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Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut kaksikymmentä suota
Huittisten kaupungissa, joka sijaitsee Satakunnassa, noin 180 km Helsingistä
luoteeseen . Turvetutkimukset kattavat 4175 ha. Yli metrin syvyisen alueen
pinta-ala on 3668 haja yli kahden metrin syvyisen 2956 ha . Turpeen kes-
kimääräinen paksuus on 3,0 m, josta heikosti maatuneen kerroksen osuus on
2,0 m . Suurin turpeen paksuus, 8,4 m, on mitattu Takarahkasta . Soiden
sisältämä turvemäärä on 124,5 milj . suo-m', yli metrin syvyisellä alueella
on n. 121 milj . suo-m' ja yli 2 m :n alueella n . 110 milj . suo-m' . Turpeen
keskimaatuneisuus on 4,0 ja hyvin maatuneen turpeen 6,2 .

Turpeista on rahkavaltaisia 81 % ja saravaltaisia 19 %. Suotyypeistä on
rämeitä 53 %, nevoja 34 % jakorpia 3 % . Turvekankaita on 4 %, turvepeltoja
2 % ja turpeennostoalueita 4 % . Hieman yli puolet eli 53 % suoalasta on
ojitettu lähinnä metsänkasvatusta, viljelyä ja turpeennostoa varten . Soiden
pohjamaalajeista yleisimmät ovat savi ja hiesu, joita on yhteensä 81
havainnoista .

Teolliseen turvetuotantoon soveltuu kaikkiaan 57 % tutkitusta suoalasta
eli 2400 ha:n alue, jossa on yhteensä 54,84 milj . suo-m 3 turvetta . Kasvu-
turvetuotantoon soveltuu 17 suota, joissa on 43,50 milj . suo-m' käyttökel-
poista turvetta yhteensä 2400 ha :n alueella. Polttoturvetuotantoon soveltuu
14 suota, joissa on yhteensä 11,34 milj . suo-m 3 turvetta 1679 ha :n alueella .
Kuivan turpeen energiasisältö on 20,7 milj . GJ eli 5,76 MWh ja jyrsinturpeen,
jonka kosteus on 50 %,18,33 milj . GJ eli 5,08 milj .MWh. Turvetta voidaan
käyttää vaihtoehtoisesti turvemul lan raaka-aineena j a maanparannusaineena .

Huittisten soista Isosuo ja Ronkansuo kuuluvat Puurijärven-Isosuon
kansallispuistoon, ja Punkalaitumen Isosuo sisältyy valtakunnalliseen
soidensuojelun perusohjelmaan . Nämä kolme suojelusuota, yhteensä
1014 ha, sisältyvät myös perustettavaan Natura 2000 -ohjelmaan .
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Peatland inventories were made by the Geological Survey of Finland

(GSF) in the town of Huittinen, which is situated about 180 km northwest
of Helsinki in southwestern Finland (61° 10'N, 22° 45' E) . Twenty mires
covering a total area of 4175 ha and containing 124 .5 million m3 of peat in
situ were studied. The mean depth of the peat layers is 3 .0 m, including the
poorly humified Sphagnum predominant surface layer, which averages
2.0 m in thickness . The greatest thicknesses of peat were found in the mires
Takarahka, 8 .4 m and Ilmiönsuo 8 .0 m. The mean humification (H) degree
of the peat is 4 .0 on von Post's 1-10-scale, and 6 .2 in the well humified peat .
Eighty-one per cent of the peat amount is Sphagnum predominant and the
remainder 19% Carex predominant . About half of the peatland area (53%)
have been drained for forestry, agriculture or peat cutting . The most
common mineral soils of the peatlands are clay and silt (81%) .

The peatlands investigated are suitable for peat production in an area of
2400 ha, which is about 57% of the area investigated, and mineable peat
amounts to 54 .8 million m' in situ . Horticultural peat production is pro-
posed on for 17 peatlands in an area of 2400 ha, and the mineable peat totals
to 43 .5 million m' in situ . Horticultural peat is already produced in an area
of about 70 ha on four peatlands . Fourteen peatlands were found suitable
for fuel peat production on an area of 1679 ha . The available amount of fuel
peat or, alternatively, raw material for mulch is 11 .3 million m3 in situ. The
energy content of the fuel peat equals to 20 .7 million GJ or 5 .8 million MWh
for dry peat or to 18 .3 million GJ or 5 .1 million MWh as calculated for 50%
moisture content .

The largest raised bogs Isosuo and Ronkansuo are included into The
National Park ofPuurijärvi and Isosuo . The raised bog Isosuo in Punkalaidun
is partly included into the National Mire Conservation Programme . The
mire conservation areas covering 1014 ha are also included into a proposal
for the Natura 2000 programme .

Key words: mires, inventory, fuel peat, energy content, horticultural peat,
reserves, resources, conservation, Holocene, Huittinen, Finland .
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Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 309, 1997
Huittisten tutkitut suot ja turpeen kÄyttÖkelpoisuus

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt tur
vetutkimuksia Huittisten kaupungin alueella geo-
logi Carl-GÖran Stenin johdolla vuonna 1970, jol-
loin tulevan kansallispuiston alueen suot olivat
tutkimuksen kohteena . Vuoden 1975 turvetutki-
mukset liittyvÄt GTK : n, Maanmittaushallituksen
ja Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteistyÖnÄ
suoritettuun maaperÄkartoitukseen Huittisten
kaupungin alueella, jolta julkaistiin yhdeksÄn
1 :20 000-mittakaavaistamaaperÄkarttaa: karttaleh-
det n:o 2112 01-09 (Geologinen tutkimuslaitos,
Maanmittaushallitus ja Maatalouden tutkimuskes-
kus 1978, 1979) . Mineraalimaan kartoituksesta
vastasi tÄllÖin geologi Pentti Lindroos (1975), poh-
javesitutkimuksista hydrogeologi Matti Taka ja
turvetutkimuksista Carl-GÖran Sten kausiapu-
laisten Erkki Raikamo, Helmer Tuittila, Timo Vari-
la, Kimmo Virtanen ja Pekka Vuori avustamana .
EdellÄ mainitun kartoituksen tuloksena on julkais-
tu myÖs Huittisten maaperÄkartta 1 :100 000 (Lind-
roos 1981) .

Soille laadittiin linjaverkostot, jotka koostui-
vat kunkin suon hallitsevan osan poikki vede-
tystÄ selkÄlinjasta ja sitÄ vastaan kohtisuorista
poikkilinjoista (Lappalainen, Sten ja HÄikiÖ,
1978) .

Poikkilinjojen vÄli oli yleensÄ 400 - 500 m, ja
tutkimuslinjoilla paaluin merkityt kairaus- ja
syvyyspisteet vuorottelivat 50 m :n vÄlein . Pie-
net suot tutkittiin hajapistein, jolloin myÖs py-
rittiin 2 - 5 pisteen tiheyteen kymmentÄ hehtaa-
ria kohti . Tutkimuslinjat on vaaittu vÄhintÄÄn 50
metrin vÄlein ja linjojen alku- ja loppupÄissÄ
tiheÄmminkin. Korkeudet sidottiin valtakunnal-
lisen kiintopisteverkon N60-korkeustasoon .

TutkimuspisteillÄ mÄÄritettiin suotyyppi, suon
pinnan vetisyys 5-asteikolla (kuiva, normaali,
vetinen, hyllyvÄ, rimpinen), mÄttÄisyys prosent-
teina suon pinta-alasta sekÄ mÄttÄiden keski-
mÄÄrÄinen korkeus (dm), puuston puulajisuh-
teet prosentteina, puuston tiheys- ja kehitys-
luokka ja mahdolliset hakkuut .

Kairauksin, jotka tehtiin 50 cm :n kannulla
varustetulla Hillerkairalla, mÄÄritettiin turve-

JOHDANTO

TUTKIMUSMENETELMöT JA -AINEISTOT

KenttÄtutkimukset

Turvetutkimuksen tarkoituksena on etsiÄ kas-
vuturpeen raaka-aineeksi ja polttoturpeeksi sovel-
tuvia turpeita sekÄ niiden hyÖdyntÄmiseen kelpaa-
via alueita ja siten palvella turpeen teollisen hyÖty-
kÄytÖn suunnittelua .TurvenÄytteitÄ laboratorio-
tutkimuksia varten otettiin lisÄksi kevÄÄllÄ 1996 .
TÄssÄ raportissa on selvitetty 20 Huittisten suon
turvemÄÄrÄt ja turpeen laatu (kuva 1) . Kahta kun-
tarajalla ja vain osittain Huittisissa sijaitsevaa suo-
ta, KÖyliÖn Takarahkaa ja Punkalaitumen Isosuota
on kÄsitelty tÄssÄ raportissa vain lyhyesti . Turve-
tutkimusraporttiin sisÄltyvÄt selostukset tutkituis-
ta soista ja turvevarojen kÄyttÖkelpoisuudesta sekÄ
englanninkielinen yhteenveto . TÄmÄn raportin jul-
kaisemattomaan arkistoversioon sisÄltyvÄt edellis-
ten lisÄksi suokartat, mahdolliset poikkileikkaus-
kuvat, laboratorioanalyysien tulokset, taulukot,
sekÄ havainnot puustosta ja mÄttÄisyydestÄ (Sten
1997) .

kerrostumistapÄÄturvelajit lisÄtekijÖineen sekÄnii-
den suhteelliset osuudet (6-asteikolla), turpeen
maatuneisuus (10-asteikolla), kosteus (5-asteikol-
la) ja tupasvillan kuitujen mÄÄrÄ (6-asteikolla) .
LisÄksi mÄÄritettiin suon pohjamaalajit . Turvelajit
ja pohjamaalajit sekÄ niiden symbolit on esitetty
liitteissÄ 1 ja 2 .

Osasta soita otettiin nÄytteet laboratorioanalyy-
sejÄ varten. NÄytesarjat on otettu alueilta, jotka
tutkimusten perusteella mahdollisesti soveltuvat
joko poltto- tai kasvuturvetuotantoon . NÄytesar-
joista laskettiin heikosti maatuneen pintarahkatur-
peen (eli pintarahkan) ja paremmin maatuneen
rahkaturpeen sekÄ saraturpeen ominaisuuksille
suokohtaisia keskiarvoja, jotka on esitetty arkisto-
raportin suokohtaisissa yhteenvedoissa . NÄitÄ kes-
kiarvoja, vaikka ne eivÄt aina edustakaan suon
kaikkia turpeita, on kÄytetty mm . arvioitaessa suon
energiasisÄltÖÄ . NÄytteet otettiin suon pinnasta
pohjaan jatkuvana sarjana kÄyttÄen tarkkatilavuuk-
sista mÄntÄkairaa, joka on halkaisijaltaan 80 mm
(Korpijaakko 1981, Lappalainen, Sten ja HÄikiÖ
1984) .
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KäYLIä

1 . Kiimasuo
2 . Loimansuo
3 . Longonsuo
4 . Suvisuo
5 . Heposuo
6 . Iironsuo
7 . Mouhisuo
8 .JÄrvensuo
9 . Toivarinsuo
10 Lauhansuo
T=Takarahka

11 . Isosuo
12 . Pikkusuo
13 . Rautasuo
14 . Nanhiansuo
15 . Vittassuo eli Reukaansuo
16 . IlmiÖnsuo
17 . Holstinsuo
18 . Hakasuo
19 . Mustissuo
20 . Ronkansuo
P=Punkalaitumen Isosuo

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Kuva 1 . Huittisten tutkitut suot . Indeksikartalla on Huittisten sijainti ja EtelÄ-Suomen suoaluejako RuuhijÄrven
(1982) mukaan : 1 . laakiokeitaat, 2 . kilpikeitaat, 3 . viettokeitaat sekÄ 4. aapasuot .
Fig. 1 . Peatlands investigated in Huittinen, southwestern Finland. The index map shows the regional distribution
of mires in southern Finland by RuuhijÄrvi (1983) 1 . Plateau bogs, 2 . Concentric raised bogs, 3. Eccentric bogs,
and 4. Aapa mires .
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Huittisten tutkitut suot ja turpeen kÄyttÖkelpoisuus

LaboratorionÄytteistÄ mÄÄritettiin heti nÄytteen-
ottohetkellÄ turvelaji ja maatuneisuus . Laborato-
riossa mÄÄritettiin polttoturvenÄytteiden happa-
muus (pH-aste), vesipitoisuus prosentteina mÄrkÄ-
painosta (105† C :ssa kuivattuna), kuiva-aineen
mÄÄrÄ tilavuusyksikÖssÄ (kg/suo-m 3 ), tuhkapitoi-
suus prosentteina kuiva-aineesta (815 ‡ 25† C :ssa
poltettuna) . LÄmpÖarvo on mÄÄritetty LECO AC-
300 -kalorimetrillÄ (ASTM D 3286) ja tulokset
ilmoitetaan megajouleina kilogrammaa kohti (MJ/
kg). Tehollinen lmpÖarvo on laskettu sekÄ kuival-
le turpeelle ettÄ turpeelle, jonka kosteusprosentti
on 50 ja 35 . Rikkipitoisuudet on mÄÄritetty LECO
SC-39 -rikkianalysaattorilla ja tulokset ilmoite-
taan % :ina kuivapainosta .

Laboratoriotutkimukset

KasvuturvenÄytteet on luokiteltu rahkasammal-
koostumuksensa mukaisesti kolmeen ryhmÄÄn :
Acutifolia, Palustria ja Cuspidata . NÄytteet kui-
vattiin lÄmpÖkaapissa 40†C : ssa ja happamuus (pH-
arvo) ja johtokyky mÄÄritettiin 3 g :sta kuivaa tur-
vetta sekoitettuna 50 ml :aan tislattua vettÄ . Turve/
vesiseos saa seistÄ yÖn yli ennen pH :n ja johtolu-
vun mÄÄritystÄ . Johtoluku (jl) ilmoitetaan millisie-
menseinÄ/metri (mS/m) . Vaihtokapasiteetti ilmen-
tÄÄturpeen ravinteiden pidÄtyskykyÄ . Vaihtokapa-
siteetti (CEC) mÄÄritetÄÄn pH 7 :ssÄ ja pH 9 :ssÄ
bariumasetaattimenetelmÄÄ kÄyttÄen ja tulokset
ilmoitetaan pH 7 :ssÄ milliekvivalentteina/100 g
(meq/100 g) (PuustjÄrvi 1956) .

TUTKIMUSAINEISTON KöSITTELY JA TULOSTEET

Tutkimusaineiston laskentaperusteet

Tutkimuspisteiden perusteella suo jaetaan sy-
vyysvyÖhykkeisiin, joiden rajat ovat 0,3, 1,0, 2,0,
3,0, 4,0, 5,0 ja 6.0 m . Jokaiselta syvyysvyÖhyk-
keeltÄ erikseen lasketut turvemÄÄrÄt yhdistÄmÄllÄ
saadaan suon kokonaisturvemÄÄrÄ selville . Maatu-
neisuudet sekÄ turvelaj ien ja turvetekijÖiden mÄÄ-
rÄt ja suhteet lasketaan turvemÄÄriin painottaen .

Turve jaetaan kÄyttÖkelpoisuuden mukaan po-
tentiaaliseen kasvuturpeeseen, vÄliturpeeseen ja
polttoturpeeseen . Kullekin luokalle lasketaan sy-
vyysvyÖhykkeittÄin keskimÄÄrÄinen turvepaksuus
ja turvemÄÄrÄt .

Suon on katsottu soveltuvan polttoturvetuotan-
toon, mikÄli siellÄ on vÄhintÄÄn 10 ha turvelajin ja
sen maatumisasteen (yleensÄ yli 5,0) puolesta tuo-
tantoon soveltuvaa yhtenÄistÄ, yli 2 m syvÄÄ aluet-
ta. Polttoturpeita ovat maatuneet rahkaturpeet (St
H 5 _ 10 ) sekÄ kaikki sara- ja ruskosammalturpeet (Ct
ja Bt H 1 _ 10 ) . KÄyttÖkelpoisen turpeen mÄÄrÄÄ las-
kettaessa on keskisyvyydestÄ vÄhennetty 0,5 m :n
turvekerros, joka vastaa suon pohjalle jÄÄvÄÄ run-
sastuhkaista kerrosta . Turpeen tuhkapitoisuus ei
saa ylittÄÄ 10 % :a, eikÄ rikkipitoisuus 0,3 % :a
(Polttoturpeen laatuohje 1991) . MikÄli suosta ei
ole kÄytettÄvissÄ laboratoriotuloksia, on energia-
sisÄllÖn arvioimisessa kÄytetty MÄkilÄn (1994)
GTK :n laajaan tutkimusaineistoon perustuvaa
menetelmÄÄ .

Kasvuturpeella tarkoitetaan kasvihuoneissa kÄy-
tettÄvÄÄ heikosti maatunutta rahkaturvetta, joka
jaetaan I luokan viljelyturpeen (Acutifolia-valtai-
set) ja II luokan viljelyturpeen (Cuspidata- ja
Palustria-valtaiset) raaka-aineeksi . Suon on kat-
sottu soveltuvan kasvuturvetuotantoon, mikÄli siel-
lÄ on vÄhintÄÄn 10 haturvelajinja sen maatumisas-
teen puolesta tuotantoon soveltuvaa yhtenÄistÄ, yli
metrin syvyistÄ aluetta . Kasvuturpeen raaka-ai-
neeksi on katsottu soveltuvan turve, jota tÄyttÄÄ
Kasvuturvestandardin (Turveteollisuusl iitto 1980)
ja lannoitelain asettamat vaatimukset (Suomen
sÄÄdÖskokoelma 1994) (liite 3) .

Turve on potentiaalista viljelyturpeen raaka-ai-
netta jos sen maatuneisuus on H 1 _ 3 ja siinÄ on vÄ-
hintÄÄn 90 % rahkasammaljÄÄnnÖksiÄ, joista yli
80 % on perÄisin Acutifolia-rahkasammalista . Tur-
ve on potentiaalista kasvuturpeen raaka-ainetta,
jos sen maatuneisuus on H 1 _4 ja siitÄ on rahkatur-
vetta (St) vÄhintÄÄn 5/6 . Muuna turvetekijÄnÄ saa
olla ainoastaan tupasvilla (Er),jota voi olla korkein-
taan 1/6, eli alle 17 % . Maanparannusturve koos-
tuu pÄÄosin suokasvien jÄÄnnÖksistÄ, sen maatu-
misaste on H 1 _6 von Postin asteikolla mitattuna, ja
hehkutusjÄÄnnÖs saa olla enintÄÄn 50 % kuiva-
aineen painosta .

VÄliturpeisiin kuuluvat ne rahkavaltaiset tur-
peet, joiden keskimaatuneisuus on korkeintaan H 4

9
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ja jotka eivÄt kuulu edellÄ mÄÄriteltyihin potenti-
aalisiin viljely- ja kasvuturpeisiin. Potentiaalinen
kasvuturve saa sisÄltÄÄ vÄliturvetta enintÄÄn 20
cm :n kerroksina. Jos vÄliturvetta on yli 20 cm,

Tutkituista soista on laadittu suokartat mitta-
kaavassa 1 : 10 000. Kartoista ilmenevÄt kairauspis-
teiden sijainti, turpeen keskimaatuneisuus sekÄ
heikosti maatuneen, rahkavaltaisen pintakerroksen
ja koko turvekerroksen paksuus . Karttoihin on
piirretty myÖs turpeen paksuutta osoittavat sy-
vyyskÄyrÄt (1 m, 2 m, 3 m jne .) .

