lyhytkortinen nevaräme-
muuttuma, muurainrahkarämemuuttuma, iso- 
varpurämemuuttuma, varsinainen sararämemuut-
tuma sekä puolukkaturvekangas (kuva 57). Ojitta-
mattomalla alueella vallitsevana on muurainrah-
karäme. Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää 
taimisto- ja riukuasteen männikköä, jossa on seka-
puuna koivua ja kuusta. 

Turpeesta 55 % on rahka-, 43 % sara- ja 2 % rus-
kosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahkaturve 
(S) 21 %, sararahkaturve (CS) 33 % ja rahkasara-
turve (SC) 40 %. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on H5,4. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 14 %, puujäännöksiä (L) 
sisältäviä 8 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 1 % 
kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (39 %), hieta (24 %), hiekka (21 %) 
ja hiesu (16 %). Turpeenalaisia liejukerroksia oli  
2 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä. 

Kuva 56. Turisevansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Turisevansuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
kolmelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräi-
nen kuivatilavuuspaino on 101 kg/suo-m3 ja tuh-
kapitoisuus 4,8 %. Kuivan turpeen tehollinen läm-
pöarvo on laskennallisesti keskimäärin 20,3 MJ/
kg ja 50 %:n käyttökosteudessa 8,9 MJ/kg. Turpeen 
keskimääräinen hiilipitoisuus on 51,4 %, typpi- 
pitoisuus 1,84 % ja rikkipitoisuus 0,23 %. 

Turisevansuon yli 1,5 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon  

n. 121 ha. Turvetuotannon suunnittelua vaikeutta-
vat potentiaalisen tuotantoalueen lävitse virtaavat 
Vanhajoki ja Turisevanpuro. Tuotantokelpoinen 
energiaturvemäärä on n. 2,70 milj. suo-m3. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuu-
luu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.25, N2.0. 
Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan 
jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 57. Varsinaista sararämemuuttumaa Turisevansuon pohjoisosasta. Turpeen paksuus kuvanotto- 
paikalla on 170 cm. Kuva: Hannu Kinnunen, GTK.
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36. Iso Luoteensuo

Iso Luoteensuo (atk nro 12982, kl. 344105/R5112, 
N=7168193, E=513335) sijaitsee n. 31 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suo on metsä-, pelto- ja paikal-
listeiden ympäröimä ja halkoma (kuva 58).

Ison Luoteensuon kokonaispinta-ala on 566 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 129 ha ja yli 
1,5 m:n aluetta 9 ha. Suon keskisyvyys on 0,7 m 
ja suurin havaittu syvyys 1,9 m. Suo kuuluu Oulu- 
joen vesistöalueeseen (59) ja sijaitsee Kaihla-
sen-Vanhajoen alueella (59.342). Suopinta on n.  
144 – 151 m mpy ja viettää pääosin etelälounaaseen 
n. 2,1 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pitkin Vanha-
jokeen. Suolla on 104 tutkimuspistettä (1,8/10 ha) 
ja 306 syvyystutkimuspistettä (5,4/10 ha). 

Iso Luoteensuo on pääosin ojitettu (95 %). Ojit-
tamatonta aluetta on pienialaisesti suon eteläosas-
sa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Tut-
kimuspisteistä 20 % on rämeellä, 16 % avosuolla, 
23 % turvekankaalla ja 41 % pellolla. Yleisinä suo-
tyyppeinä ovat peltojen lisäksi ruohoturvekangas 
sekä ruohoinen sararämemuuttuma ja varsinainen 
saranevamuuttuma (kuva 59). Puusto on pääosin 
harvaa taimisto- ja riukuasteen männikköä, jossa 

on sekapuuna koivua. Aukeita tai lähes aukeita 
alueita on myös runsaasti.

Turpeesta 51 % on rahka-, 47 % sara- ja 2 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 40 %, rahkasa-
raturve (SC) 43 % ja sararuskosammalturve (CB)  
2 %. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on H5,6. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 2 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 3 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(44 %), hiekka (34 %) ja hieta (21 %). Turpeenalai-
sia liejuja ei tutkimuksissa havaittu.  

Isolta Luoteensuolta otettiin tilavuustarkat 
näytteet yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen kes-
kimääräinen kuivatilavuuspaino on 99 kg/suo-m3 
ja tuhkapitoisuus 4,2 %. Kuivan turpeen teholli-
nen lämpöarvo on laskennallisesti keskimäärin 
21,1 MJ/kg ja 50 %:n käyttökosteudessa 9,3 MJ/kg. 
Turpeen keskimääräinen hiilipitoisuus on 51,6 %, 
typpipitoisuus 2,33 % ja rikkipitoisuus 0,21 %. 

Ison Luoteensuon yli 1,0 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 
91 ha. Alue on pääasiassa turvepeltoa ja koostuu 

Kuva 58. Ison Luoteensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen energiaturve-
määrä on n. 0,87 milj. suo-m3. Energiaturpeen laa-
tuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluok-

kaan M50, A6.0, Q8.0, S0.25, N2.5. Suon pohjalle 
ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.

Kuva 59. Varputurvekangasta ja turvepeltoa Ison Luoteensuon itäosasta. Turpeen paksuus kuvanotto-
paikalla on 190 cm. Kuva: Hannu Kinnunen, GTK.
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37. Luoteen Välisuo

Luoteen Välisuo (atk nro 12983, kl. 344105/
R5112, N=7169020, E=515522) sijaitsee n. 30 km 
Puolangan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu 
pääasiassa moreenimaastoon. Suo on paikallis- ja 
metsäautoteiden ympäröimä (kuva 60).

Luoteen Välisuon kokonaispinta-ala on 120 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 4 ha ja yli 1,5 m:n  
aluetta 1 ha. Suon keskisyvyys on 0,3 m ja suu-
rin havaittu syvyys 1,7 m. Suo kuuluu Oulujoen 
vesistöalueeseen (59) ja sijaitsee pääosin Kaihla-
sen-Vanhajoen alueella (59.342).   Suopinta on n.  
147 – 156 m mpy ja viettää kaakkoon n. 2,6 m/km. 
Vedet laskevat suo-ojaverkostoa pitkin Vanhajo-
keen. Suolla on 25 tutkimuspistettä (2,1/10 ha) ja 
80 syvyystutkimuspistettä (6,7/10 ha).

Luoteen Välisuo on pääosin ojitettu (99 %). 
Ainoastaan suon koillisosassa on hiukan ojitta-
matonta aluetta. Suo kuuluu luonnontilaisuus-
luokkaan 1. Tutkimuspisteistä 36 % on rämeellä ja  

64 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
lyhytkortinen nevarämemuuttuma, isovarpurä-
memuuttuma sekä  varpu- ja puolukkaturvekan-
gas. Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää 
harvennusmännikköä tai taimisto- ja riukuasteen 
männikköä, jossa on usein sekapuuna koivua. 

Luoteen Välisuon turve on rahkavaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 50 % ja sara-
rahkaturve (CS) 50 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H5,0. Tupasvillaa (ER) li-
sätekijänä sisältäviä turpeita on 9 % ja puujään-
nöksiä (L) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä. 
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni (51 %) ja 
hiekka (46 %). Turpeenalaisia liejuja ei tutkimuk-
sissa havaittu.

Luoteen Välisuolta ei otettu turvenäytteitä labo-
ratorioanalyysejä varten. Suo on ohutturpeinen, 
eikä se sovellu turvetuotantoon.

Kuva 60. Luoteen Välisuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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38. Pieni Koirasuo

Pieni Koirasuo (atk nro 12984, kl. 344107/R5114, 
N=7166961, E=525672) sijaitsee n. 27 km Puo-
langan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu 
pääosin moreenimaastoon. Suon pohjois- ja länsi-
puolelle johtaa metsäautotie (kuva 61).

Pienen Koirasuon kokonaispinta-ala on 44 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 26 ha, yli 1,5 m:n  
aluetta 18 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 14 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,6 m ja suurin havaittu sy-
vyys 5,8 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja sijaitsee Kantojoen valuma-alueella 
(59.344). Suopinta on n. 193 – 201 m mpy ja viettää 
pääosin luoteeseen n. 11,0 m/km. Vedet laskevat 
suo-ojia pitkin Vääräpuroon, josta edelleen Kanto-
jokeen. Suolla on 15 tutkimuspistettä (3,4/10 ha) ja 
49 syvyystutkimuspistettä (11,2/10 ha). 

Pieni Koirasuo on pääosin ojitettu (83 %). Ojit-
tamatonta aluetta on kuitenkin laaja-alaisesti suon 
kaakkoisosassa. Suo kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 2. Tutkimuspisteistä 65 % on rämeellä, 2 % 
korvessa, 2 % avosuolla ja 31 % turvekankaalla. 
Yleisinä suotyyppeinä ovat korpirämemuuttuma, 
lyhytkortinen nevarämemuuttuma, varsinainen 
sararämemuuttuma, ruohoinen sararämemuuttu-
ma sekä puolukkaturvekangas. Ojittamattomalla 

alueella yleisiä ovat variksenmarja- ja kanervarah-
karäme sekä lyhytkortinen nevaräme (kuva 62). 
Puusto on pääosin keskinkertaisen tiheää harven-
nusmännikköä, jossa on sekapuuna kuusta ja koi-
vua. Vajaatuottoisia metsiä on myös runsaasti.

Turpeesta 42 % on rahka-, 46 % sara- ja 12 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 22 %, sararahkaturve (CS) 20 %, rahkasa-
raturve (SC) 37 % ja sararuskosammalturve (CB) 
11 %. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on H4,6. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 14 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä  
3 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 3 % koko-
naisturvemäärästä. Pohjamaalajit ovat moreeni 
(90 %), hiekka (8 %) ja hiesu (2 %). Turpeenalaisia 
liejuja ei tutkimuksissa havaittu.  

Pieneltä Koirasuolta otettiin tilavuustarkat 
näytteet yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen kes-
kimääräinen kuivatilavuuspaino on 91 kg/suo-m3 
ja tuhkapitoisuus 1,5 %. Kuivan turpeen teholli-
nen lämpöarvo on laskennallisesti keskimäärin 
20,1 MJ/kg ja 50 %:n käyttökosteudessa 8,8 MJ/kg. 
Turpeen keskimääräinen hiilipitoisuus on 51,8 %, 
typpipitoisuus 1,37 % ja rikkipitoisuus 0,18 %. 

