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TIIVISTELMÄ
Satakunnassa suota on geologisen määritelmän mukaan noin 80 000 hehtaaria ja metsätieteellisen
määritelmän mukaan noin 135 000 hehtaaria. Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitystyössä kerättiin
sekä olemassa olevaa tietoa soiden luonnon tilasta ja eri käyttömuodoista sekä maakunnallisilta että
valtakunnallisilta toimijoilta ja sidosryhmiltä. Lisäksi kartoitettiin yhteensä 46 suokohdetta kesien 2011 ja
2012 aikana eri puolilla Satakuntaa. Kohteina olivat pääsääntöisesti sellaiset suot, joiden ojittamattoman
pinta-alan suuruus on yli 20 hehtaaria. Tällaisia kohteita löytyi erityisesti pohjoisesta Satakunnasta
Merikarvian ja Siikaisten alueelta. Valitut suot on luokiteltu suo- ja turvemaastrategiassa esitetyn
luontoarvoluokittelun mukaisesti uhanalaiset luontotyypit huomioiden.
Valtaosa selvityksen 46 tutkitusta suoalueesta edusti suoyhdistymältään keidassoita, joka onkin luonnollista
Satakunnan kuuluessa rannikkoalueen laakio- ja kilpikeidasvyöhykkeeseen. Viidellä tutkituista soista oli
selkeä aapasuo-osa ja lisäksi muutamalla suolla aapasuon kaltaisia osia. Keidas- ja aapasoiden lisäksi
selvitykseen sisältyi muutamia piensoita/piensoiden kokonaisuuksia sekä laajemmin ojitettuja soita, joiden
suoyhdistymää ei arvioitu.
Selvityksen perusteella voidaan yleisesti todeta Satakunnan keidassoiden muuttuneen keskisiltä osiltaan
vähänlaisesti, luonnontilaisen kaltaisten, ojittamattomien suonreunojen ollessa harvinaisia. Eheät
suokokonaisuudet maakunnassa ovat poikkeuksellisia (esim. Karvian Salmilammenkeidas ja Kankaanpään
Mateenkeidas). Muita suoluonnoltaan tärkeiksi alueiksi selvityksen perusteella voidaan katsoa olevan mm.
Merikarvian ja Siikaisten suokeskittymä, Lavian Rimpisuo-Siikelisuon alueen suokeskittymä, Euran
(Lellainen) Isosuon suokeskittymä sekä Joutsijärven pohjoispuolisen alueen piensoiden keskittymä.
Merikarvian ja Siikaisten seudulla ojittamattomia soita esiintyy ilmeisesti tiheimmin koko maakunnassa.
Lavian suokeskittymä puolestaan muodostaa oman, melko itsenäisen suoluonnoltaan runsaan alueen.
Euran eteläisissä osissa ja osin Varsinais-Suomen puolella sijaitsee lähekkäin useita laajoja, pääosin
ojittamattomia soita. Joutsijärven pohjoispuolisilla metsäalueilla sijaitsee puolestaan poikkeuksellisen
monia joko täysin ojittamattomia tai vähän ojitettuja piensoita. Alueella esiintyy hyvin runsaasti reheviä ja
uhanalaisia suoluontotyyppejä. Pääosa korpityypeistä esiintyy metsien painanteissa piensoina, ja
nimenomaan piensoita on ojitettu laajoja suoyhdistymiä voimallisemmin Etelä-Suomessa.
Aapasuot ovat Satakunnan alueella luontaisestikin harvalukuisia, mutta soiden hyötykäyttö on usein
kohdistunut ensisijaisesti aapasoille. Aapasuot on luokiteltu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi
suoyhdistymätyypeiksi.
Puuntuotannon tehostamiseksi maakunnan soista on ojitettu erityisesti 1960- ja 1970 -luvuilla noin 75
prosenttia eli noin 110 000 hehtaaria. Koko Lounais-Suomen alueella epäonnistuneita ojituksia on arvioitu
olevan noin 10 000 hehtaarin suuruisella alueella.
Soita on myös ennallistettu Satakunnassa. Metsähallituksen alueilla on ennallistettu yli 1000 hehtaaria
ojitettuja alueita. Ennallistamisesta on saatu hyviä tuloksia erityisesti pohjoisessa Satakunnassa, missä
riekkoreviirejä ja poikueita on havaittu enemmän esimerkiksi Karvian alueella. Riekko on yksi eniten
ojituksista kärsineistä suolajeista ja Satakunta on sen levinneisyysalueen aivan eteläisimpiä alueita.
Turvetuotannossa on Satakunnassa Vahti-rekisterin mukaan noin 7000 hehtaaria suoalueita. Vuonna 2011
sijaitsi 79 prosenttia turvetuotantoalueista viiden kunnan alueella eli Honkajoella, Kankaanpäässä, Karvialla,
Merikarvialla ja Siikaisissa. Energiaturpeen käytön ennustetaan vähenevän maaliskuussa 2013 julkaistun
energia- ja ilmastostrategian päivitysluonnoksessa. Toisaalta ympäristö- ja kasvuturpeen kysyntä on
Lounais-Suomen alueella suurta ja maakuntia vertailussa Satakunta onkin suurin tuottaja ja tuotantoalan
tarpeen ennakoivan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Satakunnassa toimii muutamia uusia innovatiivisia suoturvetta hyödyntäviä yrityksiä. Myös rahkasammalen
keräystä ja kasvatusta on tutkittu ja tulevaisuudessa uusista tuotteista odotetaan kehittyvän merkittävää
elinkeinotoimintaa.
Hankkeen aikana tehdyssä avoimessa nettikyselyssä selviteltiin satakuntalaisten näkemyksiä ja kokemuksia
soiden käytöstä. Kyselyyn vastanneet 219 henkilöä olivat yleisesti kiinnostuneita soihin liittyvistä asioista.
Tutuimmat suot satakuntalaisille ovat suojeltuja tai kansallispuistoon kuuluvia suoalueita. Enemmistö
vastaajista hyödyntää luontoa ja soita virkistyskäyttöön, marjastukseen ja liikkumiseen. Suot koetaan
tärkeiksi maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitäjiksi. On tärkeää, että soita hyödynnetään monipuolisesti ja
tehokkaasti mutta samalla kestävästi ja siten, että suon luonnollinen tila ei kärsi. Suot koetaan tärkeiksi
maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitäjiksi. On tärkeää, että soita hyödynnetään monipuolisesti ja
tehokkaasti mutta samalla kestävästi ja siten, että suon luonnollinen tila ei kärsi. Mielipide-eroja on eniten
soiden käytöstä ja käytön laajuudesta. Turvetuotanto koetaan tärkeänä kotimaisena energialähteenä mutta
sitä myös moititaan tuottamattomaksi ja ympäristöä pilaavaksi. Energia- ja puutuotanto antaisi myös
työllistävän, materiaalisen ja taloudellisen hyödyn. Turpeen pienkäyttö mm. kasvualustana ja kuivikkeena
hyväksytään kuitenkin laajalti. Vastaajista enemmistö on samaa mieltä siitä, että soiden käytön suunnittelu
on tärkeää ja virkistyskäyttäjien mielipiteet pitäisi ottaa enemmän huomioon suunnittelussa. Myös
luonnontilaisia soita pitäisi säilyttää sekä soiden arvostusta ja kunnioitusta lisätä.
Hankkeessa saatuja tuloksia on viety myös Lounaispaikka-karttapalveluun: www.lounaispaikka.fi sekä
hankkeen nettisivuille osoitteessa: http://ymparisto.fi/Satasuo . Selvityksessä kerättyjä aineistoja, karttoja
ja luontoselvityksiä voidaan käyttää hyväksi mm. maakuntakaavoituksessa, luonnonsuojelun, vesienhoidon
suunnittelussa, luvanvaraisten toimintojen lupaprosesseissa ja riistanhoidossa.