Turvekerrostumien rakennetta kuvataan poikki-
leikkausprofiilein. Maatuneisuutta kuvaavissa pro-
fiileissa von Postin 10-asteikko on jaettu kolmeen
eri luokkaan : heikosti maatunut (H 1 _3 ), keskinker-
taisesti maatunut (H 4) sekÄ kohtalaisesti ja hyvin
maatunut (H5.10) . Turvelajiprofiileihin on merkitty
kairauspisteen ylÄpuolelle suotyyppi, luonnonti-
laisena tai muuttuneena, sekÄ liekoisuus murtolu-
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Tutkimusaineiston tulosteet
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mÄÄritellÄÄn sen alla oleva potentiaalinen kasvu-
turvekin vÄliturpeeksi . VÄliturvetta kÄytetÄÄn
maanparannusaineena tai ns . ympÄristÖturpeena
esimerkiksi viherrakentamiseen .

kuna: osoittajassa lieko-osumien mÄÄrÄ 0 - 1 m :n
syvyydessÄ ja nimittÄjÄssÄ osumien mÄÄrÄ 1- 2 m :n
syvyydessÄ. NÄmÄ osumat muutetaan liekoisuus-
prosenteiksi ns . Pavlovin menetelmÄn mukaan,
jossa kantopitoisuus on jaettu viiteen eri luokkaan :
liekoja on erittÄin vÄhÄn (alle 1 %), vÄhÄn (1,0 -
1,9 %), kohtalaisesti (2,0 - 2,9 %), runsaasti (3,0 -
3,9 %) ja erittÄin runsaasti (yli 4 %) . Tutkimuslin-
jan ilmansuunta ja suon absoluuttiset korkeudet
ovat profiilikehyksien sivureunoissa . EdellÄ ku-
vattuja suokarttoja ja -profiileja on kÄytetty hy-
vÄksi selvitettÄessÄ teolliseen tuotantoon soveltu-
vien kasvu- ja polttoturpeiden mÄÄrÄÄ ja niiden
esiintymisen laajuutta. Kartoista ja profiileista ovat
esimerkit kuvissa 2 ja 3 .

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Kuva 2 . Esimerkki suokartasta, johon on merkitty tutkimuslinjasto ja -pisteet . Tutkimuspisteen ylÄpuolella on
turpeen keskimÄÄrÄinen maatuneisuus (H 1 _ 10), sekÄ alapuolella heikosti maatuneen rahkakerroksen ja koko
turvekerrostuman paksuus (dm) . SyvyyskÄyrÄt ovat metrin vÄlein . Merkkien selite on liitteissÄ 1 ja 2 .
Fig. 2. An example of a mire map . For symbols and abbreviations, see appendices 1 - 2 .
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1 . Kiimasuo

Kiimasuo (kl. 2112 01) sijaitsee Huittisten ja
Vampulan rajalla noin 11 km Huittisten keskustasta
lounaaseen (kuva 1) . Suon pinta on 87 - 94 m me-
renpinnan ylÄpuolella (mpy) ja viettÄÄ pohjoiseen
ja kaakkoon. Vedet laskevat pohjois- ja kaakkois-
reunalta lÄhteviÄ ojia myÖten itÄÄnpÄin virtaavaan
ojaan, edelleen Loimijokeenja lopulta KokemÄen-
jokeen. Suo rajoittuu lÄhes kauttaaltaan kallio- ja
moreenialueisiin (Lindroos 1980) . Kulkuyhteydet
suolle ovat hyvÄt etelÄ- ja lÄnsiosan reunan lÄhellÄ
kulkevien teiden ansiosta . Suon kokonaispinta-ala
on 128 ha, josta 88 sijaitsee Huittisissa ja 40 ha
Vampulassa . Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat
koko suota. Yli metrin syvyistÄ aluetta on 71 haja
yli 2 m syvÄÄ 45 ha . Suolla on 34 tutkimuspistettÄ,
ja tutkimuspistetiheys on 2,7/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keski- ja reunaosassa tavattavat isovarpurÄme,
tupasvillarÄme ja rahkarÄme. Reunoilla on lisÄksi
paikoin varsinaista sararÄmettÄ, korpirÄmettÄ ja
turvekankaita. Suon pinnan mÄttÄiden korkeus on
2 - 3 dm. Kiimasuo on lÄhes kokonaan tiheÄsti
ojitettu, joten luonnontilaisuusaste on vain noin
10 % . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .
Kiimasuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen

pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,2 ja
koko turvekerrostuman 5,0 . Yli 2 m :n syvyisen
alueen vastaavat luvut ovat 6,4 ja 4,6 . Suoaltaan
keskiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pin-
taturvekerros ulottuu paksuimmillaan 3,6 m :n sy-
vyyteen. Suurin turvepaksuus, 5,4 m, on mitattu
suon keskiosasta .

Kiimasuossa on rahkavaltaisia turpeita 59 % ja
saravaltaisia 41 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 44 % ja tupasvillarahkaturpeita 27 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on saraturpeisiin ja hy-
vin maatuneisiin rahkaturpeisiin liittyvÄ puuaines,
joka muodostaa yksinÄÄn runsaat 14 % ja saratur-
peiden kortteen noin 3 % . Rahkaturpeiden tupas-
villan jÄÄnnÖsten osuus tÄstÄ on noin 7,5 % suon
turvemassasta . LevÄkkÖÄ (Scheuchzeriapalustris)
ja tupasluikkaa (Trichophorum cespitosum), joita
tavataan lÄhinnÄ kuljurahkaturpeissa, on kumpaa-
kin alle 1 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet Kii-
masuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 55 %, sara 30 %,
rahkasara 11 % ja sararahka 4 % .

Kiimasuon yleisin pohjamaalaji on moreeni, joka
on osittain huuhtoutunutta (70 % havainnoista) .
Savea on 15 % ja hietaa 3 % . Kalliota on noin 12 % .
Suoaltaan syvimmissÄ osissa on paikoin 5-10 cm :n
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paksuinen liejukerros . TutkimuspisteistÄ 6 % on
liejualueella . Suo on alkanut kehittyÄ primaarise-
na soistumisena altaan syvimmistÄ kohdista ja sen
jÄlkeen levinnyt ympÄristÖÖn metsÄpalon jÄlkeen
lÄhinnÄ metsÄmaan soistumisen kautta .

Kiimasuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 71 ha :n alueella keskimÄÄrin 1,4 m :n
paksuudelta yhteensÄ noin 1 milj . suo-m 3 . Koko-
naisuutena suon pintarahka soveltuu II luokan
viljelyturpeen raaka-aineeksi. Pohjoisosasta on ai-
koinaan nostettu hieman rahkaturvetta kuivik-
keeksi .

Turvekerrostumasta on otettu nÄytteet laborato-
rioanalyysejÄ varten . Kiimasuossa on energian-
tuotantoon soveltuvaa kohtalaisesti ja hyvin maa-
tunutta turvetta yli kahden metrin syvyisellÄ 45 ha :n
alueella .

Kokonsa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun
perusteella Kiimasuo soveltuu teolliseen kasvu-
turvetuotantoon jatÄmÄn jÄlkeen mahdollisesti polt-
toturvetuotantoon . Kohtalaisesti ja hyvin maatu-
nutta turvetta voidaan kÄyttÄÄ myÖs maan-
parannusaineena tai turvemullan raaka-aineena .

2 . Loimansuo

Loimansuo (kl. 2112 02) sijaitsee noin 5 km
Huittisten keskustasta etelÄÄn (kuva 1) . Suon pinta
on 56 - 60 m mpy ja viettÄÄ keskustasta reunoille
pÄin. Vedet laskevat lÄnsi- ja pohjoisreunalta lÄh-
teviÄ ojia myÖten kaakkoon virtaavaan ojaan, joka
laskee viereiseen Loimijokeen ja tÄmÄ edelleen
KokemÄenjokeen . Suo rajoittuu lÄhes kauttaaltaan
savikkoon, lounaisosassa kallio- ja moreenialuee-
seen (Lindroos 1980) . Kulkuyhteydet suolle ovat
hyvÄt itÄ- ja lÄnsireunan lÄhellÄ kulkevien teiden
ansiosta. Suon kokonaispinta-ala on 107 ha, yli
metrin syvyisen alueen 79 haja yli 2 m syvÄn 55 ha .
Suolla on 36 tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspisteti-
heys on 3,4/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosasta tavattavat keidasrÄme ja silmÄkeneva .
Reunoilla on isovarpuista rÄmettÄ, rahkarÄmettÄ,
kangasrÄmettÄ sekÄ mustikka- ja ruohoturvekan-
gasta. Suon pinnan mÄttÄiden korkeus on 2 - 4 dm .
Suon keskusta on luonnontilassa, reunat taas on
kokonaan tiheÄsti ojitettu. Suon luonnontilaisuus-
aste on noin 55 % . Kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt .



Loimansuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen
pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 5,8 ja
koko turvekerrostuman 4,0 . Yli 2 m :n syvyisen
alueen vastaavat luvut ovat 5,8 ja 3,7 . Suoaltaan
keskiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pinta-
turvekerros ulottuu paksuimmillaan 3,7 m :n syvyy-
teen . Suurin turvepaksuus, 4,2 m, on mitattu suon
keskiosasta.

Loimansuossa on rahkavaltaisia turpeita 76 % ja
saravaltaisia 24 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 25 % ja tupasvillarahkaturpeita 14 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekij Ä on saraturpeisiin j a hy-
vin maatuneisiin rahkaturpeisiin liittyvÄ puuaines,
joka muodostaa yksinÄÄn 6 % suon turvemÄÄrÄstÄ .
Rahkaturpeiden tupasvillan osuus tÄstÄ on noin
3 % ja saraturpeiden kortteen noin 1 % . PÄÄturve-
laj ien prosenttiosuudet Loimansuon turvemÄÄrÄstÄ
ovat: rahka 73 %, sara 17 %, rahkasara 7 % ja sa-
rarahka 3 % .

Suon yleisin pohjamaalaji on savi (97 % havain-
noista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ
10 - 40 cm:n paksuinen liejukerros . Moreenia on
3 %. TutkimuspisteistÄ 71 % on liejualueella . Suo
on alkanut kehittyÄ jÄrven umpeenkasvun seu-
rauksena. Mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan sois-
tuminen on sittemmin laajentanut suota ympÄris-
tÖÖn .

Loimansuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 79 hain alueella . Kokonaisuutena
suon pintarahka soveltuu pÄÄosin I luokan viljely-
turpeen raaka-aineeksi .

Suon pohjoisosan turvekerrostumasta on otettu
nÄytteet laboratorioanalyysejÄ varten . Loiman-
suossa on kasvuturvekerroksen alla energiantuo-
tantoon soveltuvaa kohtalaisesti ja hyvin maatu-
nutta turvetta yli kahden metrin syvyisellÄ 55 ha :n
alueella .

Suon reunaosasta on aikoinaan nostettu rahka-
turvetta kuivikkeeksi . Suon halki on vedetty sÄh-
kÖvoimalinja, joka on huomioitava turvekenttien
suunnittelussa. Kokonsa, turvemÄÄriensÄ ja tur-
peittensa laadun perusteella Loimansuo sopii hy-
vin teolliseen kasvuturvetuotantoon . Suo ei sovel-
lu polttoturvetuotantoon, sillÄ kÄyttÖkelpoinen tur-
vekerros on ohut .

3 . Longonsuo
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Longonsuo (kl . 2112 02) sijaitsee noin 6 km
Huittisten keskustasta lounaaseen (kuva 1). Suon
pinta on 58 - 61 m mpy ja viettÄÄ tasaisesta keskus-
tasta reunoille pÄin . Vedet laskevat reunoilta lÄh-

teviÄ ojia myÖten kaakkoon virtaavaan ojaan, joka
laskee Loimijokeen ja edelleen KokemÄenjokeen .
Suo rajoittuu lÄhes kauttaaltaan savikkoon ja itÄ-
osassa moreeni- ja kallioalueisiin (Lindroos 1980) .
Kulkuyhteydet suolle ovat kohtalaiset lÄnsi-ja kaak-
koisreunan lÄhellÄ kulkevien paikallisteiden ansi-
osta. Suon kokonaispinta-ala on 85 ha, yli metrin
syvyisen alueen 65 haja yli 2 m syvÄn 50 ha . Suolla
on 26 tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspistetiheys on
3,1/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat keidasrÄme, rahkarÄme, ly-
hytkorsineva ja silmÄkeneva . Reunoilla on isovar-
puista rÄmettÄ, rahkarÄmettÄ sekÄ varsinaista kor-
pea ja ruohoturvekangasta . Suon pinnan mÄttÄiden
korkeus on 2 - 3 dm . Suon keskusta on luonnonti-
lassa, reunat on kokonaan tiheÄsti ojitettu . Suon
luonnontilaisuusaste on noin 35 % . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvÄt .

Longonsuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen
pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,0 ja
koko turvekerrostuman 4,1 .Yli 2 m :n syvyisen
alueen vastaavat luvut ovat 5,8 ja 3,8 . Suoaltaan
keskiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pin-
taturvekerros ulottuu paksuimmillaan 3,0 m :n sy-
vyyteen. Suurin turvepaksuus, 3,9 m, on mitattu
suon keskiosasta .

Longonsuossa on rahkavaltaisia turpeita 69 % ja
saravaltaisia 31 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 29 % ja tupasvillarahkaturpeita 25 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnÖkset muodostavat yksinÄÄn noin 9 % suon
turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on runsaat 5 % ja saraturpeiden kortteen noin
2 %. LevÄkkÖÄ, jota tavataan lÄhinnÄ kuljurahka-
turpeissa on 1 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet
Longonsuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 69 %, sara
30 % ja rahkasara 1 % .

Longonsuon yleisin pohjamaalaji on savi (96
havainnoista). Hietaa on 4 % . Liejua ei ole todettu
tutkimuspisteissÄ. Suo on alkanut kehittyÄ meren-
rannan eli primaarisena soistumisena ja sittemmin
laajentunut ympÄristÖÖn mineraalimaan, lÄhinnÄ
metsÄmaan soistumisen kautta, jota metsÄpalo on
edesauttanut .

Longonsuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 65 ha:n alueella. Kokonaisuutena
suon heikosti maatunut rahkaturve soveltuu kasvu-
turpeen raaka-aineeksi. Suon pohjoisosan turve-
kerrostumasta on otettu nÄytteet laboratorioana-
lyysejÄ varten. Suosta on aikoinaan nostettu hie-
man rahkaturvetta kuivikkeeksi .
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Longonsuossa on energiantuotantoon soveltu-
vaa kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli
kahden metrin syvyisellÄ 50 ha :n alueella . Kokon-
sa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perus-
teella Longonsuo sopii kohtalaisesti teolliseen
kasvuturvetuotantoon .

4 . Suvisuo

Suvisuo (kl . 2112 02) sijaitsee noin 8 km Huit-
tisten keskustasta lounaaseen (kuva 1) . Suon pinta
on 62 - 67 m mpy ja viettÄÄ pohjoiseen ja koilli-
seen. Vedet laskevat koillis- ja pohjoisreunalta
lÄhteviÄ ojia myÖten koilliseen virtaavaan Suvi-
suonojaan ja Kohiojaan ja edelleen KokemÄenjo-
keen . Suo rajoittuu lÄhes kauttaaltaan kallio- ja
moreenialueisiin, etelÄssÄ ja koillisessa savikkoon
(Lindroos 1980) . Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt
suon poikki ja lÄnsi- ja etelÄreunan lÄhellÄ kulke-
vien teiden ansiosta . Suon kokonaispinta-ala on
148 ha, yli metrin syvyisen alueen 130 haja yli 2 m
syvÄn 74 ha . Suolla on 28 tutkimuspistettÄ, ja tut-
kimuspistetiheys on 1,9/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat keidasrÄme, lyhytkorsine-
va ja silmÄkeneva . Reunoilla on isovarpuista rÄ-
mettÄ, rahkarÄmettÄ, tupasvillarÄmettÄ sekÄ var-
sinaista korpea, ruoho-ja heinÄkorpea ja varputur-
vekangasta. Suon pinnan mÄttÄiden korkeus on 1 -
3 dm. Suon reunat on tiheÄsti ojitettu ja keskusta
lÄhes luonnontilassa . Suon luonnontilaisuusaste
on noin 70 %. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Suvisuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen poh-
jaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 5,7 ja koko
turvekerrostuman 4,2 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 5,3 ja 3,9 . Suoaltaan keski-
osan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 3,0 m :n syvyy-
teen. Suurin turvepaksuus, 4,5 m, on mitattu suon
keskiosasta .

Suvisuossa on rahkavaltaisia turpeita 73 % ja
saravaltaisia 27 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 37 % ja tupasvillarahkaturpeita 44 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnÖkset muodostavat yksinÄÄn noin 13 % suon
turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on runsaat 4 % ja saraturpeiden kortteen noin
5 % . LevÄkkÖÄ, jota tavataan lÄhinnÄ kuljurahka-
turpeissa on 6 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet
Suvisuon turvemÄÄrÄstÄ ovat: rahka 66 %, sara
14 %, rahkasara 13 % ja sararahka 7 % .
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Suon yleisin pohjamaalaj i on savi (48 % havain-
noista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ
20 - 130 cm :n paksuinen liejukerros. Moreenia on
28 % ja hietaa 20 % . TutkimuspisteistÄ 24 % on
liejualueella .

Suvisuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 130 ha :n alueella. Kokonaisuutena
suon pintarahka soveltuu vain II luokan viljelytur-
peen raaka-aineeksi . Suosta on aikoinaan nostettu
hieman rahkaturvetta kuivikkeeksi . Suon pohjois-
osan turvekerrostumasta on otettu nÄytteet labora-
torioanalyysejÄ varten .

Suvisuossa on energiantuotantoon soveltuvaa
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli kah-
den metrin syvyisellÄ 74 ha :n alueella. Kokonsa,
turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perusteella
Suvisuo sopii kohtalaisesti teolliseen kasvuturve-
ja polttoturvetuotantoon .

Suvisuota on esitetty suojeltavaksi (Satakunnan
seutukaavaliitto 1985) . Suo on kuitenkin nyt ojituk-
sen johdosta menettÄnyt luonnontilansa (Tauluk-
kol, s. 31) .

5 . Heposuo

Heposuo (kl.2112 02) sijaitsee noin 8 km Huit-
tisten keskustasta lounaaseen . Suon pinta on 63 -
66 m mpy ja viettÄÄ pohjoiseen ja luoteeseen (kuva
1). Vedet laskevat luoteis-ja pohjoisreunalta lÄhte-
viÄ ojia myÖten pohjoiseen virtaavaan KÖminojaan
ja Myllyojaan ja edelleen KokemÄenjokeen . Suo
rajoittuu lÄhes kauttaaltaan moreeni- ja kallioalu-
eisiin (Lindroos 1980). Kulkuyhteydet suolle ovat
hyvÄt lÄnsi- ja koillisreunan lÄhellÄ kulkevien
metsÄautoteiden ansiosta. Suon kokonaispinta-ala
on 116 ha, yli metrin syvyisen alueen 72 haja yli
2 m syvÄn 56 ha . Suolla on 29 tutkimuspistettÄ, ja
tutkimuspistetiheys on 2,5/10 ha (kuva 1) .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat keidasrÄme, lyhytkorsineva
ja silmÄkeneva . Reunoilla on isovarpuista rÄmettÄ,
rahkarÄmettÄ (kuva 4) sekÄ kangaskorpea ja ruo-
ho- ja heinÄkorpea . Suon pinnan mÄttÄiden kor-
keus on 2 - 4 dm . Heposuo on lÄhes kokonaan tihe-
Ästi oj iettu, ja kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Heposuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen
pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,8 ja
koko turvekerrostuman 4,9. Yli 2 m :n syvyisen
alueen vastaavat luvut ovat 6,1 ja 4,3 . Suoaltaan
keskiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pin-
taturvekerros ulottuu paksuimmillaan 3,2 m :n sy-
vyyteen . Suurin turvepaksuus, 4,4 m, on mitattu
suon keskiosasta .
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6 . Iironsuo

Iironsuo (kl . 2112 02) sijaitsee noin 7 km Huit-
tisten keskustasta lÄnteen (kuva 1) . Suon pinta on
58 - 60,5 m mpy ja viettÄÄ luoteeseen ja kaakkoon .
Vedet laskevat luoteis- ja kaakkoisreunalta lÄhte-
viÄ ojia myÖten luoteeseen virtaavaan Myllyojaan
ja Koihojaan ja edelleen KokemÄenjokeen . Suo
rajoittuu lÄhes kauttaaltaan kallio- ja moreeni-
alueisiin (Lindroos 1980) . Kulkuyhteydet suolle
ovat hyvÄt pohjoisosan yli ja etelÄreunan lÄhellÄ
kulkevien teiden ansiosta . Suon kokonaispinta-ala
on 62 ha, yli metrin syvyisen alueen 46 haja yli 2 m
syvÄn 37 ha . Suolla on 27 tutkimuspistettÄ, ja tut-
kimuspistetiheys on 4,4/10 ha.

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat isovarpurÄme, tupasvilla-
rÄme ja rahkaneva . Reunoilla on isovarpuista rÄ-
mettÄ, rahkarÄmettÄ sekÄ ruoho- ja heinÄkorpea .
Suon luoteis- ja kaakkoisreunalla on turvepeltoa ja
pohjoisreunalla pieni kaatopaikka . Suon pinnan
mÄttÄiden korkeus on 2 - 3 dm . Suo on kokonaan
tiheÄsti ojitettu, ja kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,2 ja koko
turvekerrostuman 4,7 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 5,7 ja 4,2 . Suoaltaan keski-
osan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 3,1 m:n syvyy-
teen. Suurin turvepaksuus, 3,9 m, on mitattu suon
keskiosasta .