Kuva 61. Pienen Koirasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Pienen Koirasuon yli 1,5 metrin syvyisestä  
alueesta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon 
n. 15 ha, joka koostuu yhdestä altaasta. Turvetuo-
tannon suunnittelua vaikeuttaa kaakkoisosan lam-
pi. Tämän lisäksi turvetuotantoon soveltuva alue 
sijaitsee merkittävältä osin ojittamattomalla alueel-
la ja pinnassa on paikoitellen paksu (70 cm) kerros 

heikosti maatunutta rahkaturvetta. Tuotantokel-
poinen energiaturvemäärä on n. 0,36 milj. suo-m3.  
Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, 
S0.20, N1.5. Suon pohjalle ja tuotannon ulko- 
puolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 62. Tupasvillaista rahkarämettä Pienen Koirasuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla 
on 400 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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39. Julkunsuo

Julkunsuo (atk nro 12985, kl. 344110/R5113, 
N=7157055, E=531194) sijaitsee n. 37 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon, pohjoisessa osittain myös 
Lummejokeen. Suon etelä- ja itäpuolelle johtaa 
metsäautotie (kuva 63).

Julkunsuon kokonaispinta-ala on 59 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 34 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 23 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 16 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,4 m ja suurin havaittu sy-
vyys 3,8 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja sijaitsee Tulijoen valuma-alueella (59.354). 
Suopinta on n. 172 – 185 m mpy ja viettää pääosin 
koilliseen n. 13,5 m/km. Vedet laskevat suo-ojia 
pitkin Lummejokeen, josta edelleen Osmankajär-
veen. Suolla on 15 tutkimuspistettä (2,6/10 ha) ja 
62 syvyystutkimuspistettä (10,5/10 ha). 

Julkunsuo on ojitettu lähes kokonaisuudessaan 
(96 %). Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. 
Tutkimuspisteistä 30 % on rämeellä, 3 % korves-
sa, 7 % avosuolla ja 60 % turvekankaalla. Yleisinä 
suotyyppeinä ovat puolukka- ja varputurvekangas, 
karhunsammalmuuttuma, ruohoinen sararäme-
muuttuma sekä rahkarämeojikot ja –muuttumat 
(kuva 64). Puusto on suoalueella hyvin vaihtele-
vaa, pääosin keskinkertaisen tiheää harvennus-
männikköä tai taimisto- ja riukuasteen  männik-

köä, jossa on sekapuuna kuusta ja koivua. Myös 
koivuvaltaisia sekä vajaatuottoisia metsiä esiintyy 
runsaasti.

Turpeesta 60 % on rahka-, 34 % sara- ja 6 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 26 %, sararahkaturve (CS) 34 %, rahkasa-
raturve (SC) 34 % ja sararuskosammalturve (CB)  
5 %. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on H4,9. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 20 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 
5 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 3 % koko-
naisturvemäärästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
moreeni (77 %), hieta (10 %) ja hiekka (9 %). Tur-
peenalaisia liejukerroksia oli 3 %:lla tutkimus- ja 
syvyyspisteistä.  

Julkunsuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yh-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 93 kg/suo-m3 ja tuhka- 
pitoisuus 2,4 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 21,0 MJ/kg ja  
50 %:n käyttökosteudessa 9,3 MJ/kg. Turpeen kes-
kimääräinen hiilipitoisuus on 52,8 %, typpipitoi-
suus 1,95 % ja rikkipitoisuus 0,35 %. Suon pohja-
turpeissa havaittiin kohonneita rikkipitoisuuksia.

Julkunsuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 15 ha, 
joka koostuu yhdestä altaasta. Lummejoen välittö-

Kuva 63. Julkunsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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mässä läheisyydessä olevaa allasta ei ole sisällytetty 
laskelmiin. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä 
on n. 0,36 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan 

M50, A4.0, Q8.0, S0.35, N2.0. Suon pohjalle ja 
tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n 
turvekerros.

Kuva 64. Variksenmarjarahkarämettä Julkunsuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 
280 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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40. Vesikkosuo

Vesikkosuo (atk nro 12986, kl. 344111/R5114, 
N=7169893, E=530340) sijaitsee n. 23 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suon länsi- ja itäpuolelle johtaa 
metsäautotie (kuva 65).

Vesikkosuon kokonaispinta-ala on 173 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 104 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 64 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 34 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,3 m ja suurin havaittu sy-
vyys 4,2 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja sijaitsee tarkemmin Kalliopuron va-
luma-alueen (59.278) ja Tulijoen valuma-alueen 
(59.354) rajalla. Suopinta on n. 204 – 223 m mpy 
ja viettää suon länsiosassa länteen n. 14,2 m/km ja 
suon itäosassa kaakkoon n. 6,1 m/km. Vedet laske-
vat suon länsiosasta Huovilansuolle, josta edelleen 

Huovilanpuroon. Suon itäosasta vedet laskevat 
suo-ojia pitkin Vesikkopuroon. Suolla on 41 tut-
kimuspistettä (2,4/10 ha) ja 107 syvyystutkimus-
pistettä (6,2/10 ha). 

Vesikkosuo on pääosin ojitettu (90 %), mutta 
suon keskiosassa on varsin laaja ojittamaton alue. 
Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. Tutki-
muspisteistä 55 % on rämeellä, 1 % korvessa, 13 %  
avosuolla, 30 % turvekankaalla ja 1 % pellolla. Ylei-
sinä suotyyppeinä ovat lyhytkortinen nevaräme-
muuttuma, varsinainen sararämemuuttuma, ruo-
hoinen sararämemuuttuma, korpirämemuuttuma, 
puolukkaturvekangas, karhunsammalmuuttuma 
sekä kytöheitto. Ojittamattomalla alueella yleisiä 
ovat mm. lyhytkortinen nevaräme ja ruohoinen 
sararäme. Puusto on suoalueella pääosin harvaa 

Kuva 65. Vesikkosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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tai keskinkertaisen tiheää taimisto- ja riukuasteen 
männikköä tai harvennusmännikköä, jossa on 
sekapuuna kuusta ja koivua. Myös koivuvaltaisia 
metsiä esiintyy runsaasti.

Turpeesta 42 % on rahka-, 57 % sara- ja 1 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 12 %, sararahkaturve (CS) 30 %, saratur-
ve (C) 13 % ja  rahkasaraturve (SC) 43 %. Koko 
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on H5,5. 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on  
9 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 20 % ja varpu-
jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturvemää-
rästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni  
(74 %) ja hiekka (24 %). Turpeenalaisia liejuja ei 
tutkimuksissa havaittu.   

Vesikkosuolta otettiin tilavuustarkat näytteet 
kolmelta tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräi-

nen kuivatilavuuspaino on 90 kg/suo-m3 ja tuhka-
pitoisuus 4,1 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo on laskennallisesti keskimäärin 21,5 MJ/kg 
ja 50 %:n käyttökosteudessa 9,5 MJ/kg. Turpeen 
keskimääräinen hiilipitoisuus on 52,8 %, typpi- 
pitoisuus 2,30 % ja rikkipitoisuus 0,24 %. 

Vesikkosuon yli 1,5 metrin syvyisestä alu-
eesta soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon 
n. 61 ha, joka koostuu yhdestä kapeasta altaas-
ta. Tuotantokelpoinen energiaturvemäärä on n.  
1,10 milj. suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A6.0, Q8.0, S0.25, N2.5. Suon pohjalle ja tuotan-
non ulkopuolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turve-
kerros.
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41. Karjusuo

Karjusuo (atk nro 12987, kl. 344105/R5121, 
N=7171663, E=515757) sijaitsee n. 30 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suo on metsäautoteiden ympä-
röimä (kuva 66).

Karjusuon kokonaispinta-ala on 478 ha, mistä 
yli 1 m:n syvyistä aluetta on 234 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 126 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 68 ha. 
Suon keskisyvyys on 1,1 m ja suurin havaittu sy-
vyys 4,0 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöaluee-
seen (59) ja sijaitsee tarkemmin Tervajoen alueen 
(59.263) ja Iso-Laamasen alueen (59.343) rajalla. 
Suopinta on n. 151 – 177 m mpy ja viettää suon län-
siosassa luoteeseen n. 1,4 m/km ja suon itäosassa 
kaakkoon n. 3,0 m/km. Vedet laskevat suon länsi-
osasta Nykyrinpuron ja Tervajoen kautta Oterma- 

järveen. Suon itäosasta vedet laskevat suo-ojia pit-
kin Iso Laamanen -järveen. Suolla on 83 tutkimus-
pistettä (1,7/10 ha) ja 291 syvyystutkimuspistettä 
(6,1/10 ha). 

Karjusuo on pääosin ojitettu (83 %), mutta suon 
keski- ja pohjoisosassa on varsin laajoja ojittamat-
tomia alueita. Suo kuuluu luonnontilaisuusluok-
kaan 2. Tutkimuspisteistä 31 % on rämeellä, 12 % 
avosuolla, 47 % turvekankaalla ja 10 % pellolla. 
Yleisinä suotyyppeinä ovat lyhytkortinen neva-
rämemuuttuma, varsinainen saranevamuuttuma, 
mustikka-, puolukka- ja varputurvekangas sekä 
pelto. Ojittamattomalla alueella yleisiä ovat mm. 
lyhytkortinen neva ja rahkaräme. Puusto on suo-
alueella pääosin keskinkertaisen tiheää tai harvaa 
taimisto- ja riukuasteen männikköä tai harven-

Kuva 66. Karjusuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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nusmännikköä, jossa on sekapuuna kuusta ja koi-
vua. Myös koivuvaltaisia metsiä esiintyy varsinkin 
turvekankailla.

Turpeesta 39 % on rahka-, 60 % sara- ja 1 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 28 % ja rah-
kasaraturve (SC) 58 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H6,0. Tupasvillaa (ER) 
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 14 %, puujään-
nöksiä (L) sisältäviä 10 % ja varpujäännöksiä (N) 
sisältäviä 2 % kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (60 %), hiekka (18 %) 
ja hieta (10 %). Turpeenalaisia liejukerroksia oli  
6 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä.     

Karjusuolta otettiin tilavuustarkat näytteet vii-
deltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen 
kuivatilavuuspaino on 80 kg/suo-m3 ja tuhkapi-
toisuus 5,8 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö-

arvo on laskennallisesti keskimäärin 20,6 MJ/kg ja  
50 %:n käyttökosteudessa 9,1 MJ/kg. Turpeen kes-
kimääräinen hiilipitoisuus on 50,3 %, typpipitoi-
suus 2,26 % ja rikkipitoisuus 0,20 %. 