1. JOHDANTO
1.1. Selvityksen tausta ja tavoitteet
Tämä Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä
suo- ja turvemaastrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on saavuttaa suoluonnon suotuisan suojelun taso
sekä turvata turvemaiden monikäyttö- ja kulttuuripalvelut. Luontotyyppien uhanalaisuuteen liittyvillä
selvityksillä pyritään myös turvemaiden suunnitelmallisempaan käyttöön. Tämä edellyttää mm. tärkeiden
luontotyyppien tarkempaa selvittämistä alueellisesti.
Maakunnallisesti hanke toteuttaa Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2010–2013 tavoitteita
Luonnonvarojen kestävä ja hallittu käyttö turvattu -osiossa: Turvemaiden kestävässä käytössä on otettu
huomioon luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu ja ilmastonmuutos. Toimenpiteinä on kirjattu:
"Laaditaan kokonaisvaltainen selvitys Lounais-Suomen alueen soiden käyttömuodoista ja turvetuotannon ja
turpeen käytön ympäristövaikutuksista."
Yhtenä keskeisenä tehtävänä on ollut kartoittaa sellaisia satakuntalaiset soita, joissa on vielä yli 20 ha
ojittamatonta aluetta, joilla ei ole mitään aluevarausta maakuntakaavassa ja jotka ovat Geologian
tutkimuskeskuksen tutkimuksissa todettu turvetuotantoon soveltuviksi. Valitut suot on luokiteltu suo- ja
turvemaastrategiassa esitetyn luontoarvoluokittelun mukaisesti uhanalaiset luontotyypit huomioiden.
Projektissa kerättyjä aineistoja, karttoja ja luontoselvityksiä voidaan käyttää hyväksi mm.
maakuntakaavoituksessa, luonnonsuojelun, vesienhoidon suunnittelussa, luvanvaraisten toimintojen
lupaprosesseissa ja riistanhoidossa.
Jotta työn tulokset olisivat mahdollisimman hyvin käytettävissä ja jatkossa myös päivitettävissä ja
täydennettävissä, suotietoja on viety myös Lounaispaikka-karttapalveluun: www.lounaispaikka.fi sekä
hankkeen nettisivuille osoitteessa: www.ymparisto.fi/los/satasuo .
1.2. Soiden ekosysteemipalvelut
Suoselvityksessä on pyritty tarkastelemaan soita mahdollisimman monesta eri näkökulmasta, jotta soiden
kestävään ja hallittuun käyttöön ja päätöksentekoon saataisiin lisää työkaluja. Tätä varten on yhdeksi
lähestymistavaksi otettu käyttöön soiden ekosysteemipalvelut. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia
ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä palveluja ja hyödykkeitä, ja se on otettu myös
suostrategiaesityksessä yhdeksi lähtökohdaksi. Suostrategiaesityksen kaaviossa on eritelty näitä palveluja.

Kuva 1. Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelut (Lähde: MMM: Työryhmämuistio 2011:1)

1.3. Luonnontilaisuusasteikko ja sen soveltaminen
Suostrategiassa esitettiin ja sittemmin Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (30.8.2012) hyväksyttiin
luonnontilaisuusasteikko tukemaan soiden maankäyttövaihtoehtojen arviointia ja maankäytön suunnittelua
erityisesti maakuntatasolla. Strategiatekstissä luonnontilaisuusasteikon luokittelu kuvataan seuraavasti:
”Luonnontilaisuusasteikon luokittelu perustuu suoalueen ojitustilanteeseen, kasvillisuuden tilaan ja
vesitalouteen niin, että asteikko sisältää kuusi luokkaa luonnontilansa kokonaan menettäneistä
luonnontilaisina säilyneisiin suokokonaisuuksiin. Tämä luonnontilaisuuteen perustuva yleisen luontoarvon
luokittelu antaa perustan yleissuositukselle, joka ohjaa suunnittelua sekä kohdentaa muuttavan
käytön luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille.
Luonnontilaisuusasteikko Liitteessä 1.
Asteikkoa sovelletaan niin, että seutukunnan ojitettujen soiden osuus otetaan huomioon. Korkean
ojitusosuuden seutukunnassa muuttava käyttö tulee kohdentaa luonnontilaltaan heikentyneempään
luokkaan kuin vähemmän ojitetun seutukunnan alueella.
Asteikon käyttöönotto toteuttaa ja tarkentaa myös valtioneuvoston 13.11.2008 hyväksymien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden turvetuotantoa koskevaa päätöstä, jonka mukaan
"turvetuotantoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja
käytöstä poistettuja suopeltoja".
Suon yleinen luontoarvo määritetään luonnontilaisuusasteikon ja suoluonnon seutukunnallisen
muuttuneisuuden avulla Soiden käytön suunnittelussa tulee yleensä tarpeelliseksi selvittää tarkemmin
suon erityiset luontoarvot, joita ovat mm. suoyhdistymään, suotyyppeihin, kasvi- ja lintulajistoon
ja vesimuodostumiin tai suon sijaintiin liittyvät arvot.”
Periaatepäätökseen on kirjattu myös, että luonnontilaisuusasteikon soveltamista ja käytännön ohjaamista
varten perustetaan ympäristöministeriön päätöksellä käyttöönottovaihetta varten hallinnon edustajista,
asiantuntijoista ja toimijoista koostuva soiden luonnontilaisuusasteikon soveltamisen työryhmä. Lisäksi
todetaan, että Ympäristöministeriö antaa ohjeen erityisistä luonnonarvoista ja niiden arvottamisesta
vuoden 2012 aikana. Maaliskuun alussa (5.3.2013) Ympäristöministeriö jätti lausuntopyynnölle Suot ja
turvemaat maakuntakaavoituksessa – opasluonnoksen. Luonnoksessa on käsitelty mm. soiden erityiset
luonnonarvot
1.4. Suoselvityksen laadinta
Suoselvitys toteutettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Euroopan aluekehitysrahaston ja Satakuntaliiton
rahoituksen turvin. Hankkeen projektikoordinaattoriseen oli palkattuna päätoiminen projektikoordinaattori
ja kesäkausina suunnittelija toteuttamassa maastokartoituksia luonnontilaisuuden selvittämiseksi.
Ohjausryhmässä (kokoonpano Liite 2) oli mukana alueen keskeisiä sidosryhmiä. Selvitystä varten on kerätty
taustatietoja alueen toimijoilta ja viranomaistilastoinneista ja kirjallisuudesta.
Maastokohteiden valinnassa käytettiin tiedossa olevia suoluontoa koskevia aineistoja. Tärkeimpinä
aineistoina olivat Suomen ympäristökeskuksen suolaikkuaineisto ojittamattomista suoalueista
Satakunnassa sekä Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–1998 (Hakila R. 2000). Satakunnan
maakuntakaavan tausta-aineistot ja Geologian tutkimuskeskuksen turvetutkimuksista saadut tiedot ovat
olleet keskeisiä sekä tausta-aineistoina että maastokohteiden valinnoissa.
Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa Satakunnan alueen soiden luontoarvoista alueiden tulevaisuuden
käyttöä silmälläpitäen. Tämän vuoksi jo suojeltuja suoalueita ei sisällytetty selvitykseen. Myös useita,

maakuntakaavassa S- tai SL-merkittyjä suoalueita jätettiin selvityksen ulkopuolelle, vaikka ao. alueet eivät
omaakaan vahvaa suojelullista statusta. Kohdesoiden valinnassa pääkriteereinä oli ojittamattomien osien
laajuus sekä pyrkimys saada kohteita koko maakunnan alueelta. Käytännössä kuitenkin soiden esiintyminen
Satakunnassa on painottunut maakunnan pohjois- ja itäosiin, rannikkoseudun ja maakunnan eteläosien
ollessa pääasiassa kivennäismaita. Samoin suurempien, ojittamattomien suolaikkujen esiintyminen on
paikoin keskittynyt tietyille, runsassoisille alueille. Tämä näkyy selvityskohteiden painottumisena mm.
Merikarvian ja Siikaisten alueelle.
Maastoselvityksissä pääasiallisena tavoitteena oli kerätä tietoa kohdesoiden suoluontotyypeistä. Lisäksi
kerättiin tietoa mm. alueen muuttuneisuudesta ja erityisistä luontoarvoista. Kohdesoiden valinnan jälkeen
kohdesoille tehtiin esikuviointia sekä reittisuunnitelmat ilmakuvien ja peruskarttojen avulla.
Reittisuunnitelmat pyrittiin suunnittelemaan siten, että karttatulkintojen pohjalta alueen suotyypit tulisi
riittävän kattavasti selvitettyä. Maastossa kohdesuon suoluontotyypit kirjattiin karttapohjille. GPS:aa
käytettiin pääasiassa vain epäselvien, runsaspuustoisten kohteiden rajaamisessa.
Maastokäynneillä kirjattiin kohdesoista ensisijaisesti suoluontotyypit. Suoluontotyyppien tunnistamisessa
pääpaino oli luontotyyppien ilmentäjälajiston havainnoimisessa. Näin ollen esimerkiksi uhanalaisia
kasvilajeja ei erikseen etsitty, mutta nämä kirjattiin havaittaessa ylös. Luontotyyppien kuvioinnissa kuvion
alarajana pyrittiin pitämään n. 0,5 ha. Käytännössä kuvioiden koon alaraja kuitenkin vaihteli alueen
laajuuden ja pienipiirteisyyden mukaan. Esimerkiksi laajojen keidassoiden keidasrämeosia ja rämeitä ei ole
tutkittu yhtä tarkasti kuin huomattavasti pienempiä korpia, joissa suoluontotyyppien vaihtelu voi olla
hyvinkin pienipiirteistä.
Maastokohteista kirjattiin myös suoluonnon luonnontilaisuus / muuttuneisuus, suoyhdistymän piirteet,
lakikohteet, merkit ihmistoiminnasta, ojitusten määrää ja kuntoa, eläinhavainnot. Kustakin suosta
on laadittu yksityiskohtainen raportti, jossa edellisten lisäksi annettiin myös arvio luonnontilaisuusluokasta,
kuvattiin mahdollista suoverkostoa, kirjattiin erityiset luontoarvot, virkistyskäyttö ja muu ihmistoiminta,
havaintoja eläimistöstä ja linnustosta sekä tiedot mahdollisista aiemmista tiedoista ko. alueesta.
Yksityiskohtaisempi kuvaus kohteiden valinnasta ja maastoselvityksistä on Liitteessä 4.