Iironsuossa on rahkavaltaisia turpeita 76 % ja
saravaltaisia 24 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 37 % ja tupasvillarahkaturpeita perÄti
49 % . Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla,
jonka jÄÄnnÖkset muodostavat yksinÄÄn noin 15
suon turvemassasta.Saraturpeisiin ja hyvin maa-
tuneisiin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen
osuus tÄstÄ on runsaat 6 %, saraturpeiden jÄrvi-
ruo'on noin 3 % ja kortteen 2 % . LevÄkkÖÄ, jota
tavataan lÄhinnÄ kuljurahkaturpeissa on 3 % . PÄÄ-
turvelajien prosenttiosuudet Iironsuon turvemÄÄ-
rÄstÄ ovat : rahka 70 %, sara 19 %, sararahka 6 % ja
rahkasara 5 % .

Suon yleisin pohjamaalaj i on savi (70 % havain-
noista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ
10 - 30 cm :n paksuinen liejukerros . Hietaa on 22
sekÄ hiekkaa ja moreenia 4 % kumpaakin . Tut-
kimuspisteistÄ 44 % on liejualueella . Suo on alka-
nut kehittyÄ jÄrven umpeenkasvun seurauksena .
Mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan soistuminen
on sittemmin laajentanut suota ympÄristÖÖn .
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Iironsuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 46 hain alueella . Kokonaisuutena
suon pintarahka soveltuu vain II luokan viljelytur-
peen raaka-aineeksi . Suosta on aikoinaan nostettu
hieman rahkaturvetta kuivikkeeksi .

Energiantuotantoon soveltuvaa kohtalaisesti ja
hyvin maatunutta turvetta on Iironsuossa yli kah-
den metrin syvyisellÄ 37 ha :n alueella. Turveker-
rostumasta on otettu nÄytteet laboratorioanalyyse-
jÄ varten. Kokonsa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa
laadun perusteella osa Iironsuota sopii vÄlttÄvÄsti
teolliseen kasvuturvetuotantoon ja kohtalaisesti
polttoturvetuotantoon . Maantie jakaatopaikka suon
pohjoisosassa on otettava huomioon turvekenttien
suunnittelussa .

7 . Mouhisuo

Mouhisuo (kl . 2112 02) sijaitsee noin 4 km
Huittisten keskustasta lounaaseen (kuva 1). Suon
pinta on 69 - 70 m mpy ja viettÄÄ lÄnteen . Vedet
laskevat lÄnsireunalta lÄhteviÄ ojia myÖten luotee-
seen virtaavaan Palonojaan ja Raijalanojaan ja
edelleen KokemÄenjokeen . Suo rajoittuu lÄhes kaut-
taaltaan kallio- ja moreenialueisiin . Kulkuyhtey-
det suolle ovat hyvÄt etelÄ- ja lÄnsireunan lÄhellÄ
kulkevien metsÄautoteiden ansiosta . Suon koko-
naispinta-ala on 32 ha, yli metrin syvyisen alueen
15 haja yli 2 m syvÄn 3 ha . Suolla on 4 tutkimus-
pistettÄ, ja tutkimuspistetiheys on 1,3/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat rahkarÄmemuuttuma, lyhyt-
korsinevaojikko ja varsinainen saranevaojikko/
muuttuma. Reunoilla on varsinaista sararÄmettÄ ja
turvepehkun nostoaluetta . Suon pinnan mÄttÄiden
korkeus on 1 - 2 dm . Suo on kokonaan tiheÄsti
ojitettu ja kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 5,7 ja koko
turvekerrostuman 5,4 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 7,0 ja 5,4 . Suoaltaan keski-
osan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 1,5 m :n syvyy-
teen. Suurin turvepaksuus, 2,4 m, on mitattu suon
keskiosasta .

Mouhisuossa on saravaltaisia turpeita 67 % ja
rahkavaltaisia 33 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Suo
on siten Huittisten tutkituista soista ainoa turpeil-
taan saravaltainen . Puun ja varpujen jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄviÄ turpeita on kokonaisturvemÄÄrÄstÄ 32
ja tupasvillarahkaturpeita 15 % . Turpeiden yleisin
lisÄtekijÄ on saraturpeisiin liittyvÄ puuaines, joka



8 . JÄrvensuo
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muodostaa yksinÄÄn runsaat 7 % suon turvemas-
sasta. Rahkaturpeiden tupasvillajÄÄnnÖsten osuus
tÄstÄ on noin 4 % ja saraturpeiden kortteen noin
1 %. PÄÄturvelajien prosenttiosuudet Mouhisuon-
turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahkasara 48 %, rahka 26 %,
sara 19 % ja sararahka 7 % .

Mouhisuon yleisin pohjamaalaji on savi (75 %
havainnoista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa
peittÄÄ 70 - 100 cm :n paksuinen liejukerros . Kal-
liota on noin 25 % . TutkimuspisteistÄ 50 % on lie-
jualueella . Suo on alkanut kehittyÄ jÄrven umpeen-
kasvun seurauksena . Mineraalimaan, lÄhinnÄ met-
sÄmaan soistuminen on sittemmin laajentanut suo-
ta ympÄristÖÖn .

Mouhisuota ei pienen kokonsa ja mataluutensa
takia suositella teolliseen turvetuotantoon . Koko-
naisuudessaan suon pintarahka kelpaa vain hei-
kosti turvepehkuksi tai II luokan viljelyturpeen
raaka-aineeksi, jakohtalaisesti ja hyvin maatunut-
ta turvetta on ainoastaan yli kahden metrin syvyi-
sellÄ 3 hain alueella . Korkeintaan pienimuotoinen
pala- tai kasvuturvetuotanto on Mouhisuolla mah-
dollista .

JÄrvensuo (kl . 2112 02) sijaitsee noin 8 km
Huittisten keskustasta lÄnteen (kuva 1) . Suon pinta
on 43 - 48 m mpy ja viettÄÄ itÄÄn ja lÄnteen . Vedet
purkautuvat itÄ-ja lÄnsireunalta lÄhteviÄ ojia myÖ-
ten Ronkanojaan ja Raviojaan, joka kiertÄÄ Raija-
lanjÄrven ja laskee KokemÄenjokeen. Suo rajoit-
tuu lÄhes kauttaaltaan savialueisiin, paitsi etelÄssÄ
Punakallioon ja pohjoispuolella RaijalanjÄrven
laskettuun jakuivattuun altaaseen (Lindroos 1980) .
Kulkuyhteydet suolle ovat kohtalaiset pohjois- ja
etelÄreunan lÄhellÄ kulkevien teiden ansiosta. Suon
kokonaispinta-ala on 102 ha, yli metrin syvyisen
alueen 95 haja yli 2 m syvÄn 75 ha . Suolla on 27
tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspistetiheys on 2,6/
10 ha (kuva 2) .
JÄrvensuo on konsentrinen kermikeidas . Ylei-

simpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon keski-
osassa tavattavat keidasrÄme, silmÄkeneva, rahka-
rÄme ja rahkaneva . Reunoilla on isovarpuista rÄ-
mettÄ, rahkarÄmettÄ sekÄ varpu- ja ruohoturvekan-
gasta . Pohjoisosasta on nostettu turvetta . Suon
pinnan mÄttÄiden korkeus on 2 - 3 dm . Suon reunat
on ojitettu, keskiosa on edelleen luonnontilassa,
joten suon luonnontilaisuusaste on noin 55 % . Kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvÄt.

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohjatur-
vekerroksen keskimaatuneisuus on 6,6 ja koko tur-
vekerrostuman 4,0 . Yli 2 m :n syvyisen alueen vas-

taavat luvut ovat 6,5 ja 3,7 . Suoaltaan keskiosan
heikosti maatunut, rahkavaltainen pintaturveker-
ros ulottuu paksuimmillaan 3,3 m:n syvyyteen .
Suurin turvepaksuus, 4,4 m, on mitattu suon keski-
osasta .

JÄrvensuossa on rahkavaltaisia turpeita 79 % ja
saravaltaisia 21 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 18 % ja tupasvillarahkaturpeita 21 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnÖkset muodostavat yksinÄÄn noin 8 % suon
turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on runsaat 5 % ja saraturpeiden kortteen noin
2 %. LevÄkkÖÄ, jota tavataan lÄhinnÄ kuljurahka-
turpeissa on 1 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet
JÄrvensuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 76 %, sara
14 %, rahkasara 7 % ja sararahka 3 % .

Suon yleisin pohjamaalaji on savi (96 % havain-
noista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ
10 - 50 cm:n paksuinen liejukerros . Hietaa on 4 % .
TutkimuspisteistÄ 89 % on liejualueella (kuva 3) .
Suo on nimensÄ mukaisesti alkanut kehittyÄ jÄrven
umpeenkasvun seurauksena . Mineraalimaan, lÄ-
hinnÄ metsÄmaan soistuminen on sittemmin laajen-
tanut suota ympÄristÖÖn .

JÄrvensuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 95 ha :n alueella. Kokonaisuutena
suon pintarahka soveltuu sekÄ I ettÄ II luokan
viljelyturpeen raaka-aineeksi . Kasvuturvekerrok-
sen alla on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta maan-
parannusturpeeksi tai turvemullan raaka-aineeksi
soveltuvaa turvetta yli kahden metrin syvyisellÄ
75 hain alueella. Suon lÄnsiosasta on aikoinaan
nostettu rahkaturvetta kuivikkeeksi ja maanpa-
rannusaineeksi . Suosta on otettu nÄytteet laborato-
rioanalyysejÄ varten .

Kokonsa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun
perusteella JÄrvensuo sopii hyvin teolliseen kasvu-
turvetuotantoon, mutta ei polttoturvetuotantoon
hyvin maatuneen kerroksen ohuuden takia .

9 . Toivarinsuo

Toivarinsuo (kl . 2112 02) sijaitsee noin 6 km
Huittisten keskustasta lÄnteen, Huittisten vara-
vankilan alueella (kuva 1) . Suon pinta on 43 - 47 m
mpy ja viettÄÄ lÄnteen ja luoteeseen . Vedet laske-
vat lÄnsi- ja luoteisreunalta lÄhteviÄ ojia myÖten
luoteeseen virtaavaan Raijalanojaan ja edelleen
KokemÄenjokeen . Suo rajoittuu etelÄssÄ ohuttur-
peiseen ja viljeltyyn ömmÄnsuohon, luoteessa
kuivattuun ja viljeltyyn RaijalanjÄrven liejualta-
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aseen ja muualla savialueisiin (Lindroos 1980) .
Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt suon yli sekÄ itÄ-
ja pohjoisreunan lÄhellÄ kulkevien paikallisteiden
ansiosta. Suon kokonaispinta-ala on 62 ha, yli met-
rin syvyisen alueen 56 haja yli 2 m syvÄn 34 ha .
Suolla on 10 tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspisteti-
heys on 1,6/10 ha .

Yleisin suotyyppi on turvepelto, vain reunoilla
on varputurvekangasta . Rahkaturvepellolle, jolla
1960-luvulla viljeltiin heinÄÄ, istutettiin aluksi
mÄnnyntaimia jamyÖhemmin koivua . Suo on koko-
naan ojitettu, ja kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 7,0 ja koko
turvekerrostuman 5,8 .Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 6,8 ja 5,2 . Suoaltaan kes-
kiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 2,0 m :n syvyy-
teen. Suurin turvepaksuus, 3,7 m, on mitattu suon
keskiosasta .

Toivarinsuossa on rahkavaltaisia turpeita 62
ja saravaltaisia 38 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun
ja varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 19 % ja tupasvillarahkaturpeita 14 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on puuaines, jonka
jÄÄnnÖkset muodostavat yksinÄÄn noin 5 % suon
turvemassasta . Rahkaturpeisiin liittyvÄn tupasvil-
lan osuus tÄstÄ on runsaat 4 % ja saraturpeiden
kortteen samoin 4 % . PÄÄturvelajien prosent-
tiosuudet Toivarinsuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka
62 %, sara 27 % ja rahkasara 11 % .

Suon pohjamaalaji on savi, jota suoaltaan syvim-
missÄ osissa peittÄÄ 20 - 60 cm:n paksuinen liejuker-
ros. RaijalanjÄrven lasketussa altaassa liejun pak-
suus on yli 2 m, ja lieju vaihtuu vÄhitellen lieju-
saveksi ja saveksi . TutkimuspisteistÄ noin 50 % on
liejualueella . Suo on alkanut kehittyÄ jÄrven um-
peenkasvun seurauksena . Mineraalimaan, lÄhinnÄ
metsÄmaan soistuminen on sittemmin laajentanut
suota ympÄristÖÖn . RaijalanjÄrven kuivattaminen
tapahtui 1930-luvulla . PuurijÄrven lasku liittyy
KokemÄenjoenperkaukseen 1820-luvullajavuosi-
na 1868 - 1874 (Anttila 1967) .

Toivarinsuon pintaosassa on heikosti maatunut-
ta rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ 56 ha :n
alueella. Suo kuuluu Huittisten varavankilaan, ja
sen nykyinen kÄyttÖmuoto on metsÄnkasvatus .
Aikaisemmin suolla viljeltiin mm . heinÄÄ, minkÄ
takia suon pintaosaa on savettu . Mineraalimaanse-
kainen turve koostuu tupasvillan ja levÄkÖn jÄÄn-
nÖksiÄ sisÄltÄvÄstÄ kuljurahkaturpeesta (Sphagnum
cuspidatum), eli rahkaturve on kasvuturveominai-
suuksiltaan varsin huonoa . Kokonaisuutena Toi-
varinsuon pintaosan turve kuitenkin kelpaa turve-
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pehkuksi tai II luokan viljelyturpeen raaka-aineeksi
sen jÄlkeen kun mineraalimaansekainen pintaker-
ros on kuorittu pois . TÄtÄ ravinteita sisÄltÄvÄÄ ker-
rosta voidaan kÄyttÄÄ maanparannusaineena tai
turvemullan raaka-aineena .

Toivarinsuossa on kohtalaisesti ja hyvin maatu-
nutta turvetta yli kahden metrin syvyisellÄ 34 ha :n
alueella . Polttoturvetuotanto on mahdollista vain
jos alue kuivataan pumppaamalla ja vedet johde-
taan suolle rakennetuista selkeytysaltaista Raija-
lanjÄrveÄ kiertÄvÄÄn laskukanavan kautta Koke-
mÄenjokeen .

Kokonsa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun
perusteella Toivarinsuo sopii korkeintaan vÄlttÄ-
vÄsti teolliseen kasvuturvetuotantoon, joten ny-
kyistÄ koeluontoista maa- ja metsÄtaloutta suolla
on syytÄ jatkaa .

10 . Lauhansuo

Lauhansuo (kl . 2112 02) sijaitsee noin 5 km
Huittisten keskustasta luoteeseen (kuva 1). Suon
pinta on 45 - 48 m mpy ja viettÄÄ keskustasta reu-
noille pÄin . Vedet laskevat lÄnsi- ja itÄreunalta
lÄhteviÄ ojia myÖten luoteeseen virtaavaan Raija-
lanojaan sekÄ itÄÄn Loimijokeen ja edelleen Ko-
kemÄenjokeen. Suo rajoittuu lÄhes kauttaaltaan
savikkoon, paitsi lÄnnessÄ ja luoteessa kallio- ja
moreenialueeseen, sekÄ etelÄssÄ harjuun (Lind-
roos 1980) . Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt etelÄ-
itÄ ja pohjoisreunan lÄhellÄ kulkevien teiden an-
siosta. Suon kokonaispinta-ala on 536 ha, yli met-
rin syvyisen alueen 507 haja yli 2 m syvÄn 463 ha .
Suolla on 42 tutkimuspistettÄ ja 35 syvyyspistettÄ,
yhteensÄ 77 pistettÄ, ja tutkimuspistetiheys on 1,4/
10 ha .
Lauhansuo on kaksikeskustainen konsentrinen

kermikeidas. YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enim-
mÄkseen suon keskiosassa tavattavat keidasrÄme,
lyhtykorsineva, silmÄkeneva ja rahkaneva . Reu-
noilla on isovarpuista rÄmettÄ, rahkarÄmettÄ ja
tupasvillarÄmettÄ, sekÄ lisÄksi turvepehkun nos-
toalueita, turvepeltojaja kytÖheittoa . Suon pinnan
mÄttÄiden korkeus on 2-4 dm . Suon itÄ- ja lÄnsi-
reunat on kokonaan tiheÄsti ojitettu, osittain luon-
nontilainen keskiosa vain harvakseltaan . Heikosti
maatuneeseen rahkaturpeeseen ruutukaavamaisesti
vuonna 1890 kaivetut vanhat valtaojat umpeutui-
vat pian ja niiden toiminta heikkeni (Kokkonen
1924 s .169) . Suon luonnontilaisuusaste on noin
50 %. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Lauhansuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen
pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,2 ja
koko turvekerrostuman 3,9 . Yli 2 m:n syvyisen



alueen vastaavat luvut ovat 6,2 ja 3,9 . Suoaltaan
keskiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pin-
taturvekerros ulottuu paksuimmillaan 2,6 m :n sy-
vyyteen. Suurin turvepaksuus, 3,8 m, on mitattu
suon keskiosasta .

Lauhansuossa on rahkavaltaisia turpeita 72 % ja
saravaltaisia 28 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 8 % ja tupasvillarahkaturpeita 22 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnÖkset muodostavat yksinÄÄn noin 7 % suon
turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on runsaat 1 % ja saraturpeiden kortteen noin
2 % . LevÄkkÖÄ, jota tavataan lÄhinnÄ kuljurahka-
turpeissa on alle 1%. PÄÄturvelajien prosent-
tiosuudet Lauhansuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka
64 %, rahkasara 20 %, sara 8 % ja sararahka 8 % .

Suon yleisin pohjamaalaji on savi (97 % ha-
vainnoista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peit-
tÄÄ 5 - 50 cm:n paksuinen liejukerros . Moreenia on
noin 2 % ja kalliota 1 % . TutkimuspisteistÄ 79 % on
liejualueella . Suo on alkanut kehittyÄ jÄrven um-
peenkasvun seurauksena . Mineraalimaan, lÄhinnÄ
metsÄmaan soistuminen on sittemmin laajentanut
suota ympÄristÖÖn .

Lauhansuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 507 hain alueella . Kokonaisuutena
Lauhansuon pintarahka soveltuu sekÄ I ettÄ II luo-
kan viljelyturpeen raaka-aineeksi . Suon reunaosista
on aikoinaan nostettu rahkaturvetta kuivikkeeksi .
Suon pohjoisosan turvekerrostumasta on otettu
nÄytteet laboratorioanalyysejÄ varten .

Lauhansuon heikosti maatuneen rahkakerrok-
sen alla on energiantuotantoon soveltuvaa kohta-
laisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli kahden
metrin syvyisellÄ 463 ha :n alueella .

Kokonsa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun
perusteella Lauhansuo sopii kohtalaisesti teolli-
seen kasvuturvetuotantoon ja sen pÄÄtyttyÄ
polttoturvetuotantoon .