Karjusuosta soveltuu potentiaalisesti turve-
tuotantoon n. 148 ha, joka koostuu neljästä vie-
rekkäisestä altaasta. Alue sisältää pääosan yli 1,5 
metrin syvyisestä alueesta, mutta myös osan yli  
1 m:n syvyisestä turvepeltoalueesta. Lukuisat met-
säsaarekkeet tekevät suoaltaista varsin rikkonaisia. 
Toisaalta suon pohjoisosassa sijaitseva Nykyrin-
lampi rajoittaa turvetuotannon suunnittelua. Tuo-
tantokelpoinen energiaturvemäärä on n. 2,50 milj. 
suo-m3. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mu-
kaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, 
S0.20, N2.5. Suon pohjalle ja tuotannon ulko- 
puolelle oletetaan jäävän 0,3 m:n turvekerros.
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42. Palosuo

Palosuo (atk nro 12988, kl. 344110/R5114, 
N=7164849, E=536928) sijaitsee n. 30 km Puolan-
gan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin mo-
reenimaastoon, osittain jopa kalliomaastoon. Suo 
on metsä- ja paikallisteiden ympäröimä (kuva 67).

Palosuon kokonaispinta-ala on 54 ha, mistä yli  
1 m:n syvyistä aluetta on 30 ha, yli 1,5 m:n aluetta 
19 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 9 ha. Suon kes-
kisyvyys on 1,2 m ja suurin havaittu syvyys 3,1 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja si-
jaitsee Siltajoen (59.413) ja Tulijoen (59.354) va-
luma-alueilla. Suopinta on n. 210 – 224 m mpy 
ja viettää pääosin eteläkaakkoon n. 10,8 m/km. 
Vedet laskevat suo-ojia pitkin Palopuroon, josta 
edelleen Hietapuron kautta Pyöreäinen -järveen. 
Aivan suon itäosasta vedet laskevat Karhuporon 
kautta Isoon Tulijärveen. Suolla on 16 tutkimus-
pistettä (3,0/10 ha) ja 62 syvyystutkimuspistettä 
(11,6/10 ha). 

Palosuo on pääosin ojitettu (84 %), mutta suon 
itä- ja keskiosassa on ojittamattomia alueita. Suo 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. Tutkimuspis-
teistä 52 % on rämeellä, 14 % avosuolla ja 34 % tur-
vekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat lyhytkor-
tinen nevarämemuuttuma ja –ojikko, varsinainen 
sararämemuuttuma, tupasvillarämemuuttuma ja 
puolukkaturvekangas. Ojittamattomalla alueella 
yleisiä ovat mm. lyhytkortinen nevaräme, lyhyt-
kortinen neva ja tupasvillaräme (kuva 68). Puusto 
on suoalueella pääosin keskinkertaisen tiheää har-

vennusmännikköä, jossa on sekapuuna kuusta ja 
koivua. Myös vajaatuottoisia metsiä esiintyy run-
saasti.

Turpeesta 65 % on rahka-, 34 % sara- ja 1 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 25 %, sararahkaturve (CS) 40 % ja  rah-
kasaraturve (SC) 28 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H5,0. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 18 %, puujäännöksiä 
(L) sisältäviä 8 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (96 %) ja hiekka (3 %). Tur-
peenalaisia liejukerroksia oli 1 %:lla tutkimus- ja 
syvyyspisteistä.   

Palosuolta otettiin tilavuustarkat näytteet yhdel-
tä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräinen kui-
vatilavuuspaino on 83 kg/suo-m3 ja tuhkapitoisuus 
2,4 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on 
laskennallisesti keskimäärin 21,1 MJ/kg ja 50 %:n  
käyttökosteudessa 9,3 MJ/kg. Turpeen keskimää-
räinen hiilipitoisuus on 53,0 %, typpipitoisuus  
1,77 % ja rikkipitoisuus 0,32 %. 

Palosuon yli 1,5 metrin syvyisestä alueesta so-
veltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 15 ha, 
joka koostuu yhdestä altaasta. Tuotantokelpoinen 
energiaturvemäärä on n. 0,30 milj. suo-m3. Ener-
giaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan turve kuu-
luu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0, S0.35, N2.0. 
Suon pohjalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan 
jäävän 0,3 m:n turvekerros.

Kuva 67. Palosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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Kuva 68. Minerotrofista lyhytkorsinevaa Palosuon keskiosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 
250 cm. Kuva: Kaisa-Maria Remes, GTK.
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 43. Murtosuo

Murtosuo (atk nro 12989, kl. 343209/R5111, 
N=7156077, E=523590) sijaitsee n. 38 km Puo-
langan keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu 
moreenimaastoon sekä idässä Juurikkasuohon ja 
lännessä Koivusuohon. Suo on metsäautoteiden 
ympäröimä ja myös suon poikki kulkee metsä-
autotie (kuva 69).

Murtosuon kokonaispinta-ala on 159 ha, mistä 
yli 1 m:n syvyistä aluetta on ainoastaan 10 ha. Suon 
keskisyvyys on 0,5 m ja suurin havaittu syvyys 1,5 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
sijaitsee pääosin Kongasjoen alueella (59.352). 
Suopinta on  n. 160 – 170 m mpy ja viettää länteen 
n. 4,2 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pitkin Kon-
gasjokeen, josta edelleen Kivesjärveen. Suolla on 
38 tutkimuspistettä (2,4/10 ha) ja 122 syvyystutki-
muspistettä (7,7/10 ha). 

Murtosuo on pääosin ojitettu (88 %), mutta 
suon pohjois-, itä- ja eteläosassa on  ojittamattomia 
alueita. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. 

Tutkimuspisteistä 45 % on rämeellä ja 55 % turve-
kankaalla. Yleisinä suotyyppeinä ovat lyhytkorti-
nen nevarämemuuttuma, isovarpurämemuuttuma 
sekä puolukka-, mustikka- ja varputurvekangas. 
Ojittamattomalla alueella tupasvillarahkaräme on 
yleinen. Puusto on suoalueella pääosin keskinker-
taisen tiheää harvennusmännikköä, jossa on seka-
puuna koivua. 

Turpeesta 97 % on rahka- ja 3 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 33 %, sararah-
katurve (CS) 64 % ja rahkasaraturve (SC) 3 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,5. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 25 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 6 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(47 %) ja hiekka (51 %). Turpeenalaisia liejuker-
roksia ei tutkimuksissa havaittu.   

Murtosuolta ei otettu laboratorionäytteitä. Ma-
taluutensa vuoksi suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 69. Murtosuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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44. Suksiräme

Suksiräme (atk nro. 12991, kl. 344105/R5112, 
N=7168177, E=516272) sijaitsee n. 30 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon, lännessä Luoteen Välisuohon. 
Suo on metsä- ja paikallisteiden ympäröimä (kuva 
70).

Suksirämeen kokonaispinta-ala on 120 ha, mis-
tä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 18 ha, yli 1,5 m:n 
aluetta 10 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 4 ha. 
Suon keskisyvyys on 0,6 m ja suurin havaittu sy-
vyys 2,1 m. Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen 
(59) ja sijaitsee pääosin Kaihlasen-Vanhajoen alu-
eella (59.342). Suopinta on n. 143 – 155 m mpy ja 
viettää pääosin eteläkaakkoon n. 4,8 m/km. Vedet 
laskevat suo-ojia pitkin Vanhajokeen. Suolla on 32 
tutkimuspistettä (2,7/10 ha) ja 97 syvyystutkimus-
pistettä (8,1/10 ha). 

Suksiräme on ojitettu kokonaisuudessaan. Suo 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Tutkimus-
pisteistä 19 % on rämeellä, 68 % turvekankaalla ja  

13 % pellolla. Yleisinä suotyyppeinä ovat varpu-, 
puolukka- ja mustikkaturvekangas, pellot ja isovar-
purämemuuttuma (kuva 71). Puusto on suoalueella 
pääosin keskinkertaisen tiheää harvennusmännik-
köä, jossa on sekapuuna kuusta ja koivua. Myös koi-
vu- ja kuusivaltaisia metsiä esiintyy.

Turpeesta 82 % on rahka- ja 18 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 36 %, sararah-
katurve (CS) 45 % ja  rahkasaraturve (SC) 18 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H5,5. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 13 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 17 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(84 %) ja hieta (12 %). Turpeenalaisia liejukerrok-
sia oli 1 %:lla tutkimus- ja syvyyspisteistä.   

Suksirämeeltä otettiin tilavuustarkat näytteet 
yhdeltä tutkimuspisteeltä. Turpeen keskimääräi-
nen kuivatilavuuspaino on 120 kg/suo-m3 ja tuhka-
pitoisuus 4,2 %. Kuivan turpeen tehollinen lämpö- 

Kuva 70. Suksirämeen tutkimus- ja syvyyspisteet.
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arvo on laskennallisesti keskimäärin 21,0 MJ/kg 
ja 50 %:n käyttökosteudessa 9,3 MJ/kg. Turpeen 
keskimääräinen hiilipitoisuus on 54,2 %, typpi- 
pitoisuus 2,40 % ja rikkipitoisuus 0,28 %. 

Suksirämeen yli 1,0 metrin syvyisestä alueesta 
soveltuu potentiaalisesti turvetuotantoon n. 18 ha,  
joka koostuu yhdestä altaasta. Alue on turvekan-

gasta ja peltoa. Tuotantokelpoinen energiaturve-
määrä on n. 0,24 milj. suo-m3. Energiaturpeen 
laatuohjeen (2006) mukaan turve kuuluu laatu-
luokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.30, N2.5. Suon poh-
jalle ja tuotannon ulkopuolelle oletetaan jäävän  
0,3 m:n turvekerros.

Kuva 71. Varputurvekangasta Suksirämeen eteläosasta. Turpeen paksuus kuvanottopaikalla on 200 cm. 
Kuva: Terhi Seppänen, GTK.
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45. Huuhansuo

Huuhansuo (atk nro 12992, kl. 344111/R5123, 
N=7170391, E=531503) sijaitsee n. 22 km Puo-
langan keskustasta etelään. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suo on metsäautoteiden ym-
päröimä ja myös suon poikki johtaa metsäautotie 
(kuva 72).

Huuhansuon kokonaispinta-ala on 307 ha, mistä 
yli 1 m:n syvyistä aluetta on 29 ha, yli 1,5 m:n aluet-
ta 9 ha ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 3 ha. Suon kes-
kisyvyys on 0,4 m ja suurin havaittu syvyys 3,0 m.  
Suo kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen (59) ja 
sijaitsee tarkemmin Tulijoen valuma-alueella 
(59.354). Suopinta on n. 206 – 236 m mpy ja viettää 
kaakkoon n. 9,9 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pit-
kin Härkö- ja Vesikkopuroihin, joista edelleen Tu-
lijokeen. Suolla on 63 tutkimuspistettä (2,0/10 ha)  
ja 175 syvyystutkimuspistettä (5,7/10 ha). 