2. SATAKUNNAN SUOT
2.1. Yleiskuvaus Satakunnan soista
Biologiaa ja ekologiaa
Keidassuot ovat vallitseva suoyhdistymätyyppi Rannikko-Suomessa, ja näin on myös Satakunnassa.
Keidassuot ovat laajoja, useista eri suotyypeistä koostuvia suokokonaisuuksia eli suoyhdistymiä. Suon
keskiosa on yleensä ympäröivää maata ylempänä. Tällöin suon keskusta ja sen kasvillisuus saa vettä ja
lisäravinteita vain sadeveden mukana. Keidassuon reunaosien laide saa vettä ja ravinteita myös
ympäröivältä mineraalimaalta, joten laiteilla esiintyy vaateliaampaa suokasvillisuutta.
Keidassoilla on tyypillisesti rakenne, jossa vaihtelevat pitkänomaiset, rahkarämeen vallitsemat mättäät eli
kermit ja märemmät painanteet eli kuljut. Keidassoista voidaan erottaa vielä alatyyppejä, kuten laakio-,
kilpi-, vietto-, rahka-, ja metsäkeitaat. Pääosin Satakunnassa on kilpikeitaita, joitakin laakiokeitaitakin on
erityisesti lounaisimmissa osissa.
Kilpikeidas on suurmuodoltaan nimensä mukaisesti kilpimäinen ja kupera. Mätäspintaiset kermit ja märät
kuljut kiertävät kehämäisesti suoyhdistymän ylintä kohtaa. Erityisesti maakunnan pohjoisilla kilpikeitailla on
myös runsaasti laaja-alaisia vesiallikoita. Suon keskustassa on harvapuustoista keidasrämettä, jota ympäröi
tiheämpipuustoinen kalteva reunaluisu, jossa on tyypillisesti kanervarahkaramettä ja isovarpurämettä.
Laiteilla esiintyy myös rehevämpää suokasvillisuutta.
Laajat ja märät suot ovat todellisia lintuparatiiseja. Keltavästäräkki, pensastasku, kurki, monet kahlaajat,
kuten kapustarinta, isokuovi ja liro sekä vesilinnut ja lokit viihtyvät kilpikeitailla. Metsäkanalinnut, kuten
riekko suosivat erityisesti suon reunarämeitä ja -korpia. Satakunta on riekon eteläisimpiä esiintymisalueita.
Maankohoamisrannikolla esiintyy myös nuorten soiden kehityssarjoja. Kehityssarjat muodostuvat erillisistä
suolaikuista; nuorimmat suot rannikolla ovat erilaisia luhtia ja vanhimmat vaihettuvat alueesta riippuen
keidas- tai aapasoiksi.
Soiden luonnontilaisuusluokitus perustuu pitkälti suoalueen ja sen reunojen ojitusasteeseen sekä alueen
kasvillisuuden muuttuneisuuteen. Karkeasti arvioituna tässä selvityksessä kartoitettujen soiden ojitusaste
oli keskimäärin noin 40 % ja reunojen ojitusaste noin 85–90 %. Tyypillinen selvityksen suo on keidassuo,
jonka
reunat
on
ojitettu
lähes
täysin.
Keidassoiden
keskiosat
koostuv
at tyypillisesti karuimmista suoluontotyypeistä, rehevämpien suoluontotyyppien esiintyessä tavallisesti
keidassuon reunaosissa. Etenkin korvet, mutta myös avonevat ovat herkkiä ojituksille ja niiden kasvillisuus
muuttuu karuja rämeisiä suoluontotyyppejä huomattavasti nopeammin. Tästä johtuen selvityksessä
havaittiin runsaasti karuja ja karuhkoja rämeisiä suoluontotyyppejä, ravinteikkaampien suotyyppien ollessa
huomattavan vähälukuisia ja pienialaisia.
Luonnontilaisuudeltaan tyypillinen tämän selvityksen suoalue edustaa luonnontilaisuusluokkaa 3 (asteikko
0-5). Luokan 3 suo on valtaosin ojittamatonta, sen reunaosissa voi olla laajoja muuttuneita alueita, mutta
ojittamattoman osan kasvillisuudessa ei ole havaittavia muutoksia. Selvityksessä havaittiin keidassoiden
keskiosien muuttuneen ojitusten myötä huomattavasti hitaammin verrattuna aapasoihin. Pääsyynä tähän
on näiden kahden suoyhdistymätyypin vesitalouden ja korkeusprofiilin erilaisuus. Tutkituista soista
ainoastaan yksi voitiin tulkita luokan 4 suoksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että luokka oli melko
epätasalaatuinen ja usea luokan 3 suo on luontoarvoiltaan selvästi tyypillistä luokkansa suota arvokkaampi.

Geologiaa
Satakunnan soiden kehittyminen alkoi viimeisimmän mannerjäätiköitymisen päätyttyä noin 10 000 vuotta
sitten. Ensimmäiset suot alkoivat syntyä heti mannerjään sulettua ja tätä seuranneen vesivaiheen alta
paljastuneen kivennäismaan jouduttua suokasvillisuuden valtaan. Soistuminen alkoi maaston painanteista
ja vesien vaivaamilta mailta. Varsinainen soistuminen kiihtyi, kun rahkasammalet ja sarakasvillisuus
pääsivät vallalle. Kuolleet kasvinjäännökset alkoivat kerrostua kostealle vähähappiselle alustalle ja
maatuivat muodostaen turvetta ja aikaa myöten turvekerrostumia. Alueen suot ovat syntyneet primaarisen
soistumisen, metsämaan soistumisen ja vesistöjen umpeenkasvun tuloksena. Eri soistumistapojen
keskinäinen osuus vaihtelee suosta ja alueesta toiseen.
Turvetta muodostavat eri kasviryhmät ja geologisessa tutkimuksessa turpeet luokitellaan niitä
muodostavien kasvijäännösten perusteella kolmeen ryhmään: rahkaturpeisiin, saraturpeisiin ja
ruskosammalturpeisiin. Satakunnan alueella soiden geologisesta kehityksestä johtuen ovat rahkaturpeet
vallitsevia, yli 70 % koko turvemäärästä. Saravaltaisia turpeita on lähes 30 %. Turpeessa on yleensä aina
jossain määrin myös muiden erilaisten suokasvien jäännöksiä.
Rahkasammalet muodostavat rahkaturvetta ja saavat kasvunsa edellyttämän veden lähes pelkästään
sadevedestä, mikä on tyypillistä myös Satakunnan keidassuoalueella. Rahkasammalet kasvavat yläpäästään,
ja kuolevat alapäästään, muuttuen niukkaravinteiseksi turpeeksi. Sarakasvit ovat tyypillisiä vetisten soiden
kasveja ja ovat olleet Suomen soiden merkittävin alkuaikojen turpeiden muodostaja. Kaikissa soissa on
ainakin niiden kehityksen alkuvaiheessa ollut ravinteisuutta ilmentävää sarakasvillisuutta. Sarakasvit
kasvattavat juuriaan syvälle turpeeseen. Sara- ja ruskosammalturvetta muodostavat kasvit saavat vetensä
aina suorien sadevesien lisäksi myös ympäröiviltä ja alapuolisilta kivennäismailta, joista huuhtoutuu ja
mineraalimaahan ylettyvän juuriston vaikutuksesta myös kulkeutuu kasvien tarvitsemia ravinteita (Mäkilä
ja Grundström 2008).
Hydrologiaa
Hydrologisesti suo on korkean pohjaveden ylläpitämä kosteikko, jossa kuollut eloperäinen aines muuttuu
heikon hajotustoiminnan takia osin turpeeksi. Suot voidaan jakaa kahteen ryhmään hydrologiansa
perusteella: ombrotrofiset eli sadevesisuot, jotka saavat nimensä mukaisesti ravinteensa ja vetensä vain
sadevetensä mukana. Keidassuot ovat tyypillisesti keskeisiltä osiltaan ombrotrofisia soita.
Minerotrofiset suot eli pohjavesisuot saavat sadeveden lisäksi vettä ja ravinteita myös suolle virtaavan
pohjaveden mukana. Nämä pohjavesisuot jaetaan vielä oligotrofisiin eli vähäravinteisiin, mesotrofisiin eli
keskiravinteisiin sekä eutrofisiin eli runsasravinteisiin soihin.
Soiden merkityksestä vesivarastoina, tulvien säätelijänä ja veden puhdistajana on summittaisia arvioita ja
tutkimustuloksia.
Satakunnan suot kuuluvat johonkin alueen neljästä vesistöalueesta: Karvianjoen, Kokemäenjoen, Eurajoen
tai Lapinjoen vesistöalueeseen. Eniten soita on Karvianjoen vesistöalueen piirissä. Turvetuotanto on myös
painottunut Karvianjoen vesistöalueelle.