11 . Isosuo
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Isosuo (kl. 2112 03) sijaitsee noin 8 km Huittis-
ten keskustasta luoteeseen (kuva 1) . Isosuo muo-
dostaa suurimman suoalueen PuurijÄrven ja Iso-
suon kansallispuistosta, jonka maa-alaksi on esi-
tetty 2180 ha (Kansallispuistokomitea 1976). Suon
pinta on 43 - 50 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn ja
luoteeseen . Vedet laskevat ojia myÖten pohjois-
reunalta luoteeseen Ala-Kauvatsanjokeen ja
koillisreunalta lÄhtevÄÄ Hirsilahdenojaa myÖten

suon etelÄreunalla virtaavaan KokemÄenjokeen .
Suo rajoittuu etelÄssÄ ja lounaassa KokemÄenjo-
keen ja lÄnnessÄ sen sivujokeen Ala-Kauvat-
sanjokeen, jonka kautta PuurijÄrvi laskee Koke-
mÄenjokeen . PuurijÄrven lasku tapahtui Koke-
mÄenjoen perkauksen yhteydessÄ vuosina 1868-
1874. Pohjoisessa ja koillisessa on kallio- ja mo-
reenialueita, kaakossa Pikkusuohon liittyvÄt tur-
vepellot. Suolla on muutama kalliosaari, suurim-
mat ovat Saranasaari ja Mustasaari (Lindroos 1980) .
Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt luoteis- ja kaak-
koisreunan lÄhellÄ kulkevien paikallisteiden an-
siosta. Suon kokonaispinta-ala on 776 ha, josta
noin 10 ha suon luoteisosassa kuluu KokemÄkeen
ja noin 750 ha kansallispuistoon. Yli metrin sy-
vyistÄ alueetta on 742 haja yli 2 m syvÄÄ 699 ha .
Suolla on 59 tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspisteti-
heys on 0,8/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat keidasrÄme, silmÄkeneva,
rahkaneva ja lyhytkorsineva . Paasio (1933 s.140)
on kuvannut Isosuon itÄosan laiteen, reunaluisun
ja keskustasanteen suotyyppien sukkessiota (laide
kuva 5). Keskustassa on kaksi laajaa allikkoaluet-
ta, Puurolammit ja Ulpukkalammit, missÄ avove-
siallikot ovat jopa yli 100 m pitkiÄ, 5-10 m leveitÄ
ja 1-3 m syviÄ (kuvat 6 ja 7) . Allikot ovat joko
ilman vesikasveja tai niissÄ kasvaa mm . ulpukoita
(Nuphar luteum). Allikoiden reunoilla on kulju-
rahkasammalta, tupasvillaa, levÄkkÖÄ, valkopiir-
toheinÄÄ ja mutasaraa . RahkamÄttÄillÄ ja kermeillÄ
on mm . ruskorahkasammalta, muurainta, pyÖreÄ-
lehtikihokkia, variksenmarjaa, suokukkaa, vaivais-
koivua, kanervaa ja harvakseen kitukasvuisia mÄn-
ty] Ä .

Suon reunoilla on isovarpuista rÄmettÄ, rahkarÄ-
mettÄ sekÄ kangaskorpea, varsinaista korpea ja
ruoho- ja heinÄkorpea . Turvepehkua on aikoinaan
nostettu paikoin suon reunoilla, mm . pohjois- ja
etelÄosassa. Suon keskiosa on lÄhes avointa, tai
puusto on harvaa tai keskitiheÄÄ mÄntymetsÄÄ,
joka on joko vajaatuottoista (2-5 m) tai taimikko-
ja riukuvaiheessa. MÄntyvaltaiset harvat, keskiti-
heÄt ja joskus jopa tiheÄt reunametsikÖt, joissa
sekapuuna on koivua ja haapaa sekÄ paikoin myÖs
kuusta, ovat yleensÄ pinotavara-vaiheessa . Suon
pinnan mÄttÄiden korkeus on 2 - 4 dm . Suo on lÄhes
kokonaan luonnontilassa, luonnontilaisuusaste on
noin 95 % . Kaakkois- ja itÄosan reunassa on van-
hoja ojia. Isosuon suotyyppejÄ ja niiden luonnon-
tilaa on kartoittanut Laurila ym . (1977) .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,3 ja koko
turvekerrostuman 3,5 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 6,3 ja 3,5 . Suoaltaan kes-
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Satakunnan seutukaavaliitto on tehnyt yleissuun-
nitelman PuurijÄrven - Isosuon kansallispuistosta
(Loven 1971) . Geologian tutkimuskeskus on in-
ventoinut Huittisten Isosuon turvevarat vuonna
1972 ja antanut lausunnon suon turvevarojen kÄyt-
tökelpoisuudesta (Sten & SvahnbÄck 1982) . Puuri-
jÄrvi - Isosuo sisÄltyy kansallispuistokomitean
mietintöön Suomeen perustettavista kansallispuis-
toista (Komiteamietintö 1976) . PuurijÄrven-Iso-
suon kansallispuiston luontoselvitys on tehty 1993,
jolloin on kartoitettu alueen linnusto sekÄ reuna-
metsien ja metsÄsaarekkeiden kasvillisuus (Hei-
nonen, Mikkola & Södersved 1994). Vuonna 1993
perustettiin PuurijÄrven - Isosuon kansallispuisto,
jonka maa-ala on nyt 1960 ha,ja josta suota on noin
1920 ha (Aapala & Lindholm 1995) . Kansallis-
puistoon kuuluvat PuurijÄrven lisÄksi Huittisten
Isosuo ja Ronkansuo sekÄ KokemÄen Aronsuo,
Kiettareensuo ja Korkeasuo. NÄmÄ yhdessÄ muo-
dostavat erÄÄn EtelÄ-Suomen komeimmista, luon-
nontilaisista suokomplekseista . PuurijÄrven - Iso-
suon kansallispuisto sisÄltyy valmisteilla olevaan
Natura 2000 -ohjelmaan (YmpÄristöministeriö
1997) . PuurijÄrven alue sisÄltyy myös kansainvÄ-
liseen kosteikko-ohjelmaan (Project Mar) ja Iso-
suo kansainvÄliseen suo-ohjelmaan (Project Tel-
ma) . Huittisten KarhiniemessÄ sijaitsee kansallis-
puiston opastuskeskus, joka jakaa tietoa kansallis-
puistosta (MetsÄhallitus 1995, 1996, Sopo 1996) .
Isosuolle ja Ronkansuolle on rakennettu pitkos-
puureitit opastustauluineen ja nÄköalatorneineen .
Tornista avautuu kansallispuiston suomaisema
katselijan eteen .

12 . Pikkusuo

Pikkusuo (kl. 2112 03) sijaitsee noin 4 km Huit-
tisten keskustasta luoteeseen (kuva 1) . Suon pinta
on 45 - 48 m mpy ja viettÄÄ kuperasta keskustasta
reunoille kaikkiin suuntiin . Vedet laskevat lÄnsi-
pohjois- ja itÄreunalta lÄhteviÄ ojia myöten Koke-
mÄenjoen Suojoen haaraan. Suo rajoittuu lÄhes
kauttaaltaan savikkoon, paitsi etelÄssÄ KokemÄen-
jokeen ja pohjoisessa kallioalueeseen (Lindroos
1980) . Kulkuyhteydet suolle ovat kohtalaiset itÄ-
ja lÄnsireunan lÄhellÄ kulkevien paikallisteiden
ansiosta. Suon kokonaispinta-ala on 108 ha, yli
metrin syvyisen alueen 98 haja yli 2 m syvÄn 72 ha .
Suolla on 13 tutkimuspistettÄ ja 3 syvyyspistettÄ,
yhteensÄ 16, ja tutkimuspistetiheys on 1,5/10 ha .
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Pikkusuo on konsentrinen kermikeidas . Ylei-
simpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon kes-
kiosassa tavattavat keidasrÄme, lyhytkorsineva ja
rahkaneva . Reunoilla on isovarpuista rÄmettÄ, rah-
karÄmettÄ, korpirÄmettÄ ja turvepeltoja . Suolla on
lisÄksi turvepehkun nostoalueita . Suon pinnan
mÄttÄiden korkeus on 2 - 4 dm . Suo on nyt lÄhes
kokonaan tiheÄsti ojitettu, vaikka sen luonnonti-
laisuusaste kartoitushetkellÄ oli noin 50 % . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohjatur-
vekerroksen keskimaatuneisuus on 6,4 ja koko tur-
vekerrostuman 4,1 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 6,5 ja 4,0 . Suoaltaan kes-
kiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 3,0 m :n syvyy-
teen. Suurin turvepaksuus, 4,1 m, on mitattu suon
keskiosasta .

Pikkusuossa on rahkavaltaisia turpeita 75 % ja
saravaltaisia 25 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 13 % ja tupasvillarahkaturpeita 32 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnökset muodostavat yksinÄÄn noin 10 % suon
turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on 2 % ja saraturpeiden kortteen 1 % . PÄÄ-
turvelajien prosenttiosuudet Isosuon turvemÄÄrÄs-
tÄ ovat: rahka 70 %, rahkasara 18 %, sara 7 % ja
sararahka 5 % .

Suon pohjamaalaji on savi, jota suoaltaan syvim-
missÄosissapeittÄÄ 5 - 10 cm :n paksuinen liejuker-
ros. TutkimuspisteistÄ 38 % on liejualueella . Suo
on alkanut kehittyÄ matalan rannan eli Litoriname-
ren lahden umpeenkasvun seurauksena eli primaa-
risena soistumisena . Mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄ-
maan soistumisen seurauksena suo on sittemmin
levinnyt myös ympÄristöön .

Pikkusuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 98 ha :n alueella. Kokonaisuutena
suon heikosti maatunut rahkaturve kelpaa sekÄ
viljely- ettÄ kasvuturpeen raaka-aineeksi . Pohjois-
osasta on aikoinaan nostettu hieman rahkaturvetta
kuivikkeeksi . Suosta on otettu nÄytteet laborato-
rioanalyysejÄ varten .

Energiantuotantoon soveltuvaa kohtalaisesti ja
hyvin maatunutta turvetta on Pikkusuossa yli kah-
den metrin syvyisellÄ 72 ha :n alueella. Kokonsa,
turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perusteella
Pikkusuo sopii kohtalaisesti teolliseen kasvu- ja
polttoturvetuotantoon .
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Rautasuo (kl. 2112 04-07) sijaitsee noin 17 km
Huittisten keskustasta kaakkoon (kuva 1) . Suon
pinta on 71 - 74,5 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn ja lou-
naaseen . Vedet laskevat lÄnsi- ja etelÄreunalta lÄh-
teviÄ ojia myöten luoteeseen virtaavaan Palojokeen
ja Loimijokeen sekÄ edelleen KokemÄenjokeen .
Suo sijaitsee kokonaan savikkoalueella (Lindroos
1980). Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt etelÄ-,
lÄnsi- ja pohjoisreunan lÄhellÄ kulkevien paikal-
listeiden ansiosta . Suon kokonaispinta-ala on 69 ha,
yli metrin syvyisen alueen 57 haja yli 2 m :n sy-
vyisen 12 ha . Suolla on 24 tutkimuspistettÄ, ja tut-
kimuspistetiheys on 3,5/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat rahkarÄme ja lyhytkorsine-
va. Reunoilla on pÄÄasiassa isovarpuista rÄmettÄ ja
varputurvekangasta . Suon pinnan mÄttÄiden kor-
keus on 2 - 3 dm . Suo on kokonaan tiheÄsti ojitettu,
ja kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 7,8 ja koko
turvekerrostuman 4,4 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat perÄti 8,1 ja 4,2 . Suoaltaan
keskiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pinta-
turvekerros ulottuu paksuimmillaan 1,8 m :n sy-
vyyteen. Suurin turvepaksuus, 2,5 m, on mitattu
suon keskiosasta .

Rautasuossa on rahkavaltaisia turpeita 88 % ja
saravaltaisia 12 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 31 % ja tupasvillarahkaturpeita 40 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnökset muodostavat yksinÄÄn noin 15 % suon
turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on 7 % . PÄÄturvelaj ien prosenttiosuudet Rau-
tasuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 75 %, sararahka
13 % ja rahkasara 12 % .

Suon pohjamaalajina on yksinomaan savi . Suo
on syntynyt mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan
vettymisen seurauksena .

Rautasuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 57 ha:n alueella. Kokonaisuutena
Rautasuonpintarahkasoveltuuviljely- jakasvutur-
peen raaka-aineeksi . Turvekerrostumasta on otettu
nÄytteet laboratorioanalyysejÄ varten .

Kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta on
Rautasuossa yli kahden metrin syvyisellÄ 12 ha :n
alueella keskimÄÄrin 0,6 m :n paksuudelta. Kokon-
sa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perus-
teella Rautasuo soveltuu kohtalaisesti teolliseen

kasvuturvetuotantoon . Suota ei suositella poltto-
turvetuotantoon ohuen (0,6 m) turvekerroksen joh-
dosta, mutta mikÄli suon kasvuturvevaroja hyö-
dynnetÄÄn voidaan toimintaa jatkaa nostamalla
kohtalaisesti ja hyvin maatunuttaturvetta maanpa-
rannusturpeeksi tai turvemullan raaka-aineeksi .
Suosta on aikoinaan nostettu hieman rahkaturvetta
kuivikkeeksi

14 . Nanhiansuo

Nanhiansuo (kl . 2112 05-06) sijaitsee noin 4 km
Huittisten keskustasta koilliseen (kuva 1) . Suon
pinta on 50 - 54 m mpy ja viettÄÄ lounaaseen sekÄ
luoteeseen . Vedet laskevat itÄ-, etelÄ- ja lÄnsi-
reunalta lÄhteviÄ ojia myöten lÄnteen virtaavaan
Sammunjokeen ja edelleen KokemÄenjokeen. Suo
rajoittuu lÄhes kauttaaltaan savikkoon, vain luo-
teisosassa kallio- ja moreenialueisiin (Lindroos
1980). Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt etelÄ-, itÄ-
ja pohjoisreunan lÄhellÄ kulkevien metsÄautotei-
den ansiosta . Suon kokonaispinta-ala on 274 ha,
yli metrin syvyisen alueen 220 haja yli 2 m syvÄn
136 ha. Suolla on 97 tutkimuspistettÄ, ja tutkimus-
pistetiheys on 3,5/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat keidasrÄme, silmÄkeneva,
lyhytkorsineva ja rahkaneva . Reunoilla on isovar-
puista rÄmettÄ, tupasvillarÄmettÄ, rahkarÄmettÄ
sekÄ ruoho- ja heinÄkorpea . LisÄksi tavataan pitkÄ-
aikaisen ojituksen vaikutuksesta muodostunutta
varpu-, puolukka- ja ruohoturvekangasta . Turve-
peltoa, kytöheittoa sekÄ jyrsinturpeen- ja turvepeh-
kunnostoalueita on vielÄ noin 10 ha . Suon pinnan
mÄttÄiden korkeus on 2 - 4 dm. Suon reunat on
lÄhes kokonaan tiheÄsti ojitettu, keskiosa on lÄhes
luonnontilassa . Suon luonnontilaisuusaste on mil-
tei 30 % . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Nanhiansuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen
pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 5,8 ja
koko turvekerrostuman 4,1 . Yli 2 m :n syvyisen
alueen vastaavat luvut ovat 5,5 ja 3,8 . Suon kes-
kiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 2,2 m :n syvyy-
teen . Suurin turvepaksuus, 3,1 m, on mitattu suon
keskiosasta .

Nanhiansuossa on rahkavaltaisia turpeita 66
ja saravaltaisia 34 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun
ja varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 31 % ja tupasvillarahkaturpeita 35 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnökset muodostavat yksinÄÄn noin 11 % suon
turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
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siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on runsaat 7 % ja saraturpeiden kortteen noin
2 %. LevÄkköÄ, jota tavataan lÄhinnÄ kuljurahka-
turpeissa on alle 1 % . PÄÄturvelajien prosentti-
osuudet Nanhiansuon turvemÄÄrÄstÄ ovat: rahka
61 %, sara 26 %, rahkasara 8 % ja sararahka 5 % .

Suon yleisin pohjamaalaji on savi (97 % ha-
vainnoista),jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peit-
tÄÄ 5 - 25 cm:n paksuinen lieju- ja liejusavikerros .
Myös hietaa on paikoin ohuena kerroksena saven
pÄÄllÄ. Tutkimus-pisteistÄ 56 % on liejualueella .
Suo on alkanut kehittyÄ matalan Litorinameren
lahden umpeenkasvun eli primaarisen soistumisen
seurauksena. Mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan
soistuminen on sittemmin laajentanut suota ympÄ-
ristöön .

Nanhiansuossa on heikosti maatunutta rahka-
turvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotantoon
sopivalla 220 ha :n alueella . Heikosti maatunut
rahkaturve kelpaa viljelyturpeen raaka-aineeksi,
osittain (Acutifolia) I luokan viljelyturpeen raaka-
aineeksi . NÄytteet laboratorioanalyysejÄ varten on
otettu viidestÄ pisteestÄ .

Nanhiansuossa on energiantuotantoon soveltu-
vaa kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli
kahden metrin syvyisellÄ 136 hain alueella . Ko-
konsa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun pe-
rusteella Nanhiansuo sopii hyvin teolliseen kasvu-
turvetuotantoon ja kohtalaisesti polttoturve-
tuotantoon .Kasvuturvetuotannon pÄÄtyttyÄ hyvin
maatuneen turpeen voi vaihtoehtoisesti hyödyntÄÄ
myös maanparannusturpeeksi tai turvemullan raa-
ka-aineeksi. Pohjois-, lÄnsi- ja etelÄosasta on ai-
koinaan jo nostettu rahkaturvettakuivikkeeksi noin
10 hain alueelta .

15 . Vittassuo

Vittassuo eli Reukaansuo (kl . 2112 06) sijaitsee
noin 9 km Huittisten keskustasta koilliseen (kuva
1). Uusilla kartoilla suota nimitetÄÄn myös Vit-
taansuoksi. Suon pinta on 67 - 72 m mpy ja viettÄÄ
pohjoiseen ja etelÄÄn . Vedet laskevat pohjois- ja
etelÄreunalta lÄhteviÄ ojia myöten luoteeseen vir-
taavaan Porrasniitunojaan sekÄ Sammunjokeen ja
edelleen KokemÄenjokeen . Suo rajoittuu lÄhes kaut-
taaltaan moreeni- ja kallioalueisiin (Lindroos
1980) . Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt etelÄ- ja
pohjoisreunan lÄhellÄ kulkevien paikallisteiden an-
siosta. Suon kokonaispinta-ala on 124 ha, yli met-
rin syvyisen alueen 115 haja yli 2 m syvÄn 94 ha .
Suolla on 44 tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspisteti-
heys on 3,5/10 ha .
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YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassatavattavatkeidasrÄme, silmÄkeneva ja
rahkaneva. Reunoilla on isovarpuista rÄmettÄ, rah-
karÄmettÄ ja tupasvillarÄmettÄ sekÄ lisÄksi pieni-
alaisina varsinaista korpea sekÄ ruoho- ja heinÄ-
korpea. Paikoin reunaosat ovat kuivuneet varpu-
tai mustikkaturvekankaaksi . Turvepehkun nosto-
alueita on pohjois- ja etelÄosassa . Suon pinnan
mÄttÄiden korkeus on 2 - 4 dm . Suo on lÄhes ko-
konaan tiheÄsti ojitettu, ja sen luonnontilaisuusas-
te on noin 18 % . Kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen poh-
jaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,2 ja koko
turvekerrostuman 4,4 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 6,3 ja 4,3 . Suon keskiosan
heikosti maatunut, rahkavaltainen pintaturvekerros
ulottuu paksuimmillaan 3,4 m :n syvyyteen. Myös
suurin turvepaksuus, 4,9 m, on mitattu keskiosas-
ta .

Vittassuossa on rahkavaltaisia turpeita 68 % ja
saravaltaisia 32 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 31 % ja tupasvillarahkaturpeita 16 % .
Turpeiden lisÄtekijöistÄ tupasvilla muodostaa noin
4 % suon turvemassasta . Saraturpeisiin ja hyvin
maatuneisiin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen
osuus tÄstÄ on runsaat 10 % ja saraturpeiden jÄr-
viruo'on ja kortteen kummankin noin 2 % . LevÄk-
köÄ, jota tavataan lÄhinnÄ kuljurahkaturpeissa on
noin 1 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet Vittas-
suon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 62 %, sara 23 %,
rahkasara 9 % ja sararahka 6 % .

Suon yleisin pohjamaalaji on savi (80 % havain-
noista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ 5
- 60 cm :n paksuinen liejukerros. Moreenia on 16
ja hiekkaa 4 % . TutkimuspisteistÄ 84 % on lieju-
alueella. Suo on alkanut kehittyÄ jÄrven umpeen-
kasvun seurauksena . Mineraalimaan, lÄhinnÄ met-
sÄmaan soistuminen on sittemmin laajentanut suo-
ta ympÄristöön .

Vittassuossa on heikosti maatunutta rahkatur-
vetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotantoon sopi-
valla 115 hain alueella . Kokonaisuutena suon pinta-
rahka kelpaa I luokan viljelyturpeen raaka-aineek-
si . Suosta on aikoinaan nostettu hieman rahkatur-
vetta kuivikkeeksi noin 6 ha :n alueelta .

Vittassuossa on energiantuotantoon soveltuvaa
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli kah-
den metrin syvyisellÄ 94 ha :n alueella. Kokonsa,
turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perusteella
Vittassuo sopii kohtalaisesti teolliseen kasvutur-
vetuotantoon, ja hyvin maatuneen kerroksen ohuu-
den takia heikosti polttoturvetuotantoon. Hyvin



maatuneen turpeen voi vaihtoehtoisesti hyödyntÄÄ
maanparannusturpeena tai turvemullan raaka-ai-
neena kasvuturvetuotannon pÄÄtyttyÄ .