Huuhansuo on ojitettu kokonaisuudessaa. Suo 
kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0. Tutkimuspis-
teistä 59 % on rämeellä, 2 % korvessa, 3 % avosuol-
la ja 36 % turvekankaalla. Yleisinä suotyyppeinä 

ovat lyhytkortinen nevarämemuuttuma, varsinai-
nen sararämemuuttuma, korpirämemuuttuma 
sekä puolukkaturvekangas. Puusto on suoalueella 
pääosin keskinkertaisen tiheää taimisto- ja riuku-
asteen männikköä, jossa on sekapuuna kuusta ja 
koivua. 

Turpeesta 79 % on rahka-, 20 % sara- ja 1 % 
ruskosammalvaltaista. Pääturvelajeja ovat: rahka-
turve (S) 29 %, sararahkaturve (CS) 50 % ja  rah-
kasaraturve (SC) 19 %. Koko turvekerrostuman 
keskimaatuneisuus on H5,0. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 20 %, puujäännöksiä 
(L) sisältäviä 7 % ja varpujäännöksiä (N) sisältäviä 
1 % kokonaisturvemäärästä. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (92 %) ja hiekka (8 %). Turpeenalaisia lie-
jukerroksia ei tutkimuksissa havaittu.   

Huuhansuolta ei otettu laboratorionäytteitä. 
Mataluutensa ja syvempien altaiden pienialaisuu-
den vuoksi suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 72. Huuhaansuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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46. Iso Joutensuo

Iso Joutensuo (atk nro 12993, kl. 344105/R5121, 
N=7172465, E=517363) sijaitsee n. 25 km Puolan-
gan keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu pääosin 
moreenimaastoon. Suo on metsäautoteiden ympä-
röimä (kuva 73).

Ison Joutensuon kokonaispinta-ala on 394 ha, 
mistä yli 1 m:n syvyistä aluetta on 12 ha ja yli 1,5 m:n  
aluetta 0,5 ha. Suon keskisyvyys on 0,4 m ja suu-
rin havaittu syvyys 1,7 m. Suo kuuluu Oulu- 
joen vesistöalueeseen (59) ja sijaitsee tarkemmin 
Iso Laamasen alueella (59.343). Suopinta on n.  
156 – 183 m mpy ja viettää pääasiassa kaakkoon n. 
9,5 m/km. Vedet laskevat suo-ojia pitkin Iso Laama-
nen -järveen. Suolla on 76 tutkimuspistettä (1,9/10 
ha) ja 218 syvyystutkimuspistettä (5,5/10 ha).  
 Iso Joutensuo on pääosin ojitettu (89 %), mutta 
suon itä- ja pohjoisosassa on ojittamattomia alu-
eita. Suo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 2. Tut-
kimuspisteistä 44 % on rämeellä, 4 % avosuolla ja  
52 %. Yleisinä suotyyppeinä ovat lyhytkortinen 
nevarämemuuttuma, ruohoinen sararämemuut-

tuma, isovarpurämemuuttuma sekä puolukka- ja 
varputurvekangas. Ojittamattomalla alueella ylei-
siä ovat mm. mesotrofinen rimpineva, rimpine-
varäme ja lyhytkortinen nevaräme. Puusto on 
suoalueella hyvin vaihtelevaa, pääosin harvaa tai 
keskinkertaisen tiheää taimisto- ja riukuasteen 
männikköä jossa on sekapuuna kuusta ja koivua. 
Myös vajaatuottoisia metsiä esiintyy runsaasti.

Turpeesta 88 % on rahka- ja 12 % saravaltaista. 
Pääturvelajeja ovat: rahkaturve (S) 40 %, sararah-
katurve (CS) 48 % ja rahkasaraturve (SC) 11 %. 
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
H4,7. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä tur-
peita on 17 %, puujäännöksiä (L) sisältäviä 2 % ja 
varpujäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturve-
määrästä. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni 
(75 %) ja hiekka (23 %). Turpeenalaisia liejuker-
roksia ei tutkimuksissa havaittu.   

Isolta Joutensuolta ei otettu laboratorionäyt-
teitä. Mataluutensa vuoksi suo ei sovellu turve- 
tuotantoon. 

Kuva 73. Ison Joutensuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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TULOSTEN TARKASTELU

Soiden levinneisyys ja soistuminen

Puolangan kunnan maapinta-alasta yli 20 hehtaa-
rin kokoisia soita on noin 65 370 ha (Virtanen ym. 
2003). Vuosina 1986 ja 2011-2013 Puolangan kun-
nan alueella tutkittiin 46 suota, joiden yhteenlas-
kettu pinta-ala on 6 956 ha. Puolangalla tutkittujen 
soiden kokonaispinta-ala on noin 11 % yli 20 ha:n 
soiden pinta-alasta. 

Suurin osa Puolangan eteläosasta on hiekkamo-
reenia, mutta myös hiekka-, hieta ja hiesuesiinty-
miä sekä kalliomaita esiintyy runsaasti. Puolangan 
alueen kallioperä on hyvin monipuolista ja vaihte-
levaa. Länsiosan kallioperä on pääosin graniittia, 
granodioriittia ja gneissia. Kunnan keskiosille tyy-
pillisiä ovat kvartsiitti, kiille- ja mustaliuskeet sekä 
arkeeiset vihreäkivet. Puolangan kunnan itäosien 
kallioperä on pääosin tonaliittia, gneissia ja mig-
matiittia, kaakkoisosassa kvartsiittia sekä kiille- ja 
mustaliuskeita.

Tutkittujen soiden pinta on 141 – 236 m meren-
pinnan yläpuolella. Skandinavian mannerjäätikkö 
peräytyi Puolangan alueelta noin 9900 BP. Välit-

tömästi mannerjäätikön vetäydyttyä aluetta peitti 
Ancylusjärvi (Eronen 2005). Maankohoamisen 
edistyessä nousi koko alue vähitellen vedenpinnan 
yläpuolelle. Osa vedestä paljastuneesta maasta al-
koi soistua lähes välittömästi eli alkoi ns. primää-
rinen soistuminen. Primääristä soistumista tapah-
tuu edelleen maankohoamisrannikolla. Alueen 
laaja-alaisin soistumistapa on kuitenkin ollut met-
sämaan soistuminen, mikä voidaan päätellä mm. 
suopohjien puupitoisista turvekerroksista. Osa 
alueen soista on syntynyt myös lampien umpeen-
kasvun tuloksena, mistä kertovat soiden pohjalla 
olevat liejukerrostumat. 

Pinta-alalla painotettuna Puolangan tutkituista 
soista 52 % on moreeni-, 36 % hiekka-,  9 % hie-
ta- ja 3 % hiesupohjaisia. Turpeen alla olevia lieju-
kerrostumia havaittiin noin 4 %:lla tutkimuspinta-
alasta. Pinta-alaltaan kunnan suurimpia tutkittuja 
soita olivat Iso Luoteensuo (nro 36, 566 ha), Kar-
jusuo (nro 41, 478 ha) ja Iso Joutensuo (nro 46,  
394 ha; Liite 1).

Suoyhdistymät ja suotyypit

Suoyhdistymällä tarkoitetaan soiden kasviyhdys-
kuntien samankaltaisuutta, joka on syntynyt eri 
soiden samanlaisen hydrologian ja kasvien ravin-
teiden saannin seurauksena. Puolangan alueen 
suot kuuluvat keskiboreaalisiin aapasoihin, joita 
kutsutaan myös Pohjanmaan aapasoiksi (Vasander 
1998). Aapasoiden esiintyminen keskittyy Pohjan-
maalle ja maamme pohjoisosiin. Toisaalta suot 
kehittyvät paikallisten hydrologisten olosuhteiden 
sekä kallioperän ominaisuuksien ja maaston muo-
tojen määrääminä ja osalla soista onkin läheisen 
viettokeidasvyöhykkeen eli eksentristen koho- 
soiden piirteitä. 

Keskiboreaaliset aapasuot voidaan jakaa välipin-
taisiin ja rimpipintaisiin aapasoihin. Välipintaisten 
aapasoiden alue sijoittuu Pohjanmaalle, Keski-
Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan poh-
joisosiin sekä Kainuuseen. Rimpisyys yleistyy poh-
joisemmaksi mentäessä. Eteläisimpiä Pohjanmaan 
aapasoita, osin myös Puolangan aluetta, luonneh-

tii välipintakasvillisuus, eikä selviä pintarakenteita 
erotu. Jänteet ovat yleensä matalia, mikäli niitä voi 
yleensä edes erottaa. Yleisinä suotyyppeinä ovat 
mm. saranevat, lyhytkortiset ja saraiset kalvak-
kanevat sekä minerotrofiset lyhytkorsinevat. Suo-
yhdistymän reunoilla on usein rämevyöhykkeitä, 
mm. pallosara-, rahka-, isovarpu- ja tupasvilla- 
rämeitä. Kivennäismaan tuntumassa ja purojen 
varsilla saattaa olla myös korpia (Kaakinen ym. 
2008). Tehokkaan ojituksen seurauksena mer-
kittävä osa Puolangan soista on karuuntunut ja 
muuttunut lajistoltaan hyvin monotoniseksi. Kui-
vahtaminen on edistänyt väli- ja mätäspintarah-
kasammalten kasvua, varvuttumista (mm. vai-
vaiskoivu) ja taimettumista aapasoiden luontaisen 
märkäpintalajiston kustannuksella. Ojitettujen 
soiden osuus on 88 % tutkitusta suoalasta. Pinta-
alalla painotettuna tutkittujen soiden suotyyppi-
havainnoista oli 46 % rämeitä,  34 % turvekankai-
ta, 13 % avosoita, 6 % peltoja ja 1 % korpia. 
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Turvekerrostumat

Puolangalla tutkittujen soiden keskisyvyys on  
0,9 m. Puolangan suot ovat hiukan keskimääräistä 
matalampia, sillä koko Suomen tutkittujen soiden 
keskisyvyys on 1,4 m (Virtanen ym. 2003). Suon 
heikosti maatunut pintakerros (H1-3) on Puolan-
gan soilla yleensä ohut. Tutkituista soista on yli 
metrin syvyistä aluetta 35 % (2433 ha), yli 1,5 met-
rin 20 % (1392 ha) ja yli kahden metrin syvyistä 
aluetta 12 % (850 ha). Turvemäärällä painotettuna 
tutkittujen soiden turpeista on rahkavaltaisia 52 %,  
saravaltaisia 45 % ja ruskosammalvaltaisia 3 %. 
Turvekerrostumien keskimaatuneisuus on H5,2. 
Tupasvillapitoisia (ER) turpeita on 17 %, puu- 

ainespitoisia (L) 9 % ja varpupitoisia (N) 4 % koko 
turvemäärästä. 