Taulukko 1. Turvetuotantoalueet (ha) vesistöalueittain Satakunnassa vuonna 2011. Lähde: Vahti-rekisteri.
VESISTÖALUE pinta-ala ha
Lapinjoki
82
Eurajoki
605
Kokemäenjoki
1758
Karvianjoki
3735
yhteensä
6180
2.2. Pinta-alatietoja
Pinta-alatietoja suoalueista on koostettu eri tahoilla ja lähestymistapa ja tavoitteet hieman eriävät. Tämän
takia laskelmat ja arviot Satakunnan suopinta-alasta vaihtelevat hieman eri tilastoinneissa. Myös aluejako
eri selvityksissä vaihtelee tietojen kokoajan mukaan, jolloin kaikkien pinta-alojen vertailu ei aina ole
mahdollista. Satakunnasta on saatavilla suoalueisiin liittyvää tilastointia kohtuullisen monelta eri alalta. Alla
olevassa taulukossa keskeisimpiä lukuja.
Taulukko 2. Suolukuja Satakunnasta
Satakunta
Maakunnan pinta-ala
- ilman merialueita
Geologinen suo
- yli 20 ha yhtenäiset alueet
Kaikki geologiset suokuviot
- turvetta yli 30 cm:n paksuudella
Metsätieteellinen suo
- kasviyhdyskuntia, jotka tuottavat turvetta
Turvetuotannossa 2011
- Vahti-tietokanta (yli 10 ha:n luvanvaraiset tuotantoalueet
Turvetuotantoon aluevarauksia maakuntakaavassa
Turvemaita peltopinta-alasta
Suojelun piirissä
- Natura, soidensuojeluohjelma, SL- ja S-maakuntakaavan aluevaraukset
Ennallistettuja suokohteita
- Metsähallituksen mailla

pinta-ala
ha
841 100

%-osuus
maapintaalasta
100

78 800

9

135 000

16

187 000

22

6 800

0,8

10 000
3900
18 000

1,1
0,4
2,1

1170

0,1

Satakunnassa on geologisia soita noin 78 800 ha. Tähän lukuun sisältyvät yli 20 ha: n yhtenäiset suoalueet.
(GTK 2012). Maastotietokannasta saatu kaikkien geologisten suokuvioiden pinta-ala on noin 135000 ha.
Vuoden 2010 loppuun mennessä julkaistuissa raporteissa on tuotantokelpoista aluetta yhteensä 17 400 ha.
Tuotantokelpoiseksi suoksi määritellään suo, jossa turpeen paksuus on yli 1,5 m. Tuotantokelpoista turvetta
on yhteensä 323 milj. suo-m3, josta 131 milj. m3 kasvu- ja ympäristöturvetta ja 192 milj. m3 energiaturvetta.
GTK:n Satakunnassa tutkimista soista ja niiden turvevaroista on oma yhteenveto liitteessä 7.
Metsätieteellisesti suot ovat kasviyhdyskuntia, jotka muodostavat turvetta. Tällaisia soita Satakunnassa on
187 000 ha. Satakunnassa noin 75 % suoalasta eli noin 110 000 ha on ojitettu.

Turvetuotannossa vuonna 2011 Satakunnan alueella oli noin 6800 ha soita (Vahti-tietokanta, 13.12.2012).
Turvetta nostetaan sekä energiaksi että kasvu- ja ympäristöturpeeksi.
Taulukko 3. Turvetuotantoalat (ha) kuntakohtaisesti vuosina 2005, 2010 ja 2011. Mukana ovat
turvetuotantoalat: jälkikäytössä, kunnostusvaiheessa, muu, poistunut tuotannosta, tuotannossa,
tuotantokunnossa, mutta ei tuotannossa, valmistelematon. Lähde: VAHTI-rekisteri
KUNTA
Eura
Eurajoki
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Kiikoinen
Köyliö
Merikarvia
Nakkila
Pori
Siikainen
yhteensä

2005
199,8
468
3105,7
257,76
43
1264,38
1857,1
12
542,5
549,3
36
7
210,1
8552,64

2010
86,6
530
2256,97
225,6

2011
86,6
525
2051,17
175,6

1069,5
1707,85
12
611,7
606,3
36,5

973,4
1502,5
615,4
606,3
36,5

222,8
249
7365,82 6821,47

TE-keskuksen tilastoissa vuonna 2001 peltopinta-alasta turvemaita oli Satakunnassa 2,5 % eli noin 3900
hehtaaria. Koko maan arvioitu turvemaiden pinta-ala yhteensä oli noin 85 000 hehtaaria.
Taulukko 4. Metsähallitus on ennallistanut suokohteita ja ojitettuja alueita hallinnoimillaan suojelualueilla.
Yhteensä ennallistettua alaa on noin 1170 hehtaaria.
ENNALLISTETTU ALUE
ha
Liesrahka – Eura
15
Haapakeitaan alue: Mustasaarenkeidas, Haapakeidas, Huidankeidas, Pohjasjärvi n.250
- Honkajoki, Siikainen
Kauhaneva-Pohjankangas: Punttukeidas, Mustakeidas - Karvia
n. 400
Kukilankeidas – Merikarvia
43
Pinkjärvi – Eurajoki
n. 300
Puurijärvi-Isosuo, eri osissa kansallispuistoa – Kokemäki
165
yhteensä n. 1173
Metsälain 10 § mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluu myös suokohteita. Lounais-Suomen
metsäkeskuksen alueen yksityismetsistä nämä alueet on kartoitettu metsäsuunnittelun yhteydessä vuosina
1997–2004 . Suokohteet olivat suurin ryhmä metsälain elinympäristöistä Lounais-Suomessa.
Vähäpuustoisten soiden, rehevien korpien ja lettojen osuus on noin kolmannes kaikista metsälakikohteista.
Keskimäärin kohteet ovat pieniä, alle hehtaarin suuruisia alueita (Heikkilä & Kajava 2004).
Soita on suojeltu eri ohjelmien ja merkintöjen kautta Satakunnassa. Maakuntakaavassa SL- tai Smerkinnällä varustettuja soita, jotka eivät kuulu Natura-verkostoon, on noin 3500 ha. Lisäksi SL- tai Smerkinnällä olevia Natura-kohteita, joissa on suoalueita mukana, on noin 15 000 hehtaaria. Tähän lukuun
sisältyy myös muita kuin suoalueita. Soiden suojeluohjelmaan kuuluvia alueita Satakunnassa on 24 kpl ja
niiden yhteispinta-ala hieman yli 8000 hehtaaria. Monet suokohteista kuuluvat usean eri suojeluluokan
piiriin. Maakuntakaavassa olevat suojellut suokohteet on taulukoitu alla Taulukot 5 ja 6.

Vapaaehtoista METSO-ohjelmaa on toteutettu Satakunnassa vuosina 2005–2012. Mukana on myös joitakin
kymmeniä hehtaareja soisia kohteita. Satakunnassa on myös ennallistettu jonkun verran suokohteita.
Metsähallitus on ennallistanut suokohteita jo vuodesta 2004. Erityisesti Pohjois-Satakunnassa riekon osalta
ennallistamistoimenpiteet ovat onnistuneet, ja riekkojen pesintätuloksiin on tullut parannuksia.

Taulukko 5. Satakunnan maakuntakaavassa suojeltuja suokohteita, jotka eivät kuulu Natura-verkostoon
KUNTA
Eura
Eura
Eura
Harjavalta
Honkajoki
Honkajoki
Honkajoki, Karvia
Huittinen
Huittinen
Jämijärvi
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää, Jämijärvi
Kankaanpää, Pomarkku
Karvia
Karvia
Kiikoinen
Kokemäki
Köyliö
Köyliö
Köyliö, Huittinen
Lavia
Lavia
Lavia
Merikarvia
Merikarvia
Merikarvia
Merikarvia
Merikarvia
Pomarkku
Pomarkku, Pori
Pomarkku, Pori
Pori
Siikainen
Siikainen
Siikainen
Siikainen
Siikainen
Siikainen

ALUENIMI
Väsönsuo
Laustinrahka
Isosuo
Pyhäsuo
Lettokeidas
Vahokeidas
Polvenkeidas
Suvisuo
Ilmiönsuo
Kankaansuonhohka
Silokeidas
Taulunkylän suolähteet (2 aluetta)
Vääräneva
Aittoharjun rinnesuo
Kommokeidas
Suolootikko
Alkkianeva
Rukkikallion lounaispuolen suo
Pikku Rukajärvensuo
Harjusuo
Iso Kakkurinsuo
Kakkurinsuon itäosat
Takarahka
Rautionjärvi ja ympäröivät suot
Hallinkeidas
Kinanneva
Korvenneva
Värtviikinletto
Värtviikinletto
Bruumosanlammit eli Siltaneva
Peurainneva
Saarineva
Karhuneva
Isokeidas
Susisuo
Ylinenkeidas
Kivineva
Ristikosken länsipuolen suolähteet
Lehtisenkeidas
Kiimakeidas
Koivukorvenkulman Isoneva

ALUEKUVAUS
Suojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Suojelualue

KOHDENRO
S-221
S-2011
SL-28
SL-49
S-233
S-2022
S-2020
S-240
SL-2023
SL-2028
S-252
S-2034
S-67
SL-2031
S-59
S-2035
S-80
SL-2036
S-2038
SL-91
S-105
SL-2043
S-241
S-2048
S-113
S-114
S-2051
SL-2052
SL-2052
S-499
S-299
S-312
SL-2058
SL-153
SL-326
S-2073
SL-3
SL-2069
SL-2070
S-348
S-2071
yht.