16. Ilmiönsuo
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Ilmiönsuo (kl. 2112 04-07) sijaitsee Huittisten
ja Punkalaitumen rajalla noin 15 km Huittisten
keskustasta kaakkoon (kuva 1). Suo on poikkeuk-
sellisen pitkÄ, 7,2 km, ja sen leveys on noin 1,2 km .
TÄlle kilpikeitaalle on kehittynyt kolme keskustaa .
Pinnan korkeus vaihtelee suuresti suon eri puolilla
vaihteluvÄlin ollessa 80 - 90 m mpy. Pinta viettÄÄ
keskiosista luoteeseen ja kaakkoon . Vedet laske-
vat lÄnsi- ja pohjoisreunalta lÄhteviÄ ojia myöten
lounaaseen virtaavaan Lurtinojaan ja Palojokeen .
EtelÄ- ja itÄreunalta vedet laskevat ojia myöten
kaakkoon virtaavaan Ilmiönojaan ja Palojokeen
sekÄ edelleen KokemÄenjokeen . Suo rajoittuu lÄnsi-
reunalla lÄhes kauttaaltaan suureen harjuun, Huhta-
monkankaaseen, pohjoisosassa kallio- ja moreeni-
alueisiin, sekÄ luoteis- ja kaakkoisosassa savik-
koon (Lindroos 1980) . Kulkuyhteydet suolle ovat
hyvÄt suon halki vievÄn maantien ja paikallistien
sekÄ lÄnsireunaa pitkin kulkevan paikallistien an-
siosta. Suon kokonaispinta-ala on 528 ha, josta
472 ha kuuluu Huittisiin ja 110 ha Punkalaitumeen
(Sten & Varila 1981). Suon yli metrin syvyisen
alueen pinta-ala on 551 haja yli 2 m syvÄn 482 ha .
Suolla on 157 tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspisteti-
heys on 3,0/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen kes-
kiosassa tavattavat keidasrÄme, silmÄkeneva allik-
koineen, lyhytkorsineva ja rahkaneva . Reunoilla
on isovarpuista rÄmettÄ, rahkarÄmettÄ ja tupas-
villarÄmettÄ . ItÄreuna on lÄnsireunaa rehevÄmpi ja
siellÄ on myös varsinaista sararÄmettÄ, varsinaista
korpea sekÄ ruoho- ja heinÄkorpea . PitkÄaikaisen
oji-tuksen vaikutuksesta muodostunutta varpu-,
puolukka-ja mustikkaturvekangasta tavataan niin-
ikÄÄn, samoin turvepeltoa . Turpeennostoalueita on
lÄhinnÄ suon luoteisosassa, joskin turvepehkua on
nostettu tilakohtaisesti muualtakin, yhteensÄ noin
7 ha:n alueelta . Suon pinnan mÄttÄiden korkeus on
2 - 4 dm . Suon reunat on lÄhes kokonaan tiheÄsti
ojitettu. Keskiosassa on laaja luonnontilainen osa,
jossa on isoja avovesiallikoita ja mÄrkiÄ kuljuja .
Kaakkoisosan allikot ja kuljut on pyritty kuivat-
tamaan. Suon luonnontilaisuusaste on noin 58 % .
Kuivatusmahdollisuudet ovat allikkoalueita lu-
kuunottamatta hyvÄt .

Ilmiönsuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen
pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 5,7 ja
koko turvekerrostuman 4,0 . Yli 2 m :n syvyisen

alueen vastaavat luvut ovat 5,7 ja 3,9 . Suon kes-
kiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 5,7 m :n syvyy-
teen. Suurin turvepaksuus, 8,0 m, on mitattu suon
keskiosasta .

Ilmiönsuossa on rahkavaltaisia turpeita 87 % ja
saravaltaisia 13 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 27 % ja tupasvillarahkaturpeita 47 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnökset muodostavat yksinÄÄn noin 13 % suon
turvemÄÄrÄstÄ . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on runsaat 3 % ja saraturpeiden kortteen alle
1 %. LevÄkköÄ, jota tavataan lÄhinnÄ kuljurahka-
turpeissa on n. 1 %. PÄÄturvelajien prosenttiosuu-
det Ilmiönsuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 79 %,
sararahka 8 %, sara 7 % ja rahkasara 6 % .

Suon yleisin pohjamaalaj i on savi (68 % havain-
noista), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ
10 - 50 cm:n paksuinen lieju- ja liejusavikerros .
Moreenia on 8 % . Suon viereisen harjun johdosta
lajittuneita maalajeja on tavallista enemmÄn myös
suoaltaassa . Hietaa on 5 %, hiekkaa 17 % ja soraa
2 %. Ohut hiekkakerros peittÄÄ paikoin myös sa-
ven . TutkimuspisteistÄ 32 % on liejualueella . Suo
on alkanut kehittyÄ jÄrven umpeenkasvun seu-
rauksena. Mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan sois-
tuminen on sittemmin laajentanut suota ympÄris-
töön .

Ilmiönsuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ 551 ha :n
alueella. Kun tÄstÄ vÄhennetÄÄn kuivatusvaikeuk-
sien takia hyödytön 26 hain allikkoalue, saadaan
tuotantoon sopivaksi pinta-alaksi 525 ha .

Suon heikosti maatunut rahkaturve soveltuu
kokonaisuutena sekÄ I ettÄ II luokan viljelyturpeen
raaka-aineeksi. Suon etelÄosassa on ollut turve-
pehkutehdas 1910-luvulla (Malm & Rancken 1917),
ja nykyisin suosta nostetaan rahkaturvetta noin
7 ha:n alalta . Suosta on otettu nÄytteet laboratorio-
analyysejÄ varten kuudesta pisteestÄ .

Ilmiönsuossa on energian tuottamiseen kelpaa-
vaa kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli
kahden metrin syvyisellÄ 456 hain alueella (ilman
allikkoaluetta) . Kokonsa, turvemÄÄriensÄ ja tur-
peittensa laadun perusteella Ilmiönsuo sopii koh-
talaisesti teolliseen kasvuturvetuotantoon allikko-
alueita lukuunottamatta . Polttoturvetuotantoon suo
soveltuu vÄlttÄvÄsti, vaikka turvemÄÄrÄt ovat
suurehkot. Maatunut turve on kuitenkin melko
paksun heikosti maatuneen kerroksen peittÄmÄ .
Hyvin maatuneen turpeen kÄyttöÄ vaihtoehtoisesti
maanparannusaineeksi tai turvemullan raaka-ai-
neeksi voi harkita kasvuturvetuotannon pÄÄtyttyÄ .
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17. Holstinsuo

Holstinsuo (kl . 2112 07) sijaitsee Huittisten ja
Punkalaitumen rajalla noin 17 km Huittisten kes-
kustasta kaakkoon (kuva 1) . Suon pinta on 101 -
105,5 m mpy ja viettÄÄ itÄÄn ja kaakkoon . Vedet
laskevat pohjois- ja itÄreunalta lÄhteviÄ ojia myö-
ten Kyrönojaan, Iso-ojaan, Punkalaitumenjokeen
ja edelleen KokemÄenjokeen. Suo rajoittuu lÄhes
kauttaaltaan kallio- ja moreenialueisiin (Lindroos
1980) . Lounais- ja lÄnsireunalla on matala, sora-
valtainen harju . Suolla on lukuisia pieniÄ mo-
reenisaarekkeita. Kulkuyhteydet suolle ovat kohta-
laiset lÄnsi-, etelÄ- ja pohjoisreunan lÄhellÄ kulke-
vien metsÄauto- ja paikallisteiden ansiosta . Suon
kokonaispinta-ala on 138 ha, josta 71 ha kuuluu
Huittisiin ja 67 ha on Punkalaitumen kunnan alu-
eella (Sten & Varila 1981) . Suon yli metrin syvyi-
sen alueen pinta-ala on 90 haja yli 2 m syvÄn 46 ha .
Suolla on 56 tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspisteti-
heys on 4,1 /10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat varsinainen sararÄme, ly-
hytkorsineva ja rahkarÄme . Reunoilla on isovar-
puista rÄmettÄ, rahkarÄmettÄ, saranevaa, kangas-
korpea, varsinaista korpea sekÄ ruoho- ja heinÄ-
korpea. Suon pinnan mÄttÄiden korkeus on 1 -
3 dm. Suon keski- ja pohjoisosa sekÄ etelÄosan
reunat ovat lÄhes kokonaan tiheÄsti oj itettuja . Suon
luonnontilaisuusaste on noin 28 % . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,7 ja koko
turvekerrostuman 5,0 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 6,6 ja 4,6 . Suon keskiosan
heikosti maatunut, rahkavaltainen pintaturvekerros
ulottuu paksuimmillaan 3,9 m :n syvyyteen. Myös
suurin turvepaksuus, 4,3 m, on mitattu keskiosas-
ta .

Holstinsuossa on rahkavaltaisia turpeita 81 % ja
saravaltaisia 19 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 32 % ja tupasvillarahkaturpeita perÄti
62 % . Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla,
jonka jÄÄnnökset muodostavat yksinÄÄn noin 17
suon turvemÄÄrÄstÄ . Saraturpeisiin ja hyvin maa-
tuneisiin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen
osuus tÄstÄ on noin 5 % ja saraturpeiden jÄrviruo'on
sekÄ kortteen kummankin noin 1 % . LevÄkköÄ, jo-
ta tavataan lÄhinnÄ kuljurahkaturpeissa on alle
1 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet Holstinsuon
turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 66 %, rahkasara 19 % ja
sararahka 15 % .

Suon yleisin pohjamaalaji on hiekka (73 % ha-
vainnoista) . Soraa (9 %) on lounais- ja etelÄosissa
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ja moreenia (11 %) lÄhinnÄ pohjois- ja itÄosissa .
Savea (7 %) on suoaltaan syvimmissÄ osissa, jossa
sitÄ peittÄÄ ohut liejukerros . TutkimuspisteistÄ 9
on liejualueella. Suo on alkanut kehittyÄ pienen,
matalan lammen umpeenkasvun seurauksena .
Mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan vettyminen
metsÄpalojen seurauksena on sittemmin laajen-
tanut suota ympÄristöön .

Holstinsuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta suon yli metrin syvyisellÄ ja tuotan-
toon sopivalla 90 hain alueella . Kokonaisuutena
suon pintarahka kelpaa II luokan viljelyturpeen
raaka-aineeksi tai runsaan tupasvillapitoisuutensa
takia myös tupasvillakuituturpeen raaka-aineeksi .
Suosta on otettu nÄytteet laboratorioanalyysejÄ var-
ten .

Holstinsuossa on energiantuotantoon soveltu-
vaa kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli
kahden metrin syvyisellÄ 46 ha :n alueella . Kokon-
sa, turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perus-
teella Holstinsuo sopii vÄlttÄvÄsti teolliseen kas-
vuturvetuotantoon ja hyvin polttoturvetuotantoon
sen jÄlkeen kun heikosti maatunut pintakerros on
poistettu . Kohtalaisesti ja hyvin maatunut turve
soveltuu myös maanparannusturpeeksi tai turve-
mullan raaka-aineeksi .

18 . Hakasuo

Hakasuo (kl . 2112 08) sijaitsee Huittisten ja
Punkalaitumen rajalla noin 14 km Huittisten kes-
kustasta itÄÄn (kuva 1) . Suon pinta on 75 - 79 m
mpy ja viettÄÄ lÄnteen ja pohjoiseen . Vedet laske-
vat etelÄ-ja lÄnsireunalta lÄhteviÄ ojia myöten luo-
teeseen virtaavaan Varsaojaan, itÄ- ja pohjoisreu-
nalta Sopanojaan ja Sammunjokeen sekÄ edelleen
KokemÄenjokeen . Suo rajoittuu lÄhes kauttaaltaan
savikkoon, vain etelÄssÄ kallio- ja moreenialuei-
siin . Suolla on lisÄksi muutamia pieniÄ moreeni-
saarekkeita (Lindroos 1980) . Suon lÄnsi-, pohjois-
ja itÄreuna on otettu viljelykseen. Kulkuyhteydet
suolle ovat hyvÄt etelÄ- ja pohjoisreunan lÄhellÄ
kulkevien paikallisteiden ansiosta . Suon kokonais-
pinta-ala on 178 ha, josta 146 ha kuuluu Huittisiin,
ja 32 ha on Punkalaitumen alueella (Sten & Varila
1981). Suon yli metrin syvyisen alueen pinta-ala
on 137 haja yli 2 m syvÄn 79 ha . Suolla on 39
tutkimuspistettÄ, ja tutkimuspistetiheys on 2,2/
10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat rahkarÄme, keidasrÄme, sil-
mÄkeneva ja rahkaneva. Reunoilla on isovarpuista
rÄmettÄ, rahkarÄmettÄ ja tupasvillarÄmettÄ sekÄ
ruoho- ja heinÄkorpea. Ojituksen vuoksi reunoilla
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on paikoin ruoho-, mustikka- ja puolukkaturve- Hakasuo sopii kohtalaisesti teolliseen kasvuturve-
kangasta. Suon pinnan mÄttÄiden korkeus on 2 - tuotantoon ja polttoturvetuotantoon. Kohtalaisesti
4 dm. Suo on lÄhes kokonaan tiheÄsti ojitettu, ja ja hyvin maatunut turve soveltuu myös maanpa-
sen luonnontilaisuusaste on noin 10 % . Kuivatus- rannusturpeeksi tai turvemullan raaka-aineeksi .
mahdollisuudet ovat hyvÄt .

Hakasuon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen
pohjaturvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,3 ja
koko turvekerrostuman 5,1 . Yli 2 m:n syvyisen
alueen vastaavat luvut ovat 5,8 ja 4,4 . Suon heikos-
ti maatunut, rahkavaltainen pintaturvekerros ulot-
tuu paksuimmillaan 3,3 m :n syvyyteen . Suurin
turvepaksuus, 3,7 m, on mitattu suon keskiosasta .

Hakasuossa on rahkavaltaisia turpeita 70 % ja
saravaltaisia 30 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 42 % ja tupasvillarahkaturpeita 32 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnökset muodostavat yksinÄÄn noin 8 % suon
turvemÄÄrÄstÄ . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on 7 % ja saraturpeiden jÄrviruo'on noin 2 ja
kortteen alle 1 % . LevÄkköÄ, jota tavataan lÄhinnÄ
kuljurahkaturpeissa on alle 1 % . PÄÄturvelajien
prosenttiosuudet Hakasuon turvemÄÄrÄstÄ ovat :
rahka 61 %, sara 23 %, sararahka 9 % ja rahkasara
7% .

Yleisin pohjamaalaji on savi (43 % havainnois-
ta), jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ 5 - 20
cm:n paksuinen lieju- tai liejusavikerros . Hiekkaa
on 30 % ja hietaa 21 % . Moreenia ja kalliota on
kumpaakin 3 % . TutkimuspisteistÄ lÄhes puolet
(49 %) on liejualueella . Suo on alkanut kehittyÄ
merenrannan eli primaarisen soistumisen sekÄ
muinaisen jÄrven umpeenkasvun seurauksena . Mi-
neraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan soistuminen on
sittemmin laajentanut suota ympÄristöön .

Hakasuosta on nostettu heikosti maatunutta rah-
katurvetta turvepehkuksi ja kasvuturpeeksi noin
60 ha:n alueelta, josta Huittisten puolella on noin
40 haja Punkalaitumen puolella 20 ha . Pintaosas-
sa on heikosti maatunutta rahkaturvetta suon yli
metrin syvyisellÄ ja tuotantoon sopivalla 137 ha :n
alueella. Kokonaisuutena suon heikosti maatunut
rahkaturve on I ja II luokan viljelyturpeen raaka-
ainetta. Suosta on otettu nÄytteet laboratorio-
analyysejÄ varten pisteistÄ A 300 ja A830+500 .

Hakasuossa on energiantuotantoon soveltuvaa
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli kah-
den metrin syvyisellÄ 79 ha:n alueella. Suon pinta-
ala oli vuosisadan alussa noin 280 ha, josta on rai-
vattu viljelykseen noin 105 hain ala pohjoisosasta
(Malm & Rancken 1917) . PitkÄaikaisen viljelyn
johdosta suurin osa pohjoisosan saravaltaisesta,
ohuesta turvekerroksesta on kulunut pois . Kokonsa,
turvemÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perusteella

19 . Mustissuo

Mustissuo eli Mustesuo (kl . 2112 08-09) sijait-
see Huittisten ja ÖetsÄn rajalla noin 12 km Huittis-
ten keskustasta koilliseen (kuva 1) . Suon pinta on
71 - 73 m mpy ja viettÄÄ lounaaseen . Vedet laske-
vat lÄnsi- ja etelÄreunalta lÄhteviÄ ojia myöten
etelÄÄn virtaavaan Mustisojaan, joka yhtyy Sam-
munjokeen jatÄmÄ edelleen KokemÄenjokeen . Suo
rajoittuu lÄhes kauttaaltaan savikkoon, itÄreunalla
myös kallio- ja moreenialueeseen (Lindroos 1980) .
Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt pohjois-, lÄnsi-ja
etelÄreunan lÄhellÄ kulkevien paikallisteiden an-
siosta. Suon kokonaispinta-ala on 40 ha, josta
37 ha kuuluu Huittisiin ja 3 ha ÖetsÄÄn. Suon yli
metrin syvyisen alueen pinta-ala on 37 ha, yli
1,5 m syvÄn 16 ha ja yli 2 m syvÄn 7 ha . Suota on
alustavasti tutkittu vain 4 hajapisteellÄ, joten tutki-
muspistetiheys on 1,0/10 ha .

YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat enimmÄkseen suon
keskiosassa tavattavat rahkarÄme ja rahkaneva .
Reunoilla on isovarpuista rÄmettÄ . Suuri osa suos-
ta on turvetuotannossa. Suon pinnan mÄttÄiden
korkeus on 2 - 4 dm. Suo on lÄhes kokonaan tiheÄsti
ojitettu, joskin sen luonnontilaisuusaste on silti
noin 25 %. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,8 ja koko
turvekerrostuman 4,1 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 7,1 ja 4,4 . Suoaltaan kes-
kiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan 1,5 m :n syvyy-
teen. Myös suurin turvepaksuus, 2,2 m, on mitattu
keskiosasta .

Mustissuossa on rahkavaltaisia turpeita 68 % ja
saravaltaisia 32 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 44 % ja tupasvillarahkaturpeita 28 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on saraturpeisiin ja
hyvin maatuneisiin rahkaturpeisiin liittyvÄ puuai-
nes, joka muodostaa yksinÄÄn noin 10 % turvemas-
sasta. Rahkaturpeiden tupasvillan osuus tÄstÄ on
noin 9 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet Mustis-
suon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 62 %, sara 21 %,
rahkasara 11 % ja sararahka 6 % .

Suoaltaan pohjamaalaji on savi, jota syvimmissÄ
osissa peittÄÄ 5 cm:n paksuinen lieju- ja 10 cm :n
paksuinen liejusavikerros . TutkimuspisteistÄ 25
on liejualueella. Suo on alkanut kehittyÄ matalan
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merenrannan eli primaarisen soistumisen seurauk-
sena. Mineraalimaan, lÄhinnÄ metsÄmaan soistumi-
nen on sittemmin laajentanut suota ympÄristöön .

Mustissuon pintaosassa on heikosti maatunutta
rahkaturvetta yli metrin syvyisellÄ ja tuotantoon
sopivalla 37 ha :n alueella. Kokonaisuutena suon
pintarahka kelpaa lÄhinnÄ II luokan viljelyturpeen
raaka-aineeksi . Suon pohjoisosassa on vanha, noin
7 ha:n nostoturvepehkun- ja kasvuturpeennosto-
alue. Pohjoisosan turvekerrostumasta on otettu
nÄytteet laboratorioanalyysejÄ varten .

Mustissuossa on energiantuotantoon soveltuvaa
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta yli 1,5
metrin syvyisellÄ 16 ha:n alueella. Kokonsa, turve-
mÄÄriensÄ ja turpeittensa laadun perusteella Mus-
tissuo soveltuu kohtalaisesti teolliseen kasvu- ja
polttoturvetuotantoon . Kohtalaisesti ja hyvin maa-
tunut turve soveltuu myös maanparannusturpeeksi
tai turvemullan raaka-aineeksi .