Puolangan turvekerrostumien kuiva-ainemää-
rällä painotettu tuhkapitoisuus on keskimäärin 
4,4 %, turpeen kuiva-ainepitoisuus 91 kg/suo-m3, 
tehollinen lämpöarvo 20,7 MJ/kg hiilipitoisuus 
51,6 %, typpipitoisuus 1,91 % ja rikkipitoisuus  
0,26 % turpeen kuivapainosta. Tutkittujen soiden 
alla esiintyy usein mustaliuskeita, joka näkyy eten-
kin pohjaturpeiden kohonneina rikkipitoisuuksi-
na. Tähän raporttiin sisältyvien Puolangan soiden 
kokonaisturvemäärä on 65,1 milj. suo-m3, josta yli 
1,5 metrin syvyisellä alueella on 32,6 milj. suo-m3. 

Soiden käyttömahdollisuudet turvetuotantoon

Turvetuotantoon soveltuvat suot, niiden käyttö-
kelpoiset turvevarat ja energiasisältö on koottu 
taulukkoon 1. Tutkituilta soilta löytyi energia-
turvetuotantoon soveltuvia alueita yhteensä noin 
1339 ha. Tämä on 19 % tutkitusta kokonaissuo-
alasta (6 956 ha). Valtaosa turvetuotantoon sovel-
tuvista soista voidaan käyttää teollisessa turvetuo-
tannossa. Osa  turvetuotantoon soveltuvista soista 
on pinta-alaltaan tai turvemäärältään niin pieniä, 
että ne soveltuvat lähinnä kotitarve- tai pk-turve-
tuotantoon. 

Puolangan soiden yhteenlaskettu käyttökelpoi-
nen energiaturvemäärä on noin 26,2 milj. suo-m3 

eli 2,4 milj. tonnia kuiva-aineena. Soiden energia-
sisältö on (50 %:n käyttökosteudessa) vastaavasti 
43,6 milj. GJ eli noin 12,1 TWh. Suokuution kes-
kimääräinen energiasisältö on tutkituilla soilla  
0,46 MWh.

Kuivike- ja ympäristöturvetuotantoon soveltu-
vaa vaaleaa, heikosti maatunutta ja rahkavaltaista 
pintaturvetta löytyi kahdelta suolta 24 ha. Vaalean 
rahkaturpeen käyttökelpoinen kokonaismäärä on 
noin 0,2 milj. suo-m3, keskimäärin 0,7 metrin pak-
suisena kerroksena. 

Soidensuojelu

Yksikään tutkituista soista ei sijaitse suojelualueel-
la tai sen välittömässä läheisyydessä. Tutkitut suot 
ovat pääosin ojitettuja. Pieni Joutensuo (nro 3) on 
kuitenkin lähes kokonaisuudessaan ojittamatonta 
suoaluetta ja kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 4. 
Valtioneuvoston periaatepäätös ”Soiden ja turve-

maiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suo-
jelusta” (30.8. 2012  www.mmm.fi ) edellyttää, että 
maankäyttö tulee suunnata ojitetuille tai luonnon-
tilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille 
ja turvemaille. Tästä syystä Pienen Joutensuon kal-
taiset suot eivät sovellu turvetuotantoon.

http://www.mmm.fi
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Suon 
nro

Suon nimi Kartta-
lehti

Pinta-
ala

(ha)
S1-3

Keski-
syvyys 

(m)
S4 S5-10,

C1-10
         
Yht. S1-4

Keski-
maat.

 
S5-10,
C1-10 Yht. S1-3

Turve-
määrä

S4

milj. 
suo m3

S5-10,
C1-10 Yht.

4774 Lakkasuo R5113 216 0,13 0,17 0,21 0,52 3,0 5,2 3,9 0,29 0,37 0,46 1.12

4778 Juurikkasuo R5113   85 0,37 0,07 0,30 0,74 2,6 6,1 4,0 0,32 0,06 0,25 0.63
4786 Pieni Joutensuo R5112   99 - 0,22 1,05 1,27 - 5,1 4,7 0,00 0,21 1,04 1.25
4871 Isosuo R5112   62 0,01 0,09 0,74 0,84 2,6 4,2 4,0 0,01 0,06 0,46 0.53
4872 Lehmisuo R5112   39 0,07 0,18 0,83 1,07 2,9 4,8 4,4 0,03 0,07 0,33 0.43
4873 Kuikkasuo R5114 140 0,02 0,13 1,04 1,19 3,0 4,2 4,0 0,03 0,18 1,45 1.66
4874 Kongassuo R5114 228 0,02 0,08 1,01 1,12 2,7 4,2 4,0 0,06 0,19 2,30 2.55
4875 Köykänsuo R5114   43 0,07 0,16 1,05 1,28 3,2 4,2 4,0 0,03 0,07 0,45 0.55
4882 Myllysuo R5114 133 0,10 0,21 0,84 1,15 2,7 4,2 3,8 0,14 0,27 1,11 1.52

12946 Lakkasuo 3 R5113   38 0,02 0,21 0,71 0,94 3,9 6,0 5,4 0,01 0,08 0,27 0.36
12950 Julkusuo R5113 119 0,06 0,09 1,00 1,15 2,6 6,2 5,7 0,07 0,10 1,19 1.36
12951 Voipuanpääsuo R5114 134 0,08 0,04 1,11 1,22 2,6 6,5 6,2 0,10 0,05 1,49 1.64
12958 Kuohunsuo R5114   68 0,05 0,18 0,89 1,11 3,6 5,8 5,3 0,03 0,12 0,61 0.76
12959 Leveäsuo R5114 185 0,06 0,21 1,09 1,35 3,6 5,8 5,3 0,11 0,38 2,01 2.50
12960 Pappilansuo R5114   82 0,02 0,17 1,13 1,31 3,6 5,1 4,9 0,01 0,14 0,92 1.07
12961 Niittysuo R5114   70 0,15 0,17 1,69 2,01 3,2 5,5 5,1 0,11 0,12 1,19 1.42
12962 Riitasuo R5112   86 - 0,09 0,75 0,84 - 5,4 5,2 0,00 0,08 0,64 0.72
12963 Iso Pitämäsuo R5112   66 - 0,09 0,73 0,82 - 6,1 5,7 0,00 0,06 0,48 0.54
12964 Pikku Pitä-

mäsuo
R5112 102 0,06 0,06 0,68 0,81 3,3 5,7 5,3 0,06 0,07 0,69 0.82

12965 Kantosuo R5112   98 0,00 0,08 0,42 0,50 3,3 6,1 5,7 0,00 0,07 0,41 0.48
12966 Jäkäläsuo R5112   76 0,08 0,19 0,66 0,93 3,4 6,4 5,5 0,06 0,14 0,50 0.70
12967 Iso Koirasuo R5114 143 0,35 0,20 1,08 1,63 2,5 5,9 4,7 0,50 0,29 1,55 2.34
12968 Pöytäsuo R5114   83 0,14 0,12 0,97 1,22 2,7 6,6 5,7 0,11 0,10 0,80 1.01
12969 Järvenpääsuo R5112 119 0,03 0,07 1,11 1,21 2,7 6,2 5,9 0,04 0,08 1,32 1.44
12970 Halolansuo R5112 336 0,01 0,06 0,51 0,59 2,7 6,0 5,6 0,04 0,20 1,73 1.97
12971 Turisevanräme R5112 157 0,02 0,05 1,37 1,44 3,6 5,2 5,1 0,02 0,08 2,16 2.26
12973 Rytisuo R5112 308 0,03 0,16 0,46 0,65 3,5 5,7 5,1 0,10 0,48 1,42 2.00
12974 Saukkosuo R5114   86 0,07 0,21 0,90 1,18 3,2 5,4 4,9 0,06 0,18 0,77 1.01
12975 Ristisuo R5114 107 0,16 0,26 1,01 1,43 3,6 5,1 4,6 0,17 0,28 1,08 1.53
12976 Soidinsuo R5123   50 0,18 0,19 0,54 0,90 3,2 5,9 4,8 0,09 0,10 0,27 0.46
12977 Raappanansuo R5114 114 0,05 0,22 0,98 1,25 3,6 5,7 5,2 0,06 0,25 1,12 1.43
12978 Vaarapäänsuo R5112 114 0,06 0,17 0,63 0,85 3,0 6,2 5,3 0,07 0,19 0,71 0.97
12979 Likolamminsuo R5112 268 0,10 0,12 0,69 0,90 3,1 5,4 4,8 0,26 0,32 1,84 2.42
12980 Kantosuo R5112   66 0,12 0,06 1,74 1,92 2,0 6,7 6,2 0,08 0,04 1,14 1.26
12981 Turisevansuo R5112 364 0,15 0,10 1,04 1,28 2,3 6,2 5,4 0,53 0,36 3,77 4.66
12982 Iso-Luoteensuo R5112 566 0,02 0,11 0,56 0,68 2,9 6,2 5,6 0,10 0,61 3,15 3.86
12983 Luoteen  

Välisuo
R5112 120 0,01 0,10 0,22 0,33 2,7 6,4 5,0 0,01 0,12 0,26 0.39

12984 Pieni Koirasuo R5114   44 0,22 0,16 1,24 1,62 3,3 5,0 4,6 0,10 0,07 0,54 0.71
12985 Julkunsuo R5113   59 0,16 0,23 0,98 1,37 3,5 5,5 4,9 0,09 0,14 0,58 0.81
12986 Vesikkosuo R5114 173 0,04 0,17 1,08 1,28 2,7 6,1 5,5 0,07 0,29 1,86 2.22
12987 Karjusuo R5121 478 0,04 0,07 0,94 1,05 2,5 6,4 6,0 0,20 0,34 4,48 5.02
12988 Palosuo R5114   54 0,08 0,31 0,85 1,24 3,8 5,6 5,0 0,04 0,16 0,46 0.66
12989 Murtosuo R5111 159 0,04 0,10 0,31 0,45 2,5 6,8 5,5 0,06 0,16 0,49 0.71
12991 Suksiräme R5112 120 0,02 0,14 0,40 0,56 2,8 6,7 5,5 0,03 0,17 0,48 0.68
12992 Huuhansuo R5123 307 0,01 0,12 0,29 0,42 2,6 6,1 5,0 0,04 0,36 0,91 1.31
12993 Iso Joutensuo R5121 394 0,03 0,11 0,22 0,36 2,8 5,9 4,7 0,11 0,42 0,88 1.41