ha
73,3
158,7
242,1
129,8
30,4
65,0
140,5
42,4
296,1
10,0
19,5
47,7
22,7
27,0
167,0
29,3
99,5
19,8
36,7
244,7
93,1
156,6
188,6
77,1
150,4
32,1
58,0
16,6
16,6
125,5
144,2
22,5
57,6
107,3
10,5
67,8
185,5
27,3
18,7
21,6
68,6
3548,6

Taulukko 6. Satakunnan maakuntakaavassa Natura-verkostoon kuuluvia suokohteita.
KUNTA
Eura
Eura
Eura (Kiukainen),
Eurajoki
Eurajoki
Honkajoki
Honkajoki, Siikainen
Huittinen
Huittinen,
Kokemäki
Jämijärvi
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
Karvia
Karvia
Karvia
Karvia
Karvia
Karvia
Karvia
Karvia
Lavia
Luvia
Merikarvia
Merikarvia
Noormarkku
Noormarkku
Pomarkku
Pomarkku
Siikainen
Säkylä
Ulvila
Ulvila

ALUENIMI
Kortesuo
Liesrahka, Iso-Hölö
Kakkeriansuo-Huhdansuo

ALUEKUVAUS
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue

KOHDENRO
SL-2013
SL-25
SL-39

ha
26,1
156,9
365,2

Lastensuo
Nööpinneva
Haapakeidas-Huidankeidas
Isosuo
Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto

Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue

SL-20
SL-235
SL-4
SL-21
SL-19

278,7
23,4
3137,8
52,3
3203,5

Vaarinnevan keidas
Hirsikankaankeidas
Isokeidas
Kahilankeidas
Mustakeidas
Peijarin rinnesuo
Suoreittenkeidas, Järvikeidas
Viherperänkeidas
Horjunkeidas
Häädetkeidas
Jäkäläneva-Isoneva
Kantin lähteet ja lähdesuo
Kauhanevan-Pohjakankaan
kansallispuisto, Hietaluoma
Kaura-, Kavettakeidas- ja
Pitkäniemenkeidas
Kaurakeidas
Rastiaisneva
Vaskunneva
Porsmusansuo
Kukilankeidas
Mankaneva-Kakkurinneva
Pitkäsuo
Pitkäsuon itäpuolen metsäsaarekkeet
Isoneva
Isoneva
Mustasaarenkeidas
Lohensuon lähteiköt
Särkisuo-Rimpisuo-Siikelisuo-Kiimasuo
Vaskunnevan kaakkois- ja luoteisosat

Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue

SL-61
SL-244
SL-2090
SL-73
SL-2085
SL-2088
SL-72
SL-2091
SL-2009
SL-10
SL-78
SL-83
SL-7

61,0
18,1
194,2
145,2
217,3
14,1
242,3
190,2
186,0
381,5
345,3
18,3
1839,6

Luonnonsuojelualue SL-259

802,1

Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualue

175,4
303,9
94,2
20,8
331,6
454,1
448,0
65,0
933,9
86,7
139,6
14,1
380,0
110,1
15456,3

SL-2084
SL-8
SL-2049
SL-123
SL-132
SL-135
SL-149
SL-2057
SL-14
S-2080
SL-2072
SL-353
SL-102
SL-273
yht.

Kuva 2: Satakunnassa Geologisen tutkimuskeskuksen tutkimat suot (680 kpl) vuoteen 2012 mennessä.

Taulukko 7. GTK:n Satakunnassa tutkimat suot kunnittain ja yhteenlasketut pinta-alat.
KPL

KUNTA

Soita kpl

pinta-ala ha

34

3115

1

EURA

2

EURAJOKI

2

470

3

HARJAVALTA

15

1396

4

HONKAJOKI

49

4290

5

HUITTINEN

25

4680

6

JÄMIJÄRVI

14

998

7

KANKAANPÄÄ

80

7322

8

KARVIA

84

10443

9

KIIKOINEN*

17

1241

10

KOKEMÄKI

44

3706

11

KÖYLIÖ

28

3700

12

LAVIA

18

1351

13

LUVIA

4

212

14

MERIKARVIA

53

5637

15

NAKKILA

7

416

16

POMARKKU

43

3167

17

PORI

33

2011

18

RAUMA

22

932

19

SIIKAINEN

78

5365

20

SÄKYLÄ

4

418

21

ULVILA

26

2576

680

63446

*Kiikoinen liittyi 1.1.2013 Sastamalan kaupunkiin ja Pirkanmaan maakuntaan.

Kuva 3. Metsätieteellisen ja geologisen suoalan jakautuminen maakunnittain. Lähde: Flyktman 2005.

2.3. Työllisyys- ja talous
Soiden suorasta ja välillisestä työllisyysvaikutuksesta ei kokonaisuudessaan ole tilastoitua tietoa. Suurin
työllistäjä on turvetuotanto sekä suoraan että välillisesti. Aikanaan ojitetuilla suo- ja turvemailla
harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Maakunnassa on myös erikoistuneita yrityksiä, joiden raaka-aine on
suolta lähtöisin.
Tuotantokelpoista turvetta on yhteensä 323 milj. suo-m3, josta 131 milj. m3 kasvu- ja ympäristöturvetta ja
192 milj. m3 energiaturvetta. On arvioitu, että turpeen raaka-ainearvo on noin 2 €/ suo-m3 (Timo Mäki,Pori
Energia pers.comm). Satakunnan tuotantokelpoisten soiden raaka-ainearvoa ei ole mitattu.
Suurin työllistäjä on turvetuotanto. Turvetuotanto, alueiden valmistelu ja kunnostus, toimitus sekä turpeen
käyttö työllistävät maakunnassa paikallisia urakoitsijoita suoraan noin 335 htv verran ja välillinen työllistävä
vaikutus on noin 600 henkilötyövuotta (esitelmä 26.4. 2012 Pori, J-J. Laitinen, Vapo).
Alueellisesti turvetuotannolla on suuri merkitys erityisesti maakunnan pohjoisissa kunnissa. Vuonna 2011
sijaitsi 79 prosenttia koko turvetuotantoalasta viiden kunnan alueella (Honkajoki, Kankaanpää, Karvia,
Merikarvia ja Siikainen) (Vahti-tietokanta).
Vaikka geologista suoalaa Satakunnassa on vajaa 10 prosenttia maapinta-alasta, turvetuotannossa
maakunta on neljänneksi suurin Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin jälkeen. Erityisesti
ympäristö- ja kasvuturvetta tuotetaan eniten Satakunnan maakunnan alueella. Kts. Kuva 4.

Kuva 4. Turpeen tuotantoalat maakunnittain vuonna 2009 (Flyktman 2009)
Energia- ja ympäristöturpeen kysyntään vaikuttaa merkittävästi myös puutarhantuotanto.
Puutarhayritysten määrä on suurin Varsinais-Suomesa, jossa yrityksiä oli vuonna 2011 yhteensä 806 ja
niiden yhteenlaskettu viljelyala 3748 hehtaaria. Satakunnassa oli vuonna 2011 yhteensä 341
puutarhayritystä, joista 106 kasvihuoneyritystä ja 296 avomaanviljelmää, näiden yhteenlaskettu pinta-ala
2569 ha.
3. SUOT JA EKOSYSTEEMIPALVELUT
3.1 Tuotantopalvelut
Metsätalous
Soita on hyvin laajalti metsätalouden piirissä. Puuntuotannon tehostamiseksi soita on ojitettu erityisesti
1960–70 luvuilla. Satakunnassa noin 75 % suoalasta eli noin 110 000 ha on ojitettu. Metsäkeskuksen
arvioiden mukaan ojituksella on saatu noin 0,8 miljoonan kuution kasvunlisäys vuosittain koko LounaisSuomen alueella (Satakunta ja Varsinais-Suomi yhteensä). Suurin osa ojituksesta on tuottanut taloudellista
hyötyä lisääntyneen puuntuotannon kautta.
Osa ojituksista ei ole tuottanut toivottua lisäystä puuston kasvuun, tällaisia nykykriteerein
ojituskelvottomia soita on ojitettu noin 10 000 hehtaarin verran koko Lounais-Suomen alueella
(Metsäkeskus L-S AMO). Nykyisin ojitukset ovat pääsääntöisesti kunnostusojituksia.

Taulukko 8. Lounais-Suomen ja koko Suomen metsävarat . Lähde: Lounais-Suomen alueellinen
metsäohjelma 2012-2015.