20 . Ronkansuo

Ronkansuo (kl. 2112 02-03 ja 1134 11-12) si-
jaitsee Huittisten ja KokemÄen rajalla noin 10 km
Huittisten keskustasta lÄnsiluoteeseen (kuva 1) .
Suon pinta on 43 - 49 m mpy ja viettÄÄ lounaaseen .
Vedet laskevat ojia myöten koilliseen KokemÄen-
jokeen. Suo rajoittuu etelÄssÄ ja lÄnnessÄ Ronkan-
kankaan harjuun, idÄssÄ laskettuun savi-, liejusa-
vi- ja liejupohjaiseen RaijalanjÄrven altaaseen ja
pohjoisessa KokemÄenjokeen (Lindroos 1980) .
Kulkuyhteydet suolle ovat hyvÄt etelÄ-, lÄnsi- ja
itÄreunan lÄhellÄ kulkevien teiden ansiosta . Suon
kokonaispinta-ala on 508 ha, josta noin 308 ha
kuuluu Huittisiin ja noin 200 ha KokemÄkeen .
Suon yli metrin syvyisen alueen pinta-ala on 485 ha
ja yli 2 m syvÄn 437 ha. Suurin turvepaksuus,
5,7 m, on mitattu suon itÄosasta. Ronkansuo kuu-
luu lÄhes kokonaan Puurij Ärven-Isosuon kansallis-
puiston alueeseen (Kansallispuistokomitea 1976) .

Ronkansuo on kaksikeskustainen, asymmetri-
nen kermikeidas .YleisimpiÄ suotyyppejÄ ovat
enimmÄkseen keskiosassa tavattavat silmÄkeneva
allikkoineen, lyhytkorsineva, rahkaneva ja kei-
dasrÄme (kuva 8) . LÄhteisyyden vaikutuksia on
havaittu suon keskiosassa, josta luonnonpuro vir-
taa sarajuotissa koillista kohden pÄÄtyen pieneen
umpeenkasvavaan lampeen Kiettareenhaaran tun-
tumassa. Reunoilla on rahkarÄmettÄ, tupasvillarÄ-
mettÄ, kangasrÄmettÄ ja suopursua sekÄ juolukkaa
kasvavaa isovarpuista rÄmettÄ (Paasio 1933) . Reu-
noilla on paikoin myös turvepeltoa . Turvepehku-
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alueita on lÄhinnÄ suon pohjoisreunalla . Suon pin-
nan mÄttÄiden korkeus on 2 - 4 dm. Laajan,
luonnontilaisen, isojen avovesiallikoiden jamÄrki-
en kuljujen luonnehtiman keskiosan vuoksi, suon
luonnontilaisuusaste on korkea, eli 88 % . Ronkan-
suon suotyyppejÄ ja niiden luonnontilaa ovat
kartoittaneet myös Laurila ym. (1977) .

Suon kohtalaisesti ja hyvin maatuneen pohja-
turvekerroksen keskimaatuneisuus on 6,5 ja koko
turvekerrostuman 3,8 . Yli 2 m :n syvyisen alueen
vastaavat luvut ovat 6,6 ja 3,8 . Suoaltaan kes-
kiosan heikosti maatunut, rahkavaltainen pintatur-
vekerros ulottuu paksuimmillaan noin 4 m :n sy-
vyyteen. Suurin turvepaksuus, 5,7 m, on mitattu
suon koillisosasta .

Ronkansuossa on rahkavaltaisia turpeita 86 % ja
saravaltaisia 14 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . Puun ja
varpujen jÄÄnnöksiÄ sisÄltÄviÄ turpeita on tÄstÄ
mÄÄrÄstÄ 22 % ja tupasvillarahkaturpeita 23 % .
Turpeiden yleisin lisÄtekijÄ on tupasvilla, jonka
jÄÄnnökset muodostavat yksinÄÄn noin 7 % suon
turvemÄÄrÄstÄ . Saraturpeisiin ja hyvin maatunei-
siin rahkaturpeisiin liittyvÄn puuaineksen osuus
tÄstÄ on 3 % ja saraturpeiden kortteen alle 1 % .
LevÄkköÄ, jotatavataan lÄhinnÄkuljurahkaturpeis-
sa on alle 1 % . PÄÄturvelajien prosenttiosuudet
Ronkansuon turvemÄÄrÄstÄ ovat : rahka 76 %, rah-
kasara 11 %, sararahka 10 % ja sara 3 % .

Yleisin pohjamaalaj i on savi (94 % havainnoista),
jota suoaltaan syvimmissÄ osissa peittÄÄ 5 - 90 cm :n
paksuinen lieju- tai liejusavikerros . LÄhinnÄ harjuun
rajoittuvalla lounaisreunalla tavattavaa hiekkaa on
4 % ja moreenia 2 % . TutkimuspisteistÄ 29 % on
liejualueella. Suo on alkanut kehittyÄ muinaisen
jÄrven umpeenkasvun muodostamalle liejukolle ja
KokemÄenjoen töyrÄÄlleen kasaamalle ainekselle
(vert. Virkkala 1946 s . 81). Mineraalimaan, lÄhinnÄ
metsÄmaan soistuminen on sittemmin laajentanut
suota ympÄristöön .

Ronkansuo kuuluu osana vuonna 1993 perus-
tettuun laajaan PuurijÄrven ja Isosuon kansallis-
puistoon . Kansallispuiston maa-ala on nyt 1960 ha,
josta suota on noin 1920 ha (Aapala & Lindholm
1995). Kansallispuistoon kuuluvat lisÄksi Koke-
mÄen Aronsuo, Kiettareensuo ja Korkeasuo. Ron-
kankankaan harjulta on todella upea nÄköala Ron-
kansuolle, ja sieltÄ koko kansallispuiston suo-
maisema avautuu katselijan eteen (kuva 8) . Ron-
kansuolle on rakennettu luontopolku ja pitkos-
puureitti opastauluineen . KarhiniemessÄ sijaitse-
vasta kansallispuiston opastuskeskuksesta saa
lisÄtietoja suosta (MetsÄhallitus 1996, Sopo 1996) .
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Huittisten kaupunki, jonka maa-ala on 389,5 km2 ,
sijaitsee Keski-Satakunnassa HelsingistÄ noin
180 km luoteeseen . Peruskartoista tehtyjen mitta-
usten mukaan Huittisissa on yli 20 ha:n suuruisia
soita yhteensÄ 4415 ha eli 11,3 % maa-alasta (Lap-
palainen & HÄnninen 1993). TÄssÄ raportissa esi-
tetÄÄn tutkimustulokset Huittisten 20 tutkitusta
suosta, joiden pinta-ala on yhteensÄ 4175 ha (kuva
1). Suoalan tutkimusprosentti on siten 95 . Yli metrin
syvyistÄ suoaluetta on 3668 ha (83 % suoalasta) ja
yli kahden metrin syvyistÄ 2956 ha (67 % suoalas-
ta). Biologista suota eli suokasvillisuuden peitossa
olevaa maata, joka ei edellytÄ vÄlttÄmÄttÄ turvetta,
on Huittisissa kolmannen metsÄinventoinnin mu-
kaan 21-30 % maa-alasta. EtelÄ-ja itÄosassa biolo-

Huittisten alueen suot sijaitsevat Eurolan (1962)
suoyhdistymÄtyyppijaon mukaan Rannikko-Suo-
men kermikeitaiden ja RuuhijÄrven (1983) suo-
aluejaon mukaan kilpikeitaiden vyöhykkeessÄ (kuva
1) . Keidas- eli kohosuot ovat ympÄristöÄÄn ylemmÄ-
ksi kasvaneita ja karuja, vain sadevesistÄ ravin-
teensa saavia ombrotrofisia soita . Alueen suot ovat
tyypeiltÄÄn kilpi- ja laakiokeitaita tai niiden vÄli-
muotoja (Paasio 1933, 1934) . Allikoita on muodos-
tunut Isosuolle, Ilmiönsuolle, Punkalaitumen Iso-
suolle ja Ronkansuolle . Avovesiallikot ovat jopa
yli 100 m pitkiÄ, ja veden syvyys niissÄ on 2-3 m
(vert. Paasio 1933, s . 157) . LisÄksi tavataan metsÄi-
siÄ, tasapintaisia Sphagnum fuscum-keitaita . Soi-
den reunaosat ovat ympÄröiviltÄ mineraalimailta
valuneista vesistÄ ja osittain sadevesistÄ ravinteensa
saavia, kohtalaisen ravinteisia tai jopa runsasra-
vinteisia, minerotrofisia suon osia .

Tutkituilla soilla tehtiin yhteensÄ 833 suotyyppi-
havaintoa. TutkimuspisteitÄ, jotka merkittiin suo-
kartalle (kuva 2), on keskimÄÄrin 2/10 ha . NÄiden
havaintojen perusteella 53 % suotyypeistÄon rÄme-
itÄ, joista yleisimpiÄ ovat keidasrÄme, isovarpurÄ-
me, rahkarÄme ja tupasvillarÄme . Kasvillisuustut-
kimuksia on tehty mm . Huittisten Isosuolla, Lau-
hansuolla ja Ronkansuolla (Paasio 1933) sekÄ kan-
sallispuiston alueella (Laurila ym . 1977) . RÄmeistÄ
oli tutkimusajankohtana luonnontilassa noin 55 %,
loput olivat ojikkoina tai muuttumina . RÄmeiden
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TULOSTEN TARKASTELU

Pinta-ala

Suotyypit ja ojitus

gisen suon osuus on tosin vain 11-20 % (Ilvessalo
1960) .

Suurin tutkittu suo on Isosuo, 776 haja pienin
Mouhisuo 32 ha . Soiden keskikoko on noin 209 ha .
Suot jakaantuvat kokoluokkiin seuraavasti : 20-
49 ha 2 suota, 50-99 ha 4 suota, 100-199 ha 9 suota,
200-499 ha 1 suoja yli 500 ha 4 suota .

Turvetuotantoon soveltuvaa aluetta on yhteensÄ
2400 ha . Polttoturvetuotantoon soveltuvaa suoalaa
on 1679 haja kasvuturpeen raaka-aineen tuottami-
seen sopivaa 2400 ha . Eri tuotantomuotojen pinta-
alat peittÄvÄt osittain toisiaan, mistÄ syystÄ kasvu-
turpeen ja polttoturpeen yhteenlaskettu suoala
4079 ha ei ole sama kuin koko kÄyttökelpoinen
suoala .

yleisimpiÄ kasveja ovat varvut ; suopursu (Ledum
palustre eli Rhododendron tomentosum), juolukka
(Vaccinium uliginosum), kanerva (Calluna vulga-
ris), vaivaiskoivu (Betula nana) ja suokukka (An-
dromedapolifolia) . Vaiveroa (Chamaedaphne ca-
lyculata), joka Suomessa on itÄinen laji (Paasio
1933, s. 15) ei ole Huittisten soilta tavattu, mutta
KokemÄen Aronsuolta, joka kuuluu PuurijÄrvi-
Isosuon kansallispuiston alueeseen olen tehnyt
lÄhimmÄt havainnot .

Avosoita eli nevoja, yleisimpinÄ silmÄkeneva,
rahkaneva ja lyhytkorsineva, on 34 % suotyyppi-
havainnoista. Nevoista on sÄilynyt luonnontilassa
76 % . PÄÄosin kuusta ja koivua kasvavia korpia,
tavallisimmin nevakorpea, kangaskorpea ja varsi-
naista korpea, on 3 % havainnoista . Korvista suu-
rin osa on oj itettu. Turvekankaita on 4 %, turvepel-
toja 2 % ja turpeennostoalueita 4 % . Huittisten tut-
kittujen soiden suoalasta on tutkimusajankohtana
(1975) ollut luonnontilaisena 55 % ja ojitettuna
45 %. Ojitettu suoala on kasvanut noin 20 vuodes-
sa 354 ha :lla eli 45 % :sta 53 % :iin (taulukko 1) .
Turun ja Porin lÄÄnin soista enÄÄ noin 40 % on
luonnontilassa (Lappalainen & HÄnninen 1993, s .
14). Huittisten osalta luonnontilaisten soiden ylei-
syys selittyy suojelualueiden runsaudesta . Ojite-
tusta suoalasta ojikoita on 29 %, muuttumia 6 % ja
ojituksen myötÄ alkuperÄisen suokasvillisuutensa
lÄhes tÄysin menettÄneitÄ alueita 10 % . NeljÄ suota
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on kokonaan ojitettu, eikÄ mikÄÄn suo ole koko-
naan luonnontilassa ; eivÄt edes kansallispuiston
suot ole kokonaan sÄÄstyneet ojituksilta. Turvetta
on nostettu tilakohtaisesti kuivikkeeksi monesta-
kin suosta, mutta suurehkoja mÄÄriÄ, lÄhinnÄ kas-
vuturpeen raaka-aineeksi vain viidestÄ suosta yh-
teensÄ noin 70 hain alueelta (Lehtinen 1995) .

Tutkimusalue sijaitsee KokemÄenjoen vesistö-
alueella (35), ja siihen liittyvÄt Loimijoen (35 .9),
Sammanoen eli Sammunjoen (35 :18) ja Punkalai-
tumenjoen vesistöalue (35 .941) (Ekholm 1993) .
PuurijÄrven vesistö (35 .151) yhtyy Ala-Kauvat-

Taulukko 1 . Huittisten soiden luonnontilaisuus, ojitustilanne vuosina 1975 ja 1997 .
Table 1. The state of nature within the mires in Huittinen . The total area of mire, the area in the state of nature
compared to the ditched area, and percentages .

sanjoen myötÄ KoemÄenjokeen . Huittisten tasan-
koalueella virtaavat joet ovat runsassateisina vuo-
sina aiheuttaneet tulvia varsinkin KokemÄenjoen
suuressa mutkassa, sillÄ siinÄ yhtyy KokemÄenjo-
keen etelÄstÄ virtaava Loimijoki, sekÄ idÄstÄ
Sammunjoki ja Punkalaitumenjoki . Tulvansuoje-
lun vaikutuksia on arvioitu, sekÄ ehdotettu toimen-
piteitÄ haittojen vÄhentÄmiseksi (Marttunen ja
Kaarta 1995) . Huittisten vesistöalue, joka on 5,46
km', koostuu jokien pinta-alasta, sillÄ kaupungin
alueella ei ole yhtÄÄn jÄrveÄ KokemÄen rajalla
sijaitsevaa PuurijÄrveÄ lukuunottamatta (kuva 1) .
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N :o Suo

No Mire

Koko
pinta-ala
Total area
ha

Luonnontilainen osa suosta
1975

Area in natural state
ha

Ojitettu osa suosta
1975

	

1997
Drained peat of the mire

ha % % ha

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .

Kiimasuo
Loimansuo
Longonsuo
Suvisuo
Heposuo
lironsuo
Mouhisuo
JÄrvensuo
Toivarinsuo
Lauhansuo
Isosuo
Pikkusuo
Rautasuo
Nanhiansuo

128
107
85
148
116
62
32

102
62
536
776
108
69

274
124
582
138
178
40

508

13
59
30
104
23
0
0

56
0

268
737
54
0

82
22
338
39
18
40
447

10
55
35
70
20
0
0

55
0

50
95
50
0

30
18
58
28
10
10
88

115
48
55
44
93
62
32
46
62

268
39
54
69

192
102
244
99
160
25
61

90
45
65
30
80
100
100
45
100
50
5

50
100
70
82
42
72
90
75
12

118
71
81
116
112
62
32
46
62
299
63
97
69
195
102
283
103
160
25

133

92
66
95
78
97

100
100
45
100
56
8

90
100
71
82
49
75
90
63
26

15 . Vittassuo
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .

Imiönsuo
Holstinsuo
Hakasuo
Mustissuo
Ronkansuo

YhteensÄ 4175 2300 55 1875 45 2229 53
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Suot ovat enimmÄkseen saavuttaneet ombrotro-
fisen eli sateista riippuvaisen, niukkaravinteisen
kehitysvaiheen . Ombrotrofisten soiden turpeet ovat
pintakerroksiltaan rahkavaltaisia ja useimmiten
puhtaita rahkaturpeita . Tutkittujen soiden turpeis-
ta on rahkavaltaisia (St) 81 % ja saravaltaisia (Ct)
19 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ. Turun ja Porin lÄÄ-
nissÄ rahkavaltaisia turpeita on keskimÄÄrin 71
(Lappalainen ja HÄnninen 1993, s.22) . Suhteelli-
sesti eniten rahkavaltaista turvetta, lÄhes 90
kokonaisturvemÄÄrÄstÄ on Isosuossa, Ronkansuos-

Huittisten kaupungin alueen turvekerrostumien
keskimaatuneisuus on 4,0 ja hyvin maatuneen (H5 10)
pohjaturpeen 6,2 . Maatuneimpia turpeita on Toi-
varinsuossa (7,0) ja Rautasuossa (7,8) . Soiden pin-
taosassa on yleensÄ heikosti maatunutta rahkatur-
vetta . Eniten heikosti maatunutta turvetta on Iso-

Huittisten kaupungin alueella tutkittujen soiden
turpeen keskipaksuus on 3,0 m,josta heikosti maa-
tunutta, rahkavaltaista pintaturvetta on keskimÄÄ-
rin 2,0 m.Yli metrin syvyisten suon osien kes-
kipaksuus on 3,3 m, josta heikosti maatunutta pin-
takerrosta on 2,3 m . Yli 2 metrin syvyisten suon
osien keskipaksuus on 3,7 m, ja tÄstÄ heikosti maa-
tuneen kerroksen osuus on 2,7 m .Turun ja Porin
lÄÄnissÄ tutkittujen soiden keskisyvyys on 2,2 m ja
yli 2 m:n syvyisen alueen 3,4 m (Lappalainen ja
HÄnninen 1993 s . 12). Suurimmat turpeen paksuudet
on mitattu Takarahkasta (8,4 m) ja Ilmiönsuosta
(8,0 m) .

3 2

Turvelajit

Turpeen maatuneisuus

Turpeen paksuus ja turvemÄÄrÄ

sa ja Ilmiönsuossa. Tupasvilla (Eriophorum va-
ginatum) on yleisin rahkaturpeen lisÄtekijÄ ja sitÄ
on 28 %:ssa rahkaturpeista . LisÄksi on levÄkköÄ
(Scheuchzeria palustris) ja tupasluikkaa
(Trichophorum cespitosum) . Saravaltaista turvetta
on yleisimmin soiden reuna- ja pohjaosissa . Mus-
tissuon, Nanhiansuon ja Toivarinsuon turpeet ovat
saravaltaisimmat . YleisimpiÄ lisÄtekijöitÄ saraval-
taisissa turpeissa ovat puuaines, jota on 14
alueenturvemÄÄrÄstÄ, varpuaines (6 %), sekÄ jÄrvi-
ruoko (Phragmites) ja korte (Equisetum) .

suossa, jonkaturpeet ovat keskimÄÄrÄisestikin hei-
koimmin maatuneita (3,5) . Huittisten soiden tur-
peen keskimaatuneisuus 4,0, on alhaisempi kuin
Turun ja Porin lÄÄnissÄ yleensÄ, missÄ se on 4,6
(Lappalainen ja HÄnninen 1993 s.10) .