Summat/m3-painot.  
keskiarvot 6956 0,06 0,12 0,75 0,94 2,9 5,7 5,2 4,43 8,67 52,00 65,10

LIITE 1
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LIITE 2(1)

LEIKKAUSPROFIILEISSA KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET                                                         

TURVEPROFIILIT: 
SUOTYYPIT

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

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

RTEK Ruohoinen tervaleppäkorpi
Muuttumat MSK Mustikkakorpi
SOTK Soistuva turvekangas MRK Muurainkorpi
KSMU Karhunsammalmuuttuma MKK Metsäkortekorpi
RHTK Ruohoturvekangas KUK Kurjenpolvikorpi
MTK Mustikkaturvekangas SAK Saniaiskorpi
PTK Puolukkaturvekangas NK Nevakorpi
VATK Varputurvekangas PAVI Pajuviita
JATK Jäkäläturvekangas RAK Rääseikkö
KH Kytöheitto
PE Pelto (turvepohjainen) Lisämerkinnät
TA Tuotantoalue LU Luonnontilainen
YHJA Yhdyskuntajäte  alue OJ Ojikko

MU Muuttuma
TK Turvekangas
UK Uusiokäyttö
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LIITE 2(2)

Turvelajit Värikoodi
S Rahka (Sphagnum) Vihreä
CS Carex-Sphagnum (sara-rahka) Vihreä
BS Bryales-Sphagnum (ruskosammal-rahka) Vihreä
C Sara (Carex) Oranssi
SC Sphagnum-Carex (rahka-sara) Oranssi
BC Bryales-Carex (ruskosammal-sara) Oranssi
B Ruskosammal (Bryales) Violetti
CB Carex-Bryales (sara-ruskosammal) Violetti
SB Sphagnum-Bryales (rahka-ruskosammal) Violetti

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

SUON POHJALLA
Liejut Mineraalimaalajeja
JAMU Järvimuta SA Savi
HDLJ Hieno detrituslieju HS Hiesu
KDLJ Karkea detrituslieju HT Hieta
SALJ Savilieju HK Hiekka
HSLJ Hiesuinen lieju SR Sora

MR Moreeni
KI Kivikko
LO Lohkareikko

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

MAATUNEISUUSPROFIILIT

Maatuneisuus Värikoodi
H1-3 Heikosti maatuneet pintaturpeet Tumman vihreä
H4 Väliturpeet Keltainen
H5-6 Kohtalaisen hyvin maatuneet turpeet Punainen
H7- Hyvin maatuneet turpeet Vaalean ruskea
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VUOSIEN 1980 – 2015 AIKANA ILMESTYNEET TURVETUTKIMUSRAPORTIT