Maa- ja puutarhatalous
Alun perin soiden hyötykäyttö perustui luonnonheinän niittoon ja marjojen keruuseen jo 1600-luvulla.
Väkiluvun kasvaessa suon hyödyntäminen kehittyi ja soita raivattiin pelloiksi yhä enemmän. Erityisesti YläSatakunnassa soita muutettiin pelloiksi kydöttämisen avulla: suon pintakerros poltettiin säännöllisesti,
jolloin pintakerros muuttui ravinteikkaaksi ja happamuudeltaan sopivammaksi viljelymaaksi.
Sotien jälkeen oli tarve saada lisää viljelymaata ja tehostaa metsien kasvua. Ojitukset olivat laajimmillaan
1960-70 –luvilla. Koko maassa on enimmillään arvioitu olevan turvepohjaisia peltoja noin 07, - 1,0
miljoonaa hehtaaria. Turvepohjaiset maat muuttuvat vähitellen multamaiksi ja edelleen kivennäismaiksi, ja
nykyisin turvepohjaisia peltoja on viljelyksessä arviolta noin 85 000 ha (Myllys & Sinkkonen 2004).
TE-keskuksen tilastoissa vuonna 2001 peltopinta-alasta turvemaita oli Satakunnassa 2,5 % eli noin 3900
hehtaaria.

Kuva 5. Turve- ja multamaiden osuus peltoalasta maakunnittain. Lähde: Myllys & Sinkkonen 2004
Peltoja raivattiin lähinnä ruskosammaleisille eli lettoisille soille, ruohoisille eli luhtaisille soille sekä saraisille
soille että rahkaisille soille. Turvepohjaiset pellot soveltuvat parhaiten pelto- ja nurmiviljelyyn. Lisäksi niillä
viljellään viljakasveista lähinnä kauraa, ja kasvatetaan juureksista mm. porkkanaa ja sokerijuurikasta.
Suomi on ainoa EU maa, jossa turvemaiden osuus pelloista on nousussa. Turvemaiden raivaamiseen ajavat
jatkossakin taloudellinen paine kasvattaa tilakokoa yhdistettynä lannanlevitysalavaatimuksiin ja osin myös
tarve tuottaa rehua kasvavalle karjamäärälle samalla. Tällä hetkellä pellonraivausta ei erityisillä toimilla
hillitä tai edistetäkään. Käytännössä pellonraivausta ainakin osin hillitsee se, että vuoden 2004 jälkeen
raivattu pelto ei ole tukikelpoista. Suostrategiassa on arvioitu, että lisäpeltoalan raivaustarve Etelä-Suomen
alueella vuoteen 2020 mennessä olisi 3000-6000 hehtaaria, arvio koskee sekä turve- että kivennäismaita.
EU-komissio on esittänyt, että turvemaiden pelloksi raivaaminen kiellettäisiin. Asiasta päätettäneen
maaliskuun lopulla2013 EU:n parlamentin ja maatalousministerien kokouksessa.
Maatalouden ohella turpeen käyttö puutarhataloudessa on hyvin merkittävää. Turvetta käytetään myös
kylvö-, juurrutus- ja kasvualustana kasvihuonetuotannossa sekä viherrakentamisessa ja maisemoinnissa.
Turve on tällä hetkellä eniten käytetty kasvualusta-aines maailmassa.
Kasvihuoneviljelyssä turpeella on merkitystä energiantuottajana. Koko maassa jyrsin- ja palaturve sekä
turvepelletit tuottivat energiaa kasvihuoneyrityksissä vuoden 2011 tilastoinnissa 304 GWh, mikä on noin 18
prosenttia koko vuoden kulutusmäärästä. Turvepohjaisista tuotteista palaturve oli selvästi eniten käytetty.
Palaturpeen käyttö kasvoi 22 343 kuutiometrillä. Sen sijaan jyrsinturpeen käyttäjien määrä väheni, toisaalta
käyttömäärä kasvoi. Myös turvepellettien käyttäjämäärä ja käyttö kasvoi selvästi, mutta sen osuus koko
lämmitysenergiasta jäi vielä pieneksi. Palaturpeen käyttöä rajoittaa sen saatavuus: sateisten kesien jälkeen
palaturpeen saatavuus on heikkoa. Samoin pitkät kuljetusmatkat lisäävät turpeen käytön kustannuksia
(Puutarhatilastot 2011, Tilke).

Energiaturve ja ympäristöturve
Turpeen nosto energian tuotantoa varten ja toisaalta ympäristöturpeeksi on selkeästi taloudellisesti
merkittävin suoluonnon aineellinen ekosysteemipalvelu. Satakunnassa harjoitetaan turvetuotantoa
erityisesti Pohjois-Satakunnassa Karvianjoen yläjuoksulla sekä Ala-Satakunnassa etenkin Pyhäjärven ja
Kokemäenjoen välisellä alueella.
Turpeen energiakäyttö on Satakunnassa lähes 2 TWh vuodessa. Suurimpia turpeen käyttäjiä Satakunnassa
ovat Porin Prosessivoima Oy Kaanaan voimalaitos, Pori Energia Oy Aittaluodon voimalaitos, UPM Rauma,
Fortum Kauttua ja Vatajankosken Sähkö Oy Kankaanpää. Kaikissa em. suurissa voimalaitoksissa käytetään
puuta ja turvetta yhdessä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Lisäksi maakunnassa on suuri
joukko turvetta käyttäviä lämpökeskuksia.
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian mukaan turpeen käytössä otetaan huomioon Kansallisen suo- ja
turvemaastrategian linjaukset. Satakunnassa turpeen energiakäyttö kohdistetaan jo käyttöön otetuille
turvemaille ja soille, kuten metsäojitetuille alueille, maatalouskäytössä olleille turvemaille ja suopelloille.
Turvetuotannossa on tällä hetkellä (Vahti 2012) 6800 ha. Maakuntakaavassa turvetuotanto-aluevarauksella
on merkitty n. 10 000 ha. Vireillä olevia ympäristölupia Satakunnassa on kuusi kappaletta (Etelä-Suomen
Aluehallintovirasto ESAVI, internet-sivut , viitattu 6.2.2013). Energiaturpeen kysynnästä tulevaisuudessa on
VTT tehnyt laskelmia, joidenka mukaan Satakunnassa erityisesti ympäristöturpeen kysyntä arvioidaan
kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.
Työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty päivitystä energia- ja ilmastostrategialle, ja strategiatyön tueksi
laadittu taustaraportin luonnos julkaistiin 30.1.2013. Raportin linjauksissa todetaan turpeen
energiakäytöstä (Härmälä, E. esitys 17.12.2012):
” Turpeen energiakäyttöä vähennetään suunnitelmallisesti siten, ettei se korvaudu
kivihiilellä. Hallitus asettaa tavoitteeksi, että turpeen energiakäyttö vähenee
kolmanneksella viime vuosien keskimääräisestä tasosta (23 TWh) vuoteen 2025 mennessä.
Seuraavan 10 –20 vuoden aikana kun nykyistä voimalaitoskantaa on käytössä, turvetta
tarvitaan lämmityskaudella vähintään 11 –13 TWh, koska se ei ole korvattavissa
esimerkiksi metsähakkeella tai muulla uusiutuvalla polttoaineella. Lisäksi on turvattava
kohtuullinen noin 6 –8 TWh ylivuotinen turvevarasto sääriskien tasaamiseksi.
Taulukko 9. Energiaturpeen käyttötarve ja tuotantoalan tarve maakunnittain vuoteen 2020 mennessä
Lähde: Flyktman, M. 2009.

Kuva 6. Satakunnan maakuntakaavaan vahvistetut turvetuotantoalueet ja suojellut suokohteet.

Lounais-Suomen alueella ympäristöturpeen kysyntä on suurta. Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella on
hyvin runsaasti puutarha-alan yrityksiä, ja sekä kasvuturvetta että energiaturvetta käytetään alueella
runsaasti. Myös tulevaisuudessa ympäristö- ja kasvuturpeen tarpeen ennakoidaan kasvavan.

Kuva 7. Ympäristö- kasvuturpeen tuotantoalan tarve maakunnittain vuonna 2009 ja vuonna 2020. Lähde:
Flyktman, M. 2009.
Maataloudessa kuiviketurvetta käytetään eläinsuojiin lypsykarjalle, lihanaudoille, emakoille, porsaille,
siipikarjalle, hevosille ja turkiseläimille.
Energiaturpeen lisäksi maakunnassa on merkittävää ympäristöturpeen tuotantoa ja tuotekehittelyä mm.
kasvualustoja, kompostointitarvikkeita, kuivakäymälätuotteita.
Keruutuotteet ja metsästys
Perinteisesti soilta on kerätty marjoja : karpaloa, hillaa, mustikkaa ja puolukkaa erityisesti kotitarpeeseen.
Hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan marjastus on yksi soiden virkistyskäytön suosituimmista
käyttömuodoista. Myyntiin menevät poimintamäärät ovat pieniä, mutta kotitarvepoiminta ja sukulaisille ja
tuttaville luovutettavien marjojen rahallinenkin arvo voi olla hyvin huomattava. Marjastuksen muita
terveysvaikutuksia liikunnan ja itse marjojen sisältämien ravintoaineiden välityksellä ei ole arvioitu.
Marjoista Suomen soilla esiintyy yleisesti suomuurainta (lakkaa), iso- ja pikkukarpaloa, juolukkaa ja
variksenmarjoja. Lisäksi puolukkaa sekä mustikkaa tavataan myös korpi- ja rämetyypeillä. Korpien
hakkuualueilla esiintyy pioneerikasveina myös vadelmaa sekä suoniityillä ja tulvakorvissa mesimarjaa.
Lakkaa ja karpaloa tavataan ainoastaan soilla ja ojitusalueilla. Lakkaa esiintyy koko Suomessa, mutta se on
yleisempi Pohjois-Suomen laajoilla suoalueilla.