Turvetta tutkituissa soissa on yhteensÄ 124,5
milj . suo-m 3 . Heikosti maatunutta (H,4) rahkatur-
vetta on yhteensÄ 84,27 milj . suo-m 3 (68 %) ja
kohtalaisesti tai hyvin maatunutta turvetta 40,25
milj . suo-m 3 (32 %). Tutkittujen soiden yli metrin
syvyisten alueiden turvemÄÄrÄ on yhteensÄ 121,27
milj . suo-m 3 (97 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ), ja
kohtalaisesti ja hyvin maatununeen pohjaturpeen
37,58 milj . suo-m 3 . Yli 2 metrin syvyisten alueiden
turvemÄÄrÄ on yhteensÄ 110,7 milj . suo-m 3 (89
kokonaisturvemÄÄrÄstÄ) . TÄstÄ on heikosti maatu-
nutta rahkaturvetta noin 79 milj . suo-m 3 ja kohta-
laisesti ja hyvin maatunutta pohjaturvetta 31,7
milj . suo-m 3 .
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Huittisten maisemaa luonnehtii kankaremaa,
jossa suhteelliset korkeuserot ovat 10 - 20 m, ja
KokemÄenjokilaaksoa tasanko, jossa korkeuserot
ovat alle 10 m. Alueen vapauduttua mannerjÄÄstÄ
sen peitti Yoldiameri ja myöhemmin AncylusjÄrvi
ja Litorinameri (Virkkala 1946, 1950, 1959, Don-
ner & Eronen 1981). Huittisten korkeimmat koh-
dat, Ylennysvuori ja Lintukangas (115 m mpy)
paljastuivat muinaisesta ItÄmerestÄ noin 9000 vuot-
ta sitten . Suurin osa alueesta on kuitenkin paljastu-
nut alle 7000 vuotta sitten LitorinamerestÄ, jonka
ylimmÄn rannan korkeus on noin 64 - 66 m mpy
(Virkkala 1959, Eronen 1974) . TÄmÄn mukaan
Litorinameri on peittÄnyt 12 tutkituista suoaltais-
ta. Alueen suot ovat siten pÄÄosin maaperÄgeolo-
gisesti nuoria, enimmÄkseen 5000 - 7000 vuotta
vanhoja. Soistuminen on pÄÄssyt alkamaan altaan
kurouduttua muinaisesta ItÄmerestÄ edellyttÄen,
ettÄ olosuhteet muutoin olivat soistumiselle otolli-
set. Suoaltaista korkeimmalla on Holstinsuon al-

LOIMANSUO
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las, joka sijaitsee yli 100 metriÄ merenpinnan ylÄ-
puolella, ja paikoin suon pinnan korkeus on yli
105 m mpy. Kuivatettu RaijalanjÄrvi (42 m mpy)
on Huittisten alin kohta . Tutkittujen suoaltaiden
pohjan korkeus on 42 - 101 m mpy ja keskimÄÄrÄi-
nen korkeus noin 61 m mpy . Soiden pinnan korke-
us vaihtelee 47 ja 105,5 m :n vÄlillÄ ja on keskimÄÄ-
rin noin 66 m mpy .

RadiohiilimÄÄrityksiÄ Huittisten soista on tehty
Loimansuosta (Vuorela 1975, 1983) (kuva 9) .
Kuusen yleistyminen Huittisten metsissÄ tapahtui
3400 ä130 BP (Hel-357) . TÄmÄ ajoitus vastaa hy-
vin Aartolahden (1966) esittÄmÄÄ ajankohtaa kuu-
sen yleistymiselle. Loimansuon rahkoittuminen
alkoi pian tÄmÄn jÄlkeen noin 3000 vuotta sitten .
Kulttuurikasvit ilmaantuivat ajanlaskumme alussa
eli 1970 ä 100 BP (Hel-356) . IntensiivistÄ maan-
viljelystÄ alettiin harjoittaa 1500-luvun alussa eli
420 ä 140 BP (Hel-355) .

LJ.aL I .1 .1 , 1 ,L,y,L,L,LLU

Trees69 53Etc0lei1H01Os

I .Iil,L1J

I
Kuva 9 . Suhteellinen puumaisten kasvien siitepölydiagrammi radiohiiliajoituksineen (Vuorela 1983) .
Fig. 9. Relative arboreal pollen diagram with radiocarbon dates from Loimansuo (Vuorela 1983) .
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Myös turpeen kasvunopeutta voidaan nÄillÄ ajoi-
tustuloksilla selvittÄÄ (taulukko 2). Turpeen keski-
mÄÄrÄinen kasvunopeus on nÄillÄ ollut 0,90 mm
vuodessa. Nopeinta kasvu oli ajanjaksolla 3600
2000 (cal . BP) vuotta sitten, eli 1,09 mm vuodessa,

Taulukko 2 . Huittisten Loimansuon radiohiiliajoitukset ja turpeen kasvunopeus (Vuorela 1983) .
Table 2. Radiocarbon ages and peat growth in the mire Loimansuo (Vuorela 1983) .

Suot ovat syntyneet moreeni-, hiekka-, sora- ja
kalliomÄkien vÄlisiin savipohjaisiin painanteisiin
sekÄ vesistöjen ranta-alueille . Tutkitun suoalan
pohjamaalajeista yleisimmÄt ovat veteen kerrostu-
neet hienojakoiset sedimentit savi ja hiesu (81
havainnoista). Hiekkaa ja hietaa on yhteensÄ 11 %,
moreenia 6 % ja soraa 1 % . Kallion osuus on 1
havainnoista. Hiekkaa ja hietaa on suon pohjalla
usein ohuena, vain 1 - 30 cm paksuna kerroksena
saven pÄÄllÄ. TÄmÄ aallokon suota ympÄröiviltÄ
hiekka- ja sora-alueilta, kuten harjuista sekÄ mo-
reenimailta maan kohotessa huuhtoma hiekka- tai
hietakerros ohenee siirryttÄessÄ etÄÄmmÄksi ai-
neksen lÄhtöpaikasta .

Liejua on tavattu ainakin jostakin suon osasta
kaikista soista Longonsuota j a Rautasuota lukuunot-
tamatta. Suoaltaiden pohjalla on liejua 50 % :ssa
tutkimushavainnoista . TÄmÄ osoittaa, ettÄ soistu-
minenjÄrvien umpeenkasvun seurauksena on ollut
yleistÄ . Prosenttilukema on selvÄsti suurempi kuin
Turun ja Porin lÄÄnissÄ keskimÄÄrin, jossa se on
26 % (Lappalainen & HÄnninen 1993 s.28) . Huit-
tisten nykyisen vesistön pinta-ala on 546 ha, ja se
muodostuu pÄÄosin KokemÄenjoen ja sen sivujo-
kien sekÄ PuurijÄrven vesipinta-alasta . TÄmÄn tutki-
muksen perusteella Huittisten muinaisjÄrvien pin-
ta-ala on ennen niiden umpeenkasvua ja soistumis-
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mutta Loimansuon rahkavaltaisen turvekerroksen
kehityksessÄ suuria vaihteluita ei nÄytÄ tapahtu-
neen. Loimansuon suurin turvekerrostuman pak-
suus on 4,2 m ja suon vanhimman turpeen iÄksi
arvioidaan noin 5000 vuotta .

ta ollut noin 2767 ha, josta nykyisin on suota 2060
ha . Loput 707 ha koostuvat esimerkiksi liejukois-
ta, joista suurin on vuosina 1868 - 1874 ja 1930-
luvulla kuivatettu RaijalanjÄrven noin 220 ha :n
allas (Alanen ja Kepsu 1989, Anttila 1967) .

Yli metrin paksuisia liejukerroksia on Isosuos-
sa, Suvisuossa, Toivarinsuossa jaRaijalajÄrven al-
taassa. Liejut ovat yleensÄ kerrostuneet matalien,
vesialtaiden savipohjille. Isosuon liejukerrostumis-
ta on löydetty vesipÄhkinÄn (Trapa natans), nykyi-
sin Suomesta hÄvinneen vesikasvin 2 - 3 cm :n
kokoisia piikikkÄitÄ hedelmiÄ muistona maassam-
me vallinneesta lÄmpimÄmmÄstÄ ilmastosta . Vesi-
pÄhkinÄ on kasvanut Isosuon altaassa noin 5000 -
4500 vuotta sitten .

Lammet ja pikkujÄrvet kasvoivat vÄhitellen um-
peen, minkÄ jÄlkeen turpeen muodostus ja soiden
kehitys alkoi . Umpeenkasvuvaiheen jÄlkeen suot
ovat edelleen levinneet myös ympÄristöön metsÄ-
maan soistumisen myötÄ . Kahdesta suosta ei ole
tavattu liejua lainkaan, mikÄ osoittaa soiden kehi-
tyksen alkaneen mineraalimaan vettymisen ja
pohjaveden pinnan nousun seurauksena . Mineraali-
maan vettymistÄ, jonka seurauksena merenran-
taniityt tai metsÄmaa ovat soistuneet, on tapahtu-
nut noin 50 % :ssa tutkitusta suoalasta .

Syvyys cm
Depth, cm

NÄyte mm
Sample, mm

Radiohiiliajoitus n :o
Radiocarbon date N.o

IkÄ B.P .
Age BP

Kalibroitu ikÄ
Calibrated age

Kasvu mm/a
Growth mm/a

40 - 44 420 HeI-355 420 ä140 490 0.86
42 - 148 1060 1510 0.70
146- 150 1480 HeI-356 1970ä100 2000 0.74
148- 325 1770 1620 1 .09
320- 330 3250 HeI-357 3400ä130 3630 0.90
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LaboratoriomÄÄrityksiÄ varten on otettu yhteen-
sÄ 379 nÄytettÄ 16 suosta . Turpeet on jaoteltu kol-
meen ryhmÄÄn : kasvu- vÄli- ja polttoturpeet . Kas-
vuturvekerros on heikosti maatunutta (H 1 _3 ) rahka-
turvetta, vÄliturvekerros rahkaturvetta, jonka maa-
tumisaste on H 4 ja polttoturvekerros kohtalaisesti
ja hyvin maatunutta (H5-10) turvetta. TurvenÄyttei-
den keskimÄÄrÄinen maatumisaste on 3,8, josta
kasvuturpeen lukema on 2,8, vÄliturpeen 3,4 ja
polttoturpeen 5,7 . Turpeen keskimÄÄrÄinen pH-
arvo on 4,2 ja eri turvekerrosten vastaavat arvot
3,6, 3,7 ja 4,4 . Pintaosien rahkavaltainen turve on
siis happamampaa kuin suon pohjalla oleva sara-
turve. Turpeen tuhkapitoisuus on keskimÄÄrin 1,7,
kasvuturpeen 1,0 ja polttoturpeen 3,6 . Korkeim-
mat tuhkapitoisuudet ovat soiden pohjimmaisessa,
0,5 m :n kerroksessa, jota ei yleensÄ hyödynnetÄ
turvetuotannossa .

Turpeen vesipitoisuus on keskimÄÄrin 92,3 % .
KasvuturvenÄytteiden vesipitoisuus on 91,9 %,
vÄliturpeen 93,1 % ja polttoturpeen 90,9 % . Soiden
ojitus alentaa eniten pintaosien turpeen vesipitoi-
suutta. YleensÄ ojitettujen soiden pintaosan vesi-
pitoisuus on 85 - 90 % kun se luonnontilaisilla
alueilla on 90 - 95 % . Myös turvelaji ja maatu-
misaste vaikuttavat vesipitoisuuteen. Hyvin maa-
tuneessa saraturpeessa vesipitoisuus on usein 80 -
85 %.

Turpeen kuiva-ainemÄÄrÄ on keskimÄÄrin 70,8
kg/suo-m 3 . Kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttavat
vesipitoisuus, turvelaji sekÄ maatumisaste . Kuiva-
ainetta on yleensÄ keskimÄÄrÄistÄ enemmÄn oj itet-
tujen soiden pintakerroksessa turvelajista ja maa-
tumisasteesta riippumatta . Suon pintaosan heikosti
maatuneessa rahkaturpeessa kuiva-ainetta on kes-
kimÄÄrin 72 kg, vÄliturpeessa eli rahkakerrokses-
sa, jonka maatuneisuus on H4 vain 63 kg ja hyvin
maatuneessa turvekerroksessa 87 kg/suo-m 3 .

Tuhkapitoisuus on Loimansuon pintaosassa (0-
20 cm) 2,5 % eli soiden rahkaturvekerroksen kor-
kein. Myös Vuorela (1983) on todennut kohon-
neita tuhkapitoisuuksia (2 - 4 %) Loimansuon
turvekerroksen pintaosassa ja yhdistÄÄ tÄmÄn vil-
jelyn (kaskeamisen) aiheuttamaksi . Kaskeaminen

LaboratoriomÄÄritysten tulokset

nÄkyy Cerealia-siitepölyjen esiintymisenÄ siitepö-
lydiagrammissa (Vuorela 1983) . Kaikissa Huittis-
ten viljelyalueisiin rajoittuvissa soissa, Rautasuota
ja Ilmiönsuota lukuunottamatta tuhkapitoisuus pin-
ninmaisissa nÄytteissÄ ylittÄÄ 2 % . Radiohiiliajoi-
tusten mukaan viljely on alkanut Huittisissa noin
2000 vuotta sitten ja intensiivinen maanviljely
1500-luvun alussa (Vuorela 1975, 1983) .

Rikkipitoisuudet ovat keskimÄÄrin 0,10 % ja
ovat alhaisia pohjimmaista puolen metrin turve-
kerrosta lukuunottamatta . Korkea tuhkapitoisuus
tai rikkipitoisuus eivÄt ole missÄÄn suossa esteenÄ
turvetuotannolle . Polttoturpeen laatuohjeen (1991)
mukaan tuhkapitoisuuden hyvÄksytty ylÄraja on
10 % ja rikkipitoisuuden 0,30 % .

Polttoturpeen laatua mittaava energiasisÄltö eli
tehollinen lÄmpöarvo on kaikkien nÄytteiden osal-
ta keskimÄÄrin 19,2 MJ/kg, polttoturpeen 21,1 MJ/
kg, ja vÄliturpeen 18,9 MJ/kg . Vastaavat luvut
turpeelle, jonka kosteus on 50 %, ovat 8,3 MJ/kg,
9,3 MJ/kg ja 8,2 MJ/kg .

Heikosti maatuneen rahkaturpeen laatua on sel-
vitetty jo mainittujen pH- ja tuhkapitoisuus-
mÄÄritysten lisÄksi vaihtokapasiteetti- ja johtoky-
kymittauksin. Kaikkien kasvuturvenÄytteiden
keskimÄÄrÄinen vaihtokapasiteetti on 98 meq/
100 g . Acutifolia-valtaisessa rahkaturpeessa eli I
luokan viljelyturpeen raaka-aineessa vaihtoka-
pasiteetti on keskimÄÄrin 106,3 meq/100 g suo-
kohtaisesti turvemÄÄriin painotettuna (suo-
kohtaisesti korkeimmat arvot ovat keskimÄÄrin
116 meq/100 g) ja II luokan viljelyturpeen raaka-
aineessa (Palustria- ja Cuspidata-turve) 93 meq/
100 g .

Kaikkien kasvuturvenÄytteiden keskimÄÄrÄinen
johtoluku on 7,8 mS/m . Acutifolia-valtaisessa rah-
katurpeessa eli I luokan viljelyturpeen raaka-ainees-
sa johtoluku on keskimÄÄrin 8,5 mS/m (suokohtaiset
vaihtelurajat 6,4 - 11,4 mS/m) ja II luokan viljelytur-
peen raaka-aineessa (Palustria ja Cuspidata-turvet-
ta) 7,4 rnS/m . Suon ojitus ja lannoitus nostaa pin-
ninmaisen kerroksen johtolukua . Saraturvekerrok-
sesta mitatut johtolukuarvot ovat pÄÄsÄÄntöisesti
10 - 20 mS/m .
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Tutkitut suot on jaettu kÄyttökelpoisuuden mu-
kaan viiteen luokkaan : 1 . kasvuturve-, 2 . polttotur-
ve- ja 3 . sekÄ kasvu- ettÄ polttoturvetuotantoon
soveltuvat suot, 4 . suojelusuot ja 5 . muut suot, jot-
ka ohutturpeisina tai mineraalimaiden rikkomina
soveltuisivat lÄhinnÄ metsÄtalouskÄyttöön (kuva
10). Hyvin maatuneita turpeita sisÄltÄviÄ saratur-
vesoita on myös raivattu viljelysmaaksi kuten esi-
merkiksi osa Suvisuosta, ÖmmÄnsuosta, Vesinii-
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Soiden kÄyttökelpoisuus
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tyn pellot ja osa Kollauksensuosta . Myös rahkasoi-
ta on otettu viljelykseen, mistÄ on esimerkkinÄ
Huittisten varavankilan Toivarinsuo, joka tosin
nykyisin pÄÄosin on metsitettynÄ . Suomen suo-
viljelysyhdistyksen (SSVY) suomaatutkimuksissa
vuosisadan alussa on tarkemmin selvitetty Huittis-
ten soiden soveltuvuutta viljelykseen ja metsÄn-
kasvatukseen. NÄihin tarkoituksiin sopivia soita
oli kumpiakin 275 ha (Malm & Rancken 1917) .

6
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Kuva 10 . Huittisten soiden kÄyttökelpoisuus . 1 . kasvuturve, 2 . polttoturve, 3 . kasvu- ja polttoturve, 4 . suojelusuo,
5 . muu kÄyttö, esim . metsÄtalous . 6 . tiestö, 7 . jÄrvi ja joki, 8 . kuntaraja . Soiden nimet; katso kuva 1 .
Fig. 10. The potential use of the peatlands in Huittinen . 1 . Horticultural peat, 2 . Fuel peat, 3 . Both horticultural
and fuel peat, 4 . Mire protection area, 5 . Other use, eg. forestry, 6. Road and highway, 7. Lake and river, 8 .
Regional border . For the names of the mires, see fig . 1 .
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Huittisten turvevarojen hyödyntÄmiskohteet si-
jaitsevat polttoturvetta kÄyttÄvien Porin, Rauman
ja Euran Kauttuan keskusten vaikutuspiirissÄ, 30 -
80 km :n etelÄisyydellÄ niistÄ. Vilj elyturvetta kÄyte-
tÄÄn Satakunnan kasvihuoneissa ja kasvuturvetta
asutuskeskuksissa. Rauman ja Porin satamien lÄhei-
syys lisÄÄ viljely- ja kasvuturpeen vientimahdolli-
suuksia .

Teolliseen turvetuotantoon soveltuu yhteensÄ
2400 ha:n alue, joka on 57 % tutkitusta alasta ja
sisÄltÄÄ yhteensÄ 54,84 milj . suo-m3 turvetta. Polt-
toturvetuotantoon soveltuvia soita on 14 ja niissÄ
kÄyttökelpoista tuotantoalaa yhteensÄ 1679 ha ja
polttoturvetta 11,34 milj . suo-m3 . KÄyttökelpoisen
kuivan turpeen energiasisÄltö on 20,70 milj . GJ eli
5,76 milj . MWh. Polttoturpeen energiasisÄltö
50 %:n kosteudessa on 18,33 milj . GJ eli 5,08 milj
MWh. Turvetta voidaan kÄyttÄÄ vaihtoehtoisesti
turvemullan raaka-aineena ja maanparannusai-
neena .

Suomen suoviljelysyhdistyksen (SSVY) suo-
maatutkimuksissa löytyi vain kaksi polttoturve-
tuotantoon sopivaa suota. NÄistÄ ohutturpeinen
ÖmmÄnsuo (45 ha) on nykyÄÄn lÄhes kokonaan
viljelyksessÄ, samoin osa VÄhÄsuosta eli Pikku-
suosta, josta myös on nostettu turvepehkua (Malm
& Rancken 1917) .

Kasvuturvetuotantoon soveltuu seitsemÄntoista
suota 2400 hain alueelta, jossa on kasvuturpeen
raaka-aineeksi soveltuvaa turvetta 43,5 milj . suo-
m3 . Ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum) on
vallitseva keidassoiden kermeissÄ. Kuljuturpeissa
(Cuspidata) yleisesti tavattavat tupasvillan
(Eriophorum vaginatum), levÄkön (Scheuchzeria
palustris) ja tupasluikan (Trichophorum cespi-
tosum) jÄÄnnökset heikentÄvÄt kasvuturpeen laa-
tua. Viljelyturpeen kÄytöstÄ puutarhaviljelyksessÄ
on saavutettu hyviÄ tuloksia (PuustjÄrvi 1976) .

Heikosti maatuneessa rahkaturpeessa on pai-
koin runsaastikin tupasvillaa (Eriophorum va-
ginatum), jonka kuidut yleensÄ seulotaan pois vil-
j elyturpeesta. Turvekuituj a voidaan kuitenkin kÄyt-
tÄÄ esimerkiksi lankojen, huopien ja tekstiilien
raaka-aineena (Pirtola 1996) . Tutkituissa soissa on
tupasvillapitoisia turpeita 35,0 milj . suo-m3 eli
28,1 % ja yli 2 m :n syvyisellÄ alueella niitÄ on 30,6
milj . suo-m 3 eli 27,6 % alueen kokonaisturvemÄÄ-
rÄstÄ. Tupasvillan jÄÄnnöksiÄ on kasvuturvetuo-
tantoon soveltuvissa soissa 4,78 milj . suo-m 3 eli
3,8 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ . TÄstÄ on tupasvil-
lan kuitujen osuus noin 2,4 milj . suo-m3 .

Huittisista löytyi SSVY:n suomaatutkimuksissa
3280 ha turvepehkutuotantoon sopivaa suoalaa
(Malm & Rancken 1917) . TÄllöin tÄhÄn suoalaan
sisÄltyvÄt myös nyt suojeltavat laajat keidassuot .