 1. Erkki Raikamo (1980). Sysmän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 55 s. 
 3. Erkki Raikamo (1980). Hollolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 71 s.
 5. Markku Mäkilä (1980). Tutkimus Toholammin soiden käyttökelpoisuudesta ja turpeen eri ominaisuuksien  riippuvuuksis ta. 149 s. 
 6. Erkki Raikamo (1980). Kärkölän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 65 s. 
 7. Erkki Raikamo (1980). Koski HL:n turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s. 
 8. Erkki Raikamo (1980). Hartolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 128 s. 
 10. Jukka Leino (1980). Rantasalmen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 81 s. 
  13. Erkki Raikamo (1980). Asikkalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 63 s. 
 14. Erkki Raikamo (1980). Orimattilan ja Artjärven turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 70 s.
 15. Erkki Raikamo (1980). Nastolan ja Lahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 57 s. 
 16. Erkki Raikamo (1980). Heinolan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 64 s. 
 17. Erkki Raikamo (1980). Padasjoen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 76 s. 
  20. Eino Lappalainen ja Hannu Pajunen (1980). Lapin turvevarat, yhteenveto vuosina 1962 –1975  
  Lapissa tehdyistä turvetutki muksista. 229 s.
  23. Erkki Raikamo (1980). Päijät-Hämeen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 110 s.
  55. Carl-Göran Stén ja Timo Varila (1981). Raportti Punkalaitumen turvevaroista ja niiden käyttömahdollisuuksista. 67 s. 
  60. Helmer Tuittila (1981). Laitilan turvevarat. 150 s. 
  61. Jukka Leino (1981). Karttulassa tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 59 s.  
  62. Jukka Leino (1981). Pielavedellä tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 61 s. 
  63. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1981). Pyhäjärven (01.) turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 215 s. 
  64. Jukka Häikiö ja Hannu Pajunen (1981). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 58 s.
  91. Helmer Tuittila (1982). Mynämäen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 175 s. 
  98. Tapio Toivonen (1982). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osaraportti Pihtiputaan soiden 
  turvevarojen koko naisinventoinnista. 73 s. 
  99. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoja (1982). Sotkamon kunnassa inventoidut turvevarat ja niiden soveltu  
  vuuspolttoturvetuotantoon. 84 s. 
 100. Ari Luukkanen (1982). Väliraportti Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevaroista ja niiden käyttökelpoisuudesta. 137 s.
 105. Jukka Häikiö (1982). Tutkimus Kiimingin soista ja turvevaroista. 73 s. 
 106. Jukka Leino (1982). Joroisten turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 145 s. 
 109. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1982). Tuupovaaran turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 283 s.
 110. Carl-Göran Stén, Riitta Korhonen ja Lasse Svahnbäck. Petäjäveden karttalehden (2234) itäosan suot. Väliraportti  
  Petäjävedellä, Korpilahdella , Jyväskylän mlk:ssa ja Jämsänkoskella tehdyistä turvetutkimuksista. 119 s. 
 113. Jukka Häikiö, Jouko Saarelainen ja Pirjo Löytynoja (1982). Kuhmon kunnassa tutkitut turvevarat ja niiden soveltuvuus  
  turvetuotantoon. 141 s. 
 114. Erkki Raikamo ja Jouko Kokko (1982). Isojoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 287 s. 
 115. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1982). Kauhajoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. Loppuraportti Kauhajoen  
  turvevarojen kokonaisinventoinnista. 311 s. 
 116. Timo Varila (1982). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa ll. 116 s.
 118. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 229 s.
 119. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1983). Luumäen ja lähikuntien eräiden soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 120. Helmer Tuittila (1983). Pöytyän turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 97 s. 
 121. Tapio Toivonen (1983). Jaalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 122. Kimmo Virtanen (1983). Tyrnävällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 45 s. 
 123. Kimmo Virtanen ja Olli Ristaniemi (1983). Kuivaniemellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 169 s. 
 124. Jukka Leino (1983). Virtasalmen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 119 s. 
 125. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1990). Miehikkälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus.  
  Uusittu ja täydennetty painos. 109 s.
 126. Juha Saarinen (1983). Jäppilän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 65 s. 
 127. Ari Luukkanen (1983). Pielavedellä 1981 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 196 s. 
 128. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1983). Karijoen suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 84 s. 
 129. Erkki Raikamo, Jouko Kokko ja Riitta Lappalainen (1983). Teuvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 179 s.
 132. Jukka Leino (1983). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 85 s. 
 133. Kimmo Virtanen (1983). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. Osaraportti Pihtiputaan soiden  
  turvevarojen kokonaisselvityksestä. 94 s. 
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 134. Jouko Kokko (1983). Karttalehdillä 2222 (Seinäjoki) ja 2311 (Lapua) v. 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 111 s.
 135. Jouko Kokko (1983). Ylihärmän suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 35 s. 
 136. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 138 s.
 137. Jukka Häikiö, Hannu Pajunen ja Kimmo Virtanen (1983). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 138. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1983). Jämijärven suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. 68 s.
 139. Helmer Tuittila (1983). Yläneen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 144 s. 
 140. Ari Luukkanen (1983). Juankosken turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 114 s. 
 141. Eino Lappalainen ja Tapio Toivonen (1984). Laskelmat Suomen turvevaroista. 104 s. 
 142. Matti Maunu (1983). Tervolassa vuonna 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 143. Jouko Saarelainen (1984). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 254 s. 
 144. Matti Maunu (1984). Simossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 145. Jukka Leino (1984). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 107 s. 
 146. Olli Ristaniemi (1984). Petäjäveden kunnan länsiosan turvevarat. 108 s. 
 147. Olli Ristaniemi ja Carl-Göran Sten (1984). Petäjäveden kunnassa suoritetut turvetutkimukset. 12 s. 
 149. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Ristijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s. 
 150. Hannu Pajunen (1984). Yli-Iissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 152. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1984). Haukivuorella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 62 s.
 154. Tapio Muurinen ja Anne Nokela (1984). Kittilässä vuosina 1981 – 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden  
  tuotantokel poisuus. 441 s.
 156. Pauli Hänninen (1984). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 95 s. 
 157. Eino Lappalainen, Pauli Hänninen, Pekka Hänninen, Leevi Koponen, Jukka Leino, Heikki Rainio ja Raimo Sutinen (1984).  
  Geofysikaalisten mittausmenetelmien soveltuvuus maaperätutkimuksiin. 36 s. 
 158. Tapio Toivonen (1984). Valkealan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 331 s. 
 159. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Anjalankosken turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 280 s. 
 160. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Elimäen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 53 s. 
 161. Markku Mäkilä, Kari Lehmuskoski ja Ale Grundström (1984). Savitaipaleen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 114 s. 
 162. Ari Luukkanen (1984). Pielavedellä 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 85 s.
 163. Juha Saarinen ja Riitta Lappalainen (1984). Jurvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 171 s. 
 164. Hannu Pajunen ja Timo Varila (1984). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon.  
  Osa III. 167 s. 
 165. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 110 s. 
 166. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1984). Sievissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 288 s. 
 167. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1984). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 169 s. 
 168. Ari Luukkanen (1985). Kaavilla 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 66 s. 
 169. Jukka Leino (1985). Kuopiossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 95 s.
 170. Eino Lappalainen ja Pauli Hänninen (1985). Maatutkaluotaimen ja suosondin soveltuvuus turvetutkimuksiin. 24 s.   
 171. Jouko Saarelainen (1985). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 2. 235 s. 
 172. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 178 s.
 173. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1985). Kankaanpään itäosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 115s.
 174. Pauli Hänninen (1985). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 113 s.
 175. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 142 s. 
 176. Kimmo Virtanen (1985). Pattijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 163 s.      
 177. Matti Maunu (1985). Ranualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 234 s. 
 178. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1985). Virolahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 90 s. 
 179. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1985). Kristiinan kaupungin suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 203 s.
 180. Ari Luukkanen (1986). Pielavedellä 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 174 s.
 181. Riitta Korhonen (1986). Jämsässä ja Jämsänkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 160 s. 
 182. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 135 s. 
 183. Jouko Saarelainen (1986). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 208 s. 
 184. Jukka Leino ja Jouko Kokko (1986). Lieksan suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa I. 212 s. 
 185. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1986). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 179 s. 
 186. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1986). Vehkalahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 195 s. 
 187. Tapio Muurinen (1986). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa I. 185 s. 
 188. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1986). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 207 s. 
 189. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 98 s. 
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 190. Jukka Häikiö (1986). Pulkkilassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 98 s. 
 191. Tapio Toivonen (1986). Virtain turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 225 s. 
 192. Pauli Hänninen (1986). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 121 s. 
 193. Jukka Leino (1987). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 191 s. 
 194. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 131 s. 
 195. Jouko Saarelainen (1987). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 221 s.
 196. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1987). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 77 s.
 197. Ari Luukkanen (1987). Siilinjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat sekä turpeiden soveltuvuus jätevesilietteen  
  käsittelyyn ja polttoturvetuotantoon. 57 s.
 198. Tapio Muurinen (1987). Turvevarojen inventointi Kittilässä vuonna 1984. 71 s.
 199. Tapio Toivonen (1987). Mäntyharjun turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 217 s.
 200. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Kotkan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 99 s. 
 201. Tapio Muurinen (1987). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. 73 s. 
 202. Pauli Hänninen ja Eino Lappalainen (1987). Maatutkan ja suosondin soveltuvuus turvevarojen määrän ja  
  laadun selvittämi seen. 31 s. 
 203. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 163 s. 
 204. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Pyhtään turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 205. Sirkka Lojander (1987). SPSSX-tilasto-ohjelmiston käyttö turvetutkimuksissa. 51 s. 
 206. Hannu Pajunen (1987). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 83 s. 
 207. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1987). Vuolijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 192 s. 
 208. Tapio Toivonen (1988). Närpiön turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 275 s. 
 209. Jukka Leino (1988). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 259 s. 
 210. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 158 s. 
 211. Tapio Muurinen (1988). Turvetutkimukset Tervolassa vuonna 1985. 58 s. 
 212. Pauli Hänninen (1988). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 136 s.   
 213. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Kuusankoskella ja Kouvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s. 
 214. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1988). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 215. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1988). Kankaanpään länsiosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 93 s.
 216. Jouko Saarelainen (1988). Juuan kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 242 s.
 217. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Iitin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 102 s. 
 218. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Oulaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 239 s. 
 219. Jukka Leino ja Pertti Silén (1988). Suonenjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 270 s. 
 220. Pekka Hänninen (1988). Atk:n hyväksikäyttö turveinventoinnin ja tutkimuksen apuna. 37 s.
 221. Riitta Korhonen (1988). Keuruulla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 184 s. 
 222. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1988). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 168 s. 
 223. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 224. Jukka Leino (1989). Jäppilässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 ja yhteenveto. 116 s. 
 225. Tapio Toivonen (1989). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 219 s.
 226. Jouko Saarelainen (1989). Ilomantsin kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 1. 177 s.
 227. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1989). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 324 s. 
 228. Timo Suomi (1989). Isokyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 69 s. 
 229. Hannu Pajunen (1989). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 137 s.
 230. Tapio Muurinen (1989). Simossa vuosina 1985 – 1986 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 213 s. 
 231. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1989). Ylämaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 142 s. 
 232. Jukka Leino (1989). Hankasalmella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 112 s. 
 233. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 96 s.
 234. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1989). Parkanon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 174 s.
 235. Ari Luukkanen (1989). Nilsiässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 109 s.
 236. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (1990). Kihniössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 151 s.
 237. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1990). Limingassa, Lumijoella ja Temmeksellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 148 s.
 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen (1990). Outokummussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 161 s. 
 239. Tapio Muurinen (1990). Simon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 238 s.
 240. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1990). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 403 s.
 241. Hannu Pajunen (1990). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 141 s.
 242. Tapio Toivonen (1990). Kuortaneen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 212 s.
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 243. Timo Suomi (1991). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa II. 150 s.
 244. Martti Korpijaakko (1991). Kannonkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 58 s.
 245. Tapio Toivonen (1991). Töysässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 107 s.
 246. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1991). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 129 s.
 247. Tapio Toivonen (1991). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 196 s.
 248. Jukka Leino (1992). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 38 s. 
 249. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Mäntsälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 50 s.
 250. Hannu Pajunen (1992). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 22 s. 
 251. Jukka Leino (1992). Pieksämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen (1992). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa X. 20 s.
 253. Tapio Toivonen (1992). Alavudella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 254. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Tuuloksen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 36 s.
 255. Carl-Göran Stén (1992). Valkeakosken suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 38 s.
 256. Riitta Korhonen (1992). Leivonmäellä tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 34 s.
 257. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1992). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 72 s.
 258. Tapio Toivonen (1993). Nurmossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 259. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 23 s.
 260. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1993). Lammin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 58 s.
 261. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa III. 24 s.
 262. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Paltamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoi suus. 39 s.
 263. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa IV. 25 s.
 264. Tapio Muurinen (1993). Kuivaniemen soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 95 s.
 265. Riitta Korhonen (1993). Peräseinäjoella tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s.
 266. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Ristijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 33 s.
 267. Tapio Toivonen ja Pertti Silén (1993). Kurikassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 268. Tapio Toivonen (1993). Seinäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s
 269. Hannu Pajunen (1993). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 27 s.
 270. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1993). Karkkilan suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 271. Jukka Häikiö (1993). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XI. 27 s.
 272. Riitta Korhonen (1993). Multialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 25 s.
 273. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Hyrynsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. 55 s.
 274. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1994). Humppilan ja Jokioisten suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 41 s.
 275. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Pyhäsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa II.18 s.
 276. Jukka Häikiö ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XII. 37 s.
 277. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1994). Uuraisten kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 22 s.
 278. Tapio Toivonen (1994). Lapualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 279. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIII, 43 s.
 280. Hannu Pajunen (1994). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 281. Timo Suomi (1994). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa V. 41 s.
 282. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1994). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 30 s.
 283. Tapio Toivonen (1994). Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 33 s.
 284. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1994). Tammisaaren suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 32 s.
 285. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 44 s.
 286. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1995). Kärsämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 88 s.
 287. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1995). Karvian suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 40 s.
 288. Riitta Korhonen (1995). Lehtimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 289. Tapio Toivonen (1995). Ilmajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 41 s.
 290. Hannu Pajunen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 28 s.
 291. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1995). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 292. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1995). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIV. 33 s.
 293. Tapio Toivonen (1995). Ylistarossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 36 s.
 294. Martti Korpijaakko (1995). Perhossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 32 s.
 295. Hannu Pajunen (1996). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 28 s.
 296. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1996). Kurussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
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 297. Tapio Toivonen (1996). Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 22 s.
 298. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1996). Lappi Tl:n suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 299. Timo Suomi (1996). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa VI. 40 s.
 300. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1996). Nurmeksessa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 35 s.
 301. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1996). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XV. 29 s.
 302. Riitta Korhonen (1996). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 34 s.
 303. Hannu Pajunen (1997). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 33 s.
 304. Tapio Toivonen (1997). Laihialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 37 s.
 305. Tapio Muurinen (1997). Yli-Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 2. 58 s.
 306. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1997). Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen tutkitut suot sekä  
  turpeen käyttökelpoisuus. 61 s.
 307. Martti Korpijaakko (1997). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 308. Tapio Toivonen (1997). Heikosti maatuneen rahkaturpeen laatuluokitus. 38 s.
 309. Carl-Göran Stén (1997). Huittisten tutkitut suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 41 s.
 310. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1997). Sotkamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden    
  käyttökelpoisuus. Osa II. 48 s.
 311. Hannu Pajunen (1998). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 43 s.
 312. Martti Korpijaakko (1998). Kyyjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
 313. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1998). Turvetutkimusten ja johtavuusluotausten käyttömahdollisuudet  
  suoalueen  ympäristötutkimuksissa: esimerkkinä Lapuan Löyhinkinevan jätevesialue. 25 s.
 314. Carl-Göran Stén (1998). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 1. 46 s.
 315. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1998). Kangasniemellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 62 s.
 316. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1998). Sonkajärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 3. 85 s.
 317. Heikki Sutinen (1999). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVI. 30 s.
 318. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1999). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 66 s
 319. Tapio Toivonen (1999). Maalahdessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 42 s.
 320. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1999). Forssan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 40 s.
 321. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1999). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 2. 73 s.
 322. Martti Korpijaakko (2000). Vetelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 57 s.
 323. Tapio Muurinen (2000). Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 324. Martti Korpijaakko (2000). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 28 s.
 325. Martti Korpijaakko ja Pertti Silén (2000). Kaustisen kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s.
 326. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (2000). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 3. 62 s
 327. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2000). Espoon ja Kauniaisten suot. 59 s.
 328. Hannu Pajunen (2001). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 29 s.
 329. Martti Korpijaakko (2001). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 330. Martti Korpijaakko (2001). Kortesjärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 331. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2001). Sallassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 47 s.
 332. Heikki Sutinen (2001). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVII. 31 s
 333. Ari Luukkanen (2001). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 51 s.
 334. Tapio Toivonen (2001). Porvoossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 29 s.
 335. Martti Korpijaakko ja Pertti Silén (2002). Halsualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 336. Jukka Leino (2002). Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 106 s.
 337. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Hämeenlinnan suot. 34 s.
 338. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Rengon suot ja niiden turvevarat. 53 s.
 339. Tapio Toivonen (2002). Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 39 s.
 340. Hannu Pajunen (2002). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 8. 46 s.
 341. Ari Luukkanen (2002). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 68 s.
 342. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2002). Tutkimus Haukiputaan soista ja turvevarojen käyttökelpoisuudesta. 58 s.
 343. Riitta Korhonen ja Timo Suomi (2003). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 36 s.
 344. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (2003). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 78 s.
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 345. Kimmo Virtanen, Riitta-Liisa Kallinen ja Teuvo Herranen (2003). Alavieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 47 s.
 346. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 69 s.
 347. Tapio Toivonen (2003). Honkajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 40 s.
 348. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 6. 62 s.
 349. Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2004). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 45 s.
 350. Riitta-Liisa Kallinen (2004). Kaavilla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 28 s.
 351. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2004). Kiimingin suot, turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 39 s.
 352. Tapio Toivonen (2004). Multialla tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 65 s.
 353. Tapio Toivonen (2004). Pernajassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s.
 354. Ari Luukkanen (2004). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 50 s
 355. Jukka Leino (2004). Tohmajärven kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 58 s.
 356. Hannu Pajunen (2004). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 9. 51 s.
 357. Timo Suomi ja Riitta Korhonen (2004). Karviassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 42 s. 
 358. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2004). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 108 s.
 359. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (2005). Kokemäen suot ja niiden turvevarat. 44 s.
 360. Jukka Turunen ja Teuvo Herranen (2005). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 67 s.
 361.  Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2005). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 31 s.
 362. Ari Luukkanen (2005). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 44 s.
 363. Tapio Toivonen (2005). Siikaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 64 s.
 364. Tapio Toivonen ja Timo Suomi (2006). Merikarvialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 365. Riitta Liisa Kallinen (2006). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 34 s.
 366.  Hannu Pajunen (2006). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niden turvevarat. Osa 10. 39 s.
 367. Jukka Turunen (2006). Kalajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 67 s.
 368. Ari Luukkanen (2006). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 46 s.
 369. Tapio Toivonen (2006). Noormarkussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 370. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2006). Hämeenkyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 52 s.
 371. Carl-Göran Stén (2006). Ahvenanmaan tutkitut suot. 65 s.
 372. Timo Suomi ja Kari Lehmuskoski (2006). Kalvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 59 s.
 373. Hannu Pajunen (2007). Oulun turvevarat. Osa 1. 42 s.
 374. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2007). Kolarissa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 100 s.
 375.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2007). Kauhavalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 98 s.
 376.  Ari Luukkanen (2007). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 54 s.
 377 . Jukka Turunen ja Matti Laatikainen (2007). Pyhäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 78 s.
 378.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2007). Alahärmässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 80 s.
 379.  Kimmo Virtanen ja Timo Hirvasniemi (2007). Turvetuotantoalueiden hankintaopas PK-turvetuottajille. 44 s.
 380.  Tapio Toivonen ja Samu Valpola (2007). Pomarkussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 82 s.
 381. Tapio Toivonen ja Teuvo Herranen (2008). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 102 s.
 382. Riitta-Liisa Kallinen (2008). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 58 s.
 383. Jukka Häikiö (2008). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 108 s.
 384. Ari Luukkanen (2008). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 63 s.
 385. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2008). Ikaalisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 106 s.
 386. Matti Maunu, Jukka Räisänen ja Timo Hirvasniemi (2008). Kemijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. 
  47 s.
 387. Jukka Turunen (2008). Pyhäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 108 s.
 388. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2008). Kankaanpäässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 80 s.
 389. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski, Markku Moisanen ja Riitta Korhonen (2008). Keuruun tutkitut suot ja niiden turvevarat. 
  Osa 2. 132 s.
 390. Hannu Pajunen (2008). Limingassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 48 s.
 391. Teuvo Herranen (2009). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 115 s.
 392. Hannu Pajunen (2009). Tyrnävällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 64 s.
 393. Hannu Pajunen ja Heikki Meriluoto (2009). Siikalatvan turvevarat. Osa 1. 78 s.
 394. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2009). Oravaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 60 s.
 395. Ari Luukkanen (2009). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 82 s.
 396. Teuvo Herranen (2009). Pyhännällä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 87 s.
 397. Hannu Pajunen (2009). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 70 s.
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 398. Teuvo Herranen (2009). Turpeen rikkipitoisuus Suomessa. 61 s.
 399. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski ja Markku Moisanen (2009). Keuruun tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 125 s.
 400. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2009). Kolarissa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 74 s.
 401. Jukka Turunen ja Matti Laatikainen (2009). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 73 s.
 402. Jukka Räisänen (2009). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 85 s.
 403. Hannu Pajunen (2010). Limingassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 64 s.
 404. Heikki Meriluoto ja Ilkka Aro (2010). Kuusamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. 79 s.
 405. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2010). Uudessakaarlepyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat Osa 1. 127 s.
 406. Ari Luukkanen (2010). Maaningalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s.
 407. Teuvo Herranen (2010). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 139 s.
 408. Jukka Turunen ja Heikki Meriluoto (2010). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 80 s.
 409. Tapio Toivonen ja Asta Harju (2010). Soinissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 141 s.
 410. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2010). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 81 s.
 411. Jukka Leino (2010). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 74 s.
 412. Timo Suomi, Kari Lehmuskoski ja Markku Moisanen (2010). Hattulan tutkitut suot ja niiden turvevarat. 124 s.
 413. Jukka Räisänen (2010). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 3. 100 s.
 414. Matti Laatikainen, Jukka Leino, Jouni Lerssi, Johanna Torppa ja Jukka Turunen (2011). Turvetutkimusten menetelmä-
  kehitystarkastelu. 198 s.
 415. Riitta-Liisa Kallinen (2010). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 69 s.
 416. Hannu Pajunen (2011). Siikalatvan turvevarat. Osa 2. 57 s.
 417. Teuvo Herranen (2011). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 144 s.
 418. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2011). Uudessakaarlepyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 106 s.
 419. Jukka Turunen ja Heikki Meriluoto (2011). Pihtiputaalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 87 s.
 420. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2011). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 137 s.
 421. Jukka Räisänen ja Janne Kivilompolo (2011). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 4. 111  s.
 422. Tapio Toivonen ja Asta Harju (2011). Soinissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 106 s.
 423. Timo Suomi ja Ale Grundström (2011). Hyvinkään tutkitut suot ja niiden turvevarat. 83 s.
 424. Ari Luukkanen (2011). Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 66 s.
 425. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2012). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 2. 89 s.
 426. Jukka Leino (2012). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 105 s.
 427. Hannu Pajunen (2012). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 428. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2012). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 136 s.
 429. Teuvo Herranan (2012). Kruunupyyssä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 150 s.
 430. Heikki Meriluoto ja Jukka Turunen (2012). Pihtiputaalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 75 s.
 431. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2012). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 3. 90 s.
 432. Ari Luukkanen (2012). Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 77 s.
 433. Janne Kivilompolo (2012). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 5. 107 s.
 434. Timo Suomi (2012). Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 86 s.
 435. Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus (2012). Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 132 s.