Etelä- ja Keski-Suomessa lakkasato on vähentynyt merkittävästi 1960–1970-luvuilla tehtyjen runsaiden
ojitusten takia. Myös sekä iso- että pikkukarpalon vähenemisen merkittävin syy on ojittaminen. Toisaalta
metsäojituksen luomissa hieskoivikoissa mustikka- ja puolukkasadot saattavat runsastua.
Marjojen sadot vaihtelevat hyvin runsaasti eri vuosina. Taloudellisesti karpalon ja suomuuraimen keruulla
lienee merkitystä paikallisesti ja joinakin vuosina Satakunnan alueella. Tilastollisesti ei maakuntakohtaisia
keruutuotetietoja ole saatavissa. Mustikkaa ja puolukkaa esiintyy runsaastikin sekä luontaisilla että
ojitetuilla räme- ja korpisoilla. Mustikan ja puolukan vuotuisia kokonaissatoja on arvioitu metsäkeskuksittain luonnontilaisille ja ojitetuille räme- ja korpisoille. Lounais-Suomen alueella puolukan
kokonaissadoksi on arvioitu 556 000 kg ja mustikan kokonaissadoksi 635 000 kg (Turtiainen ym. 2007).
Suurin osa sadosta jää kuitenkin poimimatta, sillä Lounais-Suomen Metsäkeskuksen alueen poimintakelpoisesta marjasadosta arvioidaan kerättävän talteen 14 prosenttia ja poimintakelpoisesta sienisadosta 3
prosenttia.
Tämän hankkeen yhteydessä toteutettiin nettikysely, ja saaduissa vastauksissa todettiin mm. että erityisesti
lakka- ja karpalosadot ovat pienentyneet huomattavasti (nettikyselyn loppuraportti, liite 8).
Metsästys on yksi suoluonnon virkistyskäyttömuodoista. Suoselvityksessä järjestetyn nettikyselyn
perusteella metsästystä harrasti lähes puolet alle 55-vuotiaiden ikäluokissa. Riistan kannalta soilla ja
suonlaitojen korvilla on merkitystä erityisesti kanalinnuille, kuten riekolle, teerelle ja metsolle ja eräille
vesilinnuille. Myös hirville suot ovat tärkeitä kesälaidunmaita. Riekko ei enää pesi Etelä-Satakunnassa ja sen
harvinaistuminen alueen pohjoisosissa on koettu merkittäväksi harmiksi. Tosin aivan viime vuosina on
myös soiden ennallistamisen yhteydessä pystytty myös parantamaan riekon elinmahdollisuuksia (kts
ennallistaminen).
Turpeennoston loputtua alueiden tulvittaminen monivaikutteisiksi riistakosteikoiksi on kannattava
vaihtoehto. Alueiden vedenpinta on usein valmiiksi korkealla tai alueita on pidetty kuivina pumppaamalla,
jolloin niistä voidaan rakentaa laaja-alaisia kosteikkoja suhteellisen helposti (A. Impola, esitys 15.5.2012
Pori).
Turvekylvyt ja muut terveystuotteet
Suomessa on aloitettu tutkia turvekylpyjen terveydellisiä vaikutuksia vasta 1980-luvun lopulla Turun
yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen toimesta. Turvetta on käytetty jo yli kahdensadan vuoden ajan
keskieurooppalaisissa kylpylöissä reuman ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon. Perinteisiä
hoitomuotoja ovat ammekylvyt ja paikalliset tai koko vartalon peittävät turvehauteet. Suomalaisena
sovelluksena turvesaunominen on saavuttanut suuren suosion. Myös erilaisia hoitoturvepakkauksia ja
turvekosmetiikkaa on markkinoilla runsaasti.
Kylpy- ja hoitoturpeen raaka-aineeksi tulee käyttää vain luonnontilaisilta, saasteettomilta soilta nostettua
turvetta. Nostotekniikan hygieenisyys on tärkeää. Turvekerrostumat on tutkittava tarkasti maastossa ja
turpeen laatu laboratoriossa ennen kuin sitä voidaan käyttää hoitoturpeena. Tutkimuksia tekee Geologian
tutkimuskeskus.
Kylpy- ja hoitoturpeen tuottajat ovat rekisteröityneet Kuluttajavirastoon, joka valvoo kylpy- ja hoitoturpeen
laatua. Turvesaunahoitoja ja hoitoturvetuotteita on tarjolla myös Satakunnassa esimerkiksi Porissa,
Kankaanpäässä ja Merikarvialla. Lähimmät hoitoturpeen tuotantosuot sijaitsevat Pohjanmaalla.

Turvekuidut ja –tekstiilit
Turvekerrostumissa säilyneet tupasvillan kuidut soveltuvat tekstiilien raaka-aineeksi. Kuituja voidaan kerätä
käsin turvetuotantosoilta tai seuloa teollisesti kasvuturvelaitoksissa. Kuidut puhdistetaan, karstataan ja
sekoitetaan lampaan villaan tai luonnonsilkkiin ja kehrätään langoiksi tai huovutetaan huovaksi. Kun kuitu
on eroteltu ja puhdistettu mekaanisesti sitä voidaan käyttää raaka-aineena muun muassa kankaissa,
langoissa, eristeissä, suodattimissa sekä öljyntorjunnassa. Kuidut ovat kevyitä ja niillä on todettu olevan
hyvä imukyky sekä hyvät hajujen poisto- ja lämpöominaisuudet. Suosta löytyvät liekopuut soveltuvat
esimerkiksi korujen ja matkamuistojen materiaaliksi
Uusia innovaatioita
Rahkasammaleen käyttö kasvualustana tuo ratkaisuja täysin uuden tyyppiseksi kasvualustaksi, jossa
runsaankin kastelun aikana kasvin juurien happitalous on turvattu. Sammalkasvualusta olisi ratkaisu
tulevaisuuden haasteelle ehtyvistä korkealaatuisista kasvuturpeista kasvihuoneissa, sillä pelkästään
Suomen tarpeisiin tarvitaan rahkasammalta kasvavia soita viljelykiertoineen vain n. 1500 ha. Sammalen
tuotanto säilyttää suot ojittamattomina luonnontilan kaltaisessa rakenteessa.
Rahkasammaleiden käyttöä kasvualustana on tutkittu myös kasvihuonekasveilla ja ne tuottivat yhtä hyviä
tai parempia kasvutuloksia kuin perinteiset turvekasvualustat. Ongelmana on rahkasammaleen kannattava
keruu suoraan suolta. Satakunnassa ainakin Biolan Oy on ollut mukana kehitystutkimuksessa. Lisäksi
Metsäntutkimuslaitoksella Parkanossa on käynnissä tutkimus rahkasammalen tuotannosta ja käytöstä
kasvihuonekasvien kasvualustana.
Pintaturpeesta on karvialainen yritys Konto Oy kehitellyt monia uusia tuotteita. Yrityksessä valmistetaan
erilaisia huopa- ja levytuotteita. Niistä valmistetaan lähinnä kasvualustoja ja akustiikkatuotteita ja myös
jonkin verran öljynimeytys- ja eristetuotteita. Uusimpina tuotteina ovat viherkatot ja -katteet ja
komposiitti-tuotteet kuten ballistiset tuotteet eli suojatuotteet.
3.2. Säätelypalvelut
Vedensäätely
Suot pidättävät luonnostaan suuria vesimääriä. Niillä on merkitystä jokien ja järvien pinnan vedenpinnan
säätelyssä. Luonnonmukaisessa tulvasuojelussa valuma-aluetta tarkastellaan kokonaisuutena ja
tulvahuippujen korkeutta pyritään vähentämään lisäämällä valuma-alueella sellaisia alueita, joille vesi saa
tulva-aikana nousta. Tulvimista voidaan palauttaa esimerkiksi suoalueille, entisille tulvaniityille tai
viljelykäytöstä poistuneille peltoalueille. Tulvavesien pidättämiseksi valuma-alueella voidaan lisäksi
ennallistaa metsäojitusalueita, vesittää käytöstä poistettuja turvetuotantoalueita, säädellä suo- ja
metsäalueiden valuntaa tai rakentaa kosteikkoja, pintavalutuskenttiä tai laskeutusaltaita.
Valtioneuvoston periaatepäätös: Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 (2007) toteaa, että
”metsätaloudellisesti kannattamattomat ojitusalueet tulisi jättää ojittamatta ja ojitettuja
alueita tulisi ennallistaa mm. suoluonnon säilyttämiseksi ja tulvasuojelun parantamiseksi.
Vaurioituneita alueita tulee kunnostaa ja palauttaa myös hydrologisilta ominaisuuksiltaan”.
Satakunnassa koettiin viimeksi laajoja tulvavahinkoja syksyllä 2012, kun Karvianjoki ja Merikarvianjoki
tulvivat runsaiden syyssateiden vuoksi. Runsaista sateista johtuen maaperä oli täysin veden kyllästämä, ja
pienikin sadelisä päätyi nopeasti vesistöihin ojia ja jokia pitkin.