Satakunnassa on nykyÄÄn teollisessa turvetuotan-
nossa 46 suota (Sten & Moisanen 1995, s.35, Leh-
tinen 1995, s .47) . Huittisissa kasvuturvetta noste-
taan viidestÄ suosta (Ilmiönsuo, Nanhiansuo,
Vittassuo, Mustissuo jaHakasuo), joiden yhteinen
tuotantopinta-ala on noin 70 ha .

Kolme tutkituista soista ei mataluutensa takia
sovellu teolliseen turvetuotantoon . Ne soveltuvat
esimerkiksi metsÄnkasvatukseen, virkistykseen tai
opetukseen . Turvetuotantoalueet on yleensÄ kÄy-
tetty loppuun 15 - 30 vuoden kuluttua tuotannon
aloittamisesta. Entisen tuotantoalueen kÄyttömah-
dollisuudet riippuvat suopohjan mineraalimaasta,
suoaltaan muodostaja ympÄristön vesistöstÄ . Suo-
pohjaa voidaan turvetuotannon pÄÄtyttyÄ kÄyttÄÄ
metsitykseen (Kaunisto & Aro 1996) tai lyhytkier-
toiseen energiapuun viljelyyn .Tulevaisuudessa suo-
pohjat voivat olla myös potentiaalisia uusia
viljelyalueita (VirkajÄrvi & Huhta 1996) . NykyÄÄn
kokeillaan uusien hyötykasvilajikkeiden, sekÄ yrt-
tien ettÄ marjojen, viljelyÄ turvetuotannosta va-
pautuneilla suoalueilla (Salo 1996) . Suopohjat voi-
daan myös uudelleen soistaa nostamalla pohjave-
den pintaa tai niihin voidaan rakentaa vesiensÄÄn-
nöstelyyn tai virkistyskÄyttöön sopivia vesialtaita
(JÄrvelÄ 1995) .

Huittisten 19 suon turvevaroja on aikaisemmin
selvittÄnyt Satakunnan seutukaavaliitto (KellomÄ-
ki 1969). SiinÄ tutkimuksessa 16 suota suositeltiin
turvetuotantoon ja kolmea suota suojeltavaksi .
Satakunnan seutukaavaliiton vuoden 1984 luon-
nonsuojeluselvityksessÄ on kolmen valtakunnalli-
sesti merkittÄvÄn suojelusuon lisÄksi ehdotettu
maakunnallisesti merkittÄvÄ Takarahka ja paikalli-
sesti tÄrkeÄ, mutta nyt luonnontilansa menettÄnyt
Suvisuo suojeltaviksi (Satakunnan seutukaavaliitto
1985) .

Isosuo ja Ronkansuo sisÄltyvÄt Huittisten osalta
PuurijÄrven ja Isosuon kansallispuistoon . Osa
Punkalaitumen Isosuosta sisÄltyy valtakunnalli-
seen soidensuojelun perusohjelmaan sekÄ ehdotet-
tuna suojelualueenaNatura 2000 -ohjelmaan (Ym-
pÄristöministeriö 1997) . Huittisten suoalasta noin
1014 ha kuuluu soidensuojelun piiriin .

Ennen kuin soita otetaan turveteolliseen kÄyt-
töön, on YVA-lain mukaan niiden luonnontilaa ja
mahdollisen turvetuotannon vaikutusta ympÄris-
töön arvioitava, mikÄli yhtenÄiseksi katsottavan
tuotantokelpoisen suon pinta-ala ylittÄÄ 150 ha
(RinttilÄ ym . 1997 s. 9) . Kuusi tutkituista soista
ylittÄÄ kokonsa puolesta tÄmÄn rajan . Kaikkien
soiden osalta on kuitenkin tehty vastaava alustava
tarkastelu, joka on jaettu geologiseen, biologiseen,
hydrologiseen ja kemialliseen osaan . Geologisen
tarkastelun kohteena ovat pienet kallio- tai
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mineraalimaasaarekkeet sekÄ huomattavien loh-
kareiden esiintyminen. Biologinen tarkastelu pe-
rustuu muistikuviin lÄhinnÄ vesi- ja kahlaajalintujen
nÄkemisestÄ sekÄ vesipÄhkinÄn löytymisestÄ . Hyd-
rologisessa tarkastelussa ovat kohteina keidas-
soiden allikot ja muut pienjÄrvet sekÄ lÄhteet ja
niistÄ lÄhtevÄt luonnonpurot . Soiden kemian osalta
on lÄhinnÄ kiinnitetty huomiota turvekerrostumien
kemiallisiin saostumiin .

PieniÄ, metsÄisiÄ suosaarekkeita on 10 suolla
(taulukko 3) . Huomattavia lohkareita on viidellÄ
suolla, Kiimasuolla Huittisten ja Vampulan rajalla
sijaitseva rajapyykki Vareskivi mukaan lukien .

Taulukko 3 . YmÄristövaikutusten arviointi- (YVA-) ja luonnonsuojelulain edellyttÄmÄt sekÄ muut havainnot
Huittisten soilla .
Table 3. Evaluation of some natural conditions in the peatlsnd areass of Huittinen.
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Soiden linnustoa, lÄhinnÄ vesi-ja kahlaajalintuja
on yleensÄ tavattu soilla, jotka rajoittuvat vesis-
töön tai joilla on pienvesiÄ, allikoita tai lampia .
Lauhansuolla on mm . havaittu riekko- ja peltopyy-
kanta. Kansallispuiston linnustoa ja metsÄsaarek-
keiden kasvillisuutta on erikseen selvitetty (Hei-
nonen ym. 1994, MetsÄhallitus 1995) . VesipÄhki-
nÄÄ on löytynyt ainoastaan Isosuosta. Allikoita on
neljÄllÄ suolla ja vain Ronkansuolla on umpeen-
kasvanut luonnontilainen suolÄhde, josta vedet
virtaavat luonnontilaisessa pullosaravaltaisessa
suojuotissa. Kemiallisia saostumia ei ole tavattu .
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Geologian tutkimuskeskus on tehnyt turvetutki-
muksia 20 suolla 4175 ha :n alueella Huittisten
kaupungissa, jonka maa-ala on 3 89,5 km 2 ja vesi-
alue 5,46 km2 . NeljÄtoista suota on kooltaan yli
100 ha . Tutkituilla soilla on yli metrin syvyistÄ
aluetta 3668 ha eli noin 88 % tutkitusta suoalasta .
Yli 2 metrin syvyistÄ suoalaa on yhteensÄ 2956 ha
eli noin 71 % tutkitusta suoalasta . Soiden keskisy-
vyys on 3,0 m ja suurin turpeen paksuus 8,4 m .

Tutkittujen soiden turvemÄÄrÄ on 124,5 milj .
suo-m 3 .Yli metrin syvyisellÄ alueella on turvetta
121,2 milj . suo-m 3 ja yli kahden metrin syvyisellÄ
110,7 milj . suo-m 3 . TurvemÄÄrÄstÄ rahkavaltaista
turvetta on 101,0 milj . suo-m 3 (81 %) ja sara-
valtaista 23,5 milj . suo-m 3 (19 %) .

Huittisissa on nykyÄÄn kasvuturvetuotannossa
viisi suota, joiden yhteinen tuotantopinta-ala on 70
ha . Teolliseen turvetuotantoon soveltuu tutkitusta
suoalasta 2400 hain alue, joka on 57 % inven-
toidusta alasta . Polttoturvetuotantoon soveltuvia

TÄmÄn raportin kenttÄtöihin ovat osallistuneet
silloiset kausiapulaiset Erkki Raikamo, Helmer
Tuittila, Timo Varila, Kimmo Virtanen ja Pekka
Vuori sekÄ nÄytteidenotossa työnjohtaja Heikki
Kujala jatutkimustyöntekijÄAri Hevonkoski . Tur-
venÄytteiden laboratoriomÄÄritykset ovat tehneet
laboratoriomestari Tarja Koski ja laboratorioapu-

Peatland inventories were made by the Geologi-
cal Survey of Finland (GSF) in the town of Huitti-
nen, which is situated about 180 km NW of Helsin-
ki in southwestern Finland (61' 10'N, 22† 45' E)
(Fig. 1). The field surveys were made by coring
most of the mires along a network of lines (Fig . 2)
composed of a base line and lines perpendicular to
it (Lappalainen, Sten & HÄikiö 1984) . Most of the
lines were levelled to establish the topography of
the mire (Fig . 3) .

The mires of Huittinen are located in the zone of
concentric raised bogs (RuuhijÄrvi 1982) (Fig . 1) .
Twenty mires covering a total area of 4175 ha,
containing 124 .5 million m 3 of peat in situ were

YHTEENVETO

Kiitokset

SUMMARY

soita on neljÄtoista . NÄissÄ on tuotantokelpoista
aluetta yhteensÄ 1679 ha ja polttoturvetta 11,34
milj . suo-m3 . KÄyttökelpoisen turpeen ener-
giasisÄltö on kuivassa turpeessa 20,70 milj . GJ eli
5,76 MWh ja 50 % :n kosteudessa 18,33 milj . GJ eli
5,08 milj . MWh. Polttoturvekerros on yleensÄ hei-
kosti maatuneen, paikoin paksunkin rahkaturveker-
roksen peittÄmÄ ja hyödynnettÄvissÄ vasta tÄmÄn
poistamisen jÄlkeen .

Kasvuturvetuotantoon soveltuu seitsemÄn suo-
ta, joiden tuotantokelpoinen ala on 2400 ha . SiinÄ
on kasvuturpeen raaka-aineeksi soveltuvaa turvet-
ta 43 500 000 suo-m 3 .

Soidensuojelun piiriin kuuluu PuurijÄrven-Iso-
suon kansallispuistoon sisÄltyvÄt Huittisten Iso-
suo ja Ronkansuo sekÄ osittain Punkalaitumen
Isosuo, yhteensÄ noin 1014 ha . NÄmÄ myös ovat
kohteina perustettavassa Natura 2000 -ohjelmas-
sa .

lainen Pirkko Böök . Raportin piirrokset on tehnyt
kartanpiirtÄjÄ Reetta Strang . FT Hannu Pajunen ja
tutkimusassistentti Markku Moisanen ovat tarkas-
taneet tekstin, ja raportin on taittanut tutkimusavus-
taja Anne PitkÄnen . NÄille kaikille tekijÄ esittÄÄ
parhaat kiitoksensa hyvÄstÄ yhteistyöstÄ .

studied. The mean depth of the peat layers is 3 .0 m,
including the poorly humified Sphagnum predomi-
nant surface layer, which averages 2 .0 m in thick-
ness. The greatest peat depth, 8.4 m, was found in
the mire Takarahka. Radiocarbon ages were
determinated from the mire Loimansuo and by
using them the peat growth in the mire was estima-
ted (Fig. 9, Table 2). The mean humification (H)
degree of the peat on a 1-10 scale is 4 .0 and that
of the well humified peat (H 5 _ 10 ) 6.2. The area
deeper than 2 m covers 2519 ha and contains about
93 million m 3 of peat in situ, which is 75% of the
total peat quantity. Eighty-one per cent of the peat
amount is Sphagnum predominant and the
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remaining 9% Carex predominant. Almost half of
the peatland areas (45%) have been drained . The
state of nature within the mires in Huittinen has
also been evaluated (Table 1) .

The investigated peatlands are suitable for peat
production in an area of 2400 ha. Fourteen peat-
lands were found suitable for fuel peat production
in an area of 1679 ha (Fig . 10) . The available
amount of fuel peat or, alternatively, raw material
for mulch is 11 .34 million m 3 in situ . The energy
content of dry fuel peat is about 20.7 million GJ or
5 .76 million MWh and 18 .33 million GJ or 5 .08
million MWh when calculated for 50% moisture
content .

Horticultural peat production is proposed for
17 peatlands in an area of 2400 ha, and the mi-
neable peat amounts to 43 .5 million m 3 in situ . One
of the most intensive horticultural peat production
areas in southwestern Finland is situated in sout-
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LIITE 1 . Suotyyppien ja turvelajien lyhenteet .
Appendix 1 . Abbreviations of mire site types and peat types .

I Avosuot II RÄmeet

1 . Varsinainen letto VL 1 . LettorÄme LR
2 . Rimpiletto RIL 2. Ruohoinen sararÄme RHSR
3 . Ruohoinen saraneva RHSN 3 . Varsinainen sararÄme VSH
4. Varsinainen saraneva VSN 4 . LyhytkorsinevarÄme LKNR
5. Rimpineva RIN 5 . TupasvillarÄme TR
6. Lyhytkortinen neva LKN 6 . PallosararÄme PSR
'7 . Kalvakkaneva KN 7 . KorpirÄme KR
8 . SilmÄkeneva SIN 8 . KangasrÄme KGR
9 . Rahkaneva RN 9 . IsovarpurÄme IR
10 . Luhtaneva LUN 10 . RahkarÄme RR

11 . KeidasrÄme KER

III Korvet IV Muuttuneet suotvvpit

1 . Lettokorpi LK 1 . Oj ikko OJ
2 . Koivuletto KOL 2 . Muuttuma MU
3 . Lehtokorpi LHK 3. Karhunsammalmuuttuma KSMU
4. Ruoho- ja heinÄkorpi RHK 4 . Ruohoturvekangas RHTK
5. Kangaskorpi KGK 5 . Mustikkaturvekangas MTK
6. Varsinainen korpi VK 6. Puolukkaturvekangas PTK
7. Nevakorpi NK 7 . Varputurvekangas VATK
8. RÄÄseikkö RAK 8 . JÄkÄlÄturvekangas JATK

9. Kytöheitto KH
10 . Pelto PE
11 . Palaturpeen nostoalue PTA
12 . Jyrsinturpeen nostoalue JTA

PÄÄturvelajit LisÄtekijÄt

1 . Rahkaturve S 1 . Tupasvilla (Eriophorum) ER
2. Sararahkaturve CS 2 . Puuaines (Lignidi) L
3. Ruskosammalrahkaturve BS 3 . Varpuaines (Nanolognidi) N
4. Saraturve C 4. Korte (Equisetum) EQ
5 . Rahkasaraturve SC 5 . JÄrviruoko (Phragmites) PR
6 . Ruskosammalsaratrve BC 6. SuolevÄkkö (Scheuchzeria) SH
7 . Ruskosammalturve B 7. Tupasluikka (Trichophorum) TR
8 . Rahkaruskosammalturve SB 8. Raate (Menyanthes) MN
9 . Sararuskosammalturve CB 9 . SiniheinÄ (Molinia) ML

10 . JÄrvikaisla (Scirpus) SP



LIITE 2 . Tutkimuksessa kÄytetyt symbolit ja lyhenteet .
Appendix 2. Symbols and abbreviations used in the investigation .

SUOKARTTA MIRE MAP SYMBOLS

Suon ja mineraalimaan raja
Limit between peatland
and mineral soil

EpÄmÄÄrÄinen rantaviiva
Indefinite shore line

Joki River

JÄrvi tai lampi

PROFIILIT PROFILES
Turvelajit Peat types

4-

a

V/~

Muita symboleja
Other symbols

Am

ss
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Puro ja oja seka veden
virtaussuunta
Stream, ditch
and flow direction

S Rahkaturve
Sphagnum peat

C Saraturve
Carex peat

B Ruskosammalturve
Bryales peat

Lake or pond

SC Rahkasaraturve
Sphagnum-Carex peat

BC Ruskosammalsaraturve
Bryales-Carex peat

Pohjamaalajit Bottom soils

LO Lohkareita
Boulders

MR Moreeni
Till

SR Sora
Gravel

Liejut Gyttjas
SALJ Savilieju

Clay gyttja

JAMU Jarvimuta
Lake mud

HDLJ Hienodetrituslieju
Fine detritus gyttja

CS Sararahkaturve

	

u
Carex-Sphagnum peat

s S

3 3

o

':... .
(sa~..C
I ˆˆU Ua

Hiilikerros
Coal layer

Saostuma
Precipitate

Rekurenssipinta
Recurrence surface

†

	

Veden pinta Surface of water

Liekoisuus
Snags

3/2

ER Tupasvilla
Eriophorum

TR Tupasluikka
Trichophorum

SH Suolevakko
Scheuchzeria

ML Siniheina
Molinia

EQ Korte
Equisetum

HK Hiekka
Sand

HT Hieta
Fine sand

HS Hiesu
Silt

Lieko-osumien mÄÄrÄ
0-1 / 1-2 m :n syvyydessÄ

Amount of snags
per 10 soundings at depth
of 0-1 m and 1-2 m

KDLJ Karkeadetrituslieju
Coarse detritus gyttja

PILJ Piilevalieju
Diatom gyttja

PIMA Piimaa
Diatomite

y

M
M

A
A

Turpeen maatuneisuus
Peat humification

SP Jarvikaisla
Scirpus

PR JÄrviruoko
Phragmites

MN Raate
Menyanthes

N Varpuaines
Dwarf shrub

L Puuaines
Wood

SA Savi
Clay

USA Liejusavi
Gyttja clay

KA Kallio
Rock

LELJ Levalieju
Algal gyttja

KALJ Kalkkilieju
Calcareous gyttja

SMLJ Simpukkamaa
Shell gravel

H 1-3

H 4

H 5-10

KeskimÄÄrÄinen maatuneisuus
Pelto Field 6,0 Average humification

3114
Heikosti maatuneen rahka-

n

	

Lohkare Boulder

Tie Road

valtaisen pintakerroksen / koko
turvekerrostuman paksuus dm

Slightly humified Sphagnum
'`. Rautatie Railway

predominant surface layer /
entire peat layer in dm

P3
SyvyyskÄyra
Mire depth contour

22

Hajapiste Scattered point

Turvekerrostuman paksuus dm
Thickness of peat in dm

Korkeuskayra
Regular contour o Naytepiste

Sampling point
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LIITE 3. KASVUTURVESTANDARDI .
Appendix 3. Standard used for horticultural peat.

TURVETEOLLISUUSLIITON (1980) KASVUTURVESTANDARDI

VILJELYTURPEEN TURVERAAKA-AINEEN STANDARDIN MUKAISET LAATULUOKAT

I LAATULUOKKA, HyvÄksyttÄvÄn turpeen tulee olla vaaleaa turvetta, H 1 _ 3, jossa on vÄhintÄÄn 90
rahkasammaljÄÄnnöksiÄ, ja nÄistÄ valtaosa, yli 80 % Acutifolia-ryhmÄn jÄÄnnöksiÄ. Varpujen jamuiden
puumaisten kasvien jÄÄnnöksiÄ saa olla korkeintaan 3 % ja tupasvillan jÄÄnnöksiÄ korkeintaan 6
painosta .

II LAATULUOKKA . HyvÄksyttÄvÄn turpeen tulee olla vaaleaa, H 1 _3 , tai tummaa, H 4 _5 turvetta, jossa
on vÄhintÄÄn 80 % rahkasammalien jÄÄnnöksiÄ .

LANNOITELAKI (Suomen sÄÄdöskokoelma 1994)

MAA- JA METSÖTALOUSMINISTERI‰N PÖÖT‰S ERÖISTÖ LANNOITEVALMISTEISTA

Ote Suomen sÄÄdöskokoelmasta N :o 46, 1994 .

,1 .2 . Maanparannusturve

Maanparannusturpeen on koostumukseltaan vastattava jÄljempÄnÄ kohdassa 2 .3 . mÄÄriteltyÄ kasvutur-
peen koostumusta . HehkutusjÄÄnnös saa kuitenkin olla enintÄÄn 50 % .

2 .2 .Viljelyturve

Viljelyturpeen tulee olla vaaleaa rahkaturvetta, jonka maatumisaste on H 1 _ 3 von Postin asteikolla
mitattuna ja sisÄltÄÄ vÄhintÄÄn 90 % rahkasammaljÄÄnteitÄ, joista yli 80 % tulee olla Acutifolia-ryhmÄn
jÄÄnteitÄ. Varpujen ja muiden puumaisten kasvien jÄÄnteiden mÄÄrÄ saa olla enintÄÄn 3 % ja tupasvillan
jÄÄnteiden mÄÄrÄ enintÄÄn 6 % kuiva-aineen painosta .

2.3 .Kasvuturve

Kasvuturpeen on oltava koostumukseltaan pÄÄosin suokasvien jÄÄnnettÄ, sen maatumisasteen tulee olla
H 1 _ 6 von Postin asteikolla mitattuna ja sen hehkutusjÄÄnnös saa olla enintÄÄn 20 % kuiva-aineen painosta .