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

ISBN 978-952-217-351-5
ISSN 1235-9440

 436. Tapio Toivonen (2013). Korsnäsissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 66 s.
 437.  Riitta-Liisa Kallinen (2013). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 73 s.
 438. Tapio Toivonen (2013). Pedersöressä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 160 s.
 439. Hannu Pajunen (2013). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 70 s.
 440. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2013). Ylitorniolla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 4. 98 s.
 441. Heikki Meriluoto (2013). Juuassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 92 s.
 442. Teuvo Herranen (2013). Vöyrissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 115 s.
 443. Markku Mäkilä, Heikki Säävuori, Oleg Kuznetsov ja Ale Grundström (2013). Suomen soiden ikä ja kehitys. 67 s.
 444. Ari Luukkanen (2013). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 66 s.
 445. Onerva Valo, Asta Harju ja Tuija Vähäkuopus (2013). Lappajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 141 s.
 446. Janne Kivilompolo (2013). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 6. 93 s.
 447. Markku Moisanen (2013). Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 123 s.
 448. Tapio Toivonen ja Joni Palola (2014). Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 139 s.
 449. Riitta-Liisa Kallinen (2014). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 70 s.
 450. Jukka Turunen (2014). Paltamossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 79 s.
 451. Ari Luukkanen (2014). Iisalmen turpeiden kemiasta. 72 s.
 452. Hannu Pajunen (2014). Vaalassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 79 s.
453. Timo Suomi ja Ale Grundström (2014). Ruokolahden tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 92 s.
454. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2014). Vaasassa ja Mustasaaressa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 112 s.
455.  Tuija Vähäkuopus ja Tapio Toivonen (2014). Vimpelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 111 s. 
456. Ari Luukkanen (2014). Lapinlahdella (Varpaisjärvellä) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 6. 85 s. 
457. Janne Kivilompolo (2014). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 7. 92 s. 
458. Markku Moisanen (2014). Lopen tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 144 s.
459.  Teuvo Herranen (2014). Kaustisella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 221 s.
460.  Riitta-Liisa Kallinen ja Heikki Meriluoto (2015). Saarijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 79 s.
461.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2015). Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 152 s.
462.  Ari Luukkanen (2015). Nilsiässä (Kuopiossa) tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 118 s.
463.  Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2015). Vimpelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 109 s.
464.  Janne Kivilompolo (2015). Ranualla tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 8. 71 s.
465.  Jukka Turunen (2015). Puolangalla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 111 s.

Espoo 2015

www.gtk.fi  

info@gtk.fi

mailto:info%40gtk.fi?subject=

	Abstract
	Sisällysluettelo
	JOHDANTO
	TUTKIMUSMENETELMÄT
	Kenttätutkimukset
	Laboratoriomääritykset
	Aineiston käsittely ja tulokset

	SOIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON
	TUTKITUT SUOT
	1. Lakkasuo
	2. Juurikkasuo
	3. Pieni Joutensuo
	4. Isosuo
	5. Lehmisuo
	6. Kuikkasuo
	7. Kongassuo
	8. Köykänsuo 
	9. Myllysuo
	10. Lakkasuo 3
	11. Julkusuo
	12. Voipuanpääsuo 
	13. Kuohunsuo
	14. Leveäsuo 
	15. Pappilansuo 
	16. Niittysuo
	 17. Riitasuo
	18. Iso Pitämäsuo
	19. Pikku Pitämäsuo
	20. Kantosuo
	21. Jäkäläsuo
	22. Iso Koirasuo
	23. Pöytäsuo
	24. Järvenpääsuo
	25. Halolansuo 
	26. Turisevanräme
	27. Rytisuo
	28. Saukkosuo
	29. Ristisuo
	30. Soidinsuo
	31. Raappanansuo
	32. Vaarapäänsuo
	33. Likolamminsuo
	34. Kantosuo
	35. Turisevansuo
	36. Iso Luoteensuo
	37. Luoteen Välisuo
	38. Pieni Koirasuo
	39. Julkunsuo
	40. Vesikkosuo
	41. Karjusuo
	42. Palosuo
	 43. Murtosuo
	44. Suksiräme
	45. Huuhansuo
	46. Iso Joutensuo

	TULOSTEN TARKASTELU
	Soiden levinneisyys ja soistuminen
	Suoyhdistymät ja suotyypit
	Turvekerrostumat
	Soiden käyttömahdollisuudet turvetuotantoon
	Soidensuojelu

	KIITOKSET
	KIRJALLISUUS
	Liitteet