Uusimpien tutkimusten mukaan suo- ja metsäalueiden valunnan säätelyllä pystyttäisiin leikkaamaan
valuma-alueelta lähteviä virtaamahuippuja 10 - 90 prosenttia riippuen alueen ominaisuuksista ja säätelyn
onnistumisesta. Todellinen vaikutus alapuolisessa vesistössä jää kuitenkin yleensä hyvin pieneksi säädellyn
yläpuolisen alueen suhteellisen pienen koon takia. Merkittävien tulvanleikkausvaikutusten saavuttamiseksi
säädeltyjen alueiden tulisi olla hyvin suuria sekä niitä tarvittaisiin useita kymmeniä alueiden koosta,
sijainnista ja varastoinnin ajoittamisesta riippuen. Tulvavesien pidättäminen metsä- tai kosteikkoalueille
saattaa luoda elinympäristöjä, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta.
Veden puhdistus
Suon ja turvemaan ojitus aiheuttaa myös eroosiota eli maa-aineksen irtoamista ja kulkeutumista vesistöön.
Eroosiota voi tapahtua vielä pitkän aikaa ojituksen päättymisestä. Irtonainen maa-aines kulkeutuu uoman
pohjalla tai liuenneena veteen. Osa maa-aineksesta voi kiinnittyä vesiensuojelu-rakenteisiin, ojan pohjalle
tai suvantoon, mutta osa päätyy jokiin, järviin ja mereen.
Ojitus voi lisätä liukoisen orgaanisen aineksen mukaan lukien humuksen huuhtoutumista soista alapuolisiin
vesistöihin. Orgaaninen aines kuluttaa vesistöstä happea, mikä puolestaan aiheuttaa vesistön
pohjasedimenttiin aiemmin kertyneiden ravinteiden liukenemista.
Valumavedet kulkeutuvat soissa pinnan suuntaisina virtauksina. Turpeen veden läpäisevyys heikkenee
suossa syvemmälle edettäessä. Pitkälle maatunut turve on käytännössä lähes vettä läpäisemätöntä.
Suoalueiden kykyä puhdistaa valumavesistä etenkin ravinteita ja kiintoainetta voidaan käyttää hyväksi
vesistökuormituksen vähentämisessä (kosteikot mukaan lukien pintavalutuskentät).
Kasvihuonekaasut ja paikallinen ilmasto
Luonnontilaisten soiden itseensä kerryttämä hiili on poissa ilmakehästä vähentäen siis ilman hiilidioksidipitoisuutta. Samalla kun suot sitovat hiilidioksidia, ne kuitenkin vapauttavat metaania, joka on 21 – 56
kertaa massaperusteisesti arvioiden hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Muita kasvihuonekaasuja ei soilta juurikaan vapaudu.
Luonnontilaisen suon kasvihuonekaasuvaikutus riippuu siis hiilidioksidin sidonnan ja metaanin
vapautumisen suhteesta. Rahkasuot (valtalajina rahkasammalet) jarruttavat kasvihuoneilmiötä, sillä ne
kerryttävät hiiltä tehokkaasti ja samalla vapauttavat vähäisiä metaanimääriä. Sarasuot (valtalajeina
sarakasvit) sen sijaan kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä, sillä niistä vapautuu runsaasti metaania ja sitoutuvan
hiilen määrä on suhteellisen vähäistä.
Maataloudessa suoviljelmien muokkaus lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Sen vuoksi suositellaankin
suopellolle monivuotisia heinäkasvustoja. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan parhaiten vähentää, kun
turve- ja multamaapeltoja ei muokata ja ne pidetään pitkäaikaisen monivuotisen nurmikasvillisuuden
peitossa. Tätä menettelyä edistetään Maaseudun kehittämisohjelman ympäristötukeen kuuluvalla
turvepeltojen pitkäaikaisen nurmiviljelyn erityistuella. Myös uudelle ohjelmakaudelle on suunnitteilla
turvemaiden päästöjä vähentäviä toimenpiteitä.
Karjasuojien kuivikkeena
kasvihuonekaasuksi.
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Maataloustuotannossa olevan turvemaan kuivatus, muokkaus, lannoitus ja kalkitus lisäävät hiilidioksidin ja
dityppioksidin muodostumista.

3.3. Ylläpitopalvelut
Suoalueisiin on kohdistunut moninaisia käyttöpaineita. Soita on raivattu pelto- ja metsämaaksi ja
turpeenottoa varten. Asutukseen ja tiestöön on otettu suoalueita käyttöön. Satakunnassa on ainakin yksi
kaatopaikka (Hangassuo, Luvia, Pori) perustettu suoalueelle ja kaksi ampuma-aluetta (Kolmihaarankeidas,
Kankaanpää ja Latvaansuo Säkylä).
Hämeenkangas on esimerkki monikäyttöalueesta. Alue on Metsähallituksen omistuksessa, ja se on
ensisijaisesti puolustusvoimien harjoitusaluetta, jossa retkeily on myös mahdollista. Osa alueen metsistä on
talouskäytössä, mutta edustavimmille alueille on perustettu luonnonsuojelualueita. Puolustusvoimilla on
harjoituskäyttöä Hämeenkankaan ja Pohjankankaan alueella.
Metsähallitus on julkaissut alueesta
Hämeenkankaan monikäyttö- ja harjoitusalueen sekä Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelman
vuonna 2008. (lähde: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 45)
Koko maassa tekoaltaiden alle on jäänyt yhteensä noin 50 000 hehtaaria suomaata. Infrastruktuurin
rakentamisen takia tuhoutuneita soita arvioidaan olevan noin 40 000 hehtaaria. Suurin osa suoalaa
vähentäneestä infrastruktuurista on teitä. Satakunnassa on suoalueille metsien ojituksien yhteydessä
rakennettu metsätieverkko, jota lähinnä joudutaan parantamaan uusien, raskaampien työkoneiden ja
kuljetuskoneiden takia.
3.4. Kulttuuripalvelut
Tässä hankkeessa toteutetussa soiden moninaiskäytön nettikyselyssä virkistyskäyttö nousi yhdeksi
tärkeimmäksi soiden käyttömuodoiksi. Suot koettiin tärkeiksi maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitäjiksi.
Enemmistö vastaajista antaisi oman suoalueensa virkistys- tai suojelukäyttöön. Satakuntalaiselle suosta
tekee erityisen sen saavutettavuus ja läheisyys, maisemat, muistot, ulkoilumahdollisuudet, alueen lajiston
ainutlaatuisuus sekä hiljaisuus ja rauhoittumisen mahdollisuus. Vastaajista enemmistö on samaa mieltä
siitä, että soiden käytön suunnittelu on tärkeää ja virkistyskäyttäjien mielipiteet pitäisi ottaa enemmän
huomioon suunnittelussa. Myös luonnontilaisia soita pitäisi säilyttää sekä soiden arvostusta ja kunnioitusta
lisätä.
Suurin osa vastaajista hyödyntää soita virkistyskäyttöön, marjastukseen ja liikkumiseen. Käy ilmi, että lähes
kaikissa ikäryhmissä luonnon aineettomia palveluita hyödynnetään monipuolisesti. Voidaan sanoa, että
ikäryhmään katsomatta suuri enemmistö marjastaa, sienestää sekä ulkoilee, retkeilee tai tarkkailee
luontoa. Myös kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla käynti on kaikenikäisten vastaajien suosiossa.
Kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla käynti on myös yleistä lähes koko Satakunnan alueella,
suurimpana vaikuttajana voidaan arvella olevan kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden hyvä
saavutettavuus Satakunnassa.
Soilla on myös opetuskäyttöä. Esimerkiksi Porin Susisuota, Kokemäen Harjunsuota ja Ronkansuota on
nettikyselyn tulosten perusteella käytetty retkikohteena opetustyössä.
Urheiluharrastuksista mainittiin kyselyssä ainakin suojuoksua Ojassuolla Rauman Lapissa ja suojalkapalloa
Kankaanpään Iso-Ohtiolla, suunnistusreitteihin on kuulunut monia suoalueita.
Soiden terveysvaikutuksista mainittiin erityisesti liikunnan ja retkeilyn kautta saatavat hyödyt sekä
hiljaisuuden kokeminen.
Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan liitteessä 8.

3. SOIDEN ENNALLISTAMINEN
Ennallistamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään edistämään ihmisen muuttaman ekosysteemin
palautumista toiminnaltaan ja rakennepiirteiltään luonnontilaisen kaltaiseksi. Ensisijainen tavoite
metsäojitettujen soiden ennallistamisessa on toimivan, turvetta kerryttävän suoekosysteemin
palautuminen. Ennallistamisen tavoitteena on myös soiden eliöyhteisöjen palautuminen rakenteeltaan
(esimerkiksi lajikoostumus ja lajien runsaus) ja prosesseiltaan (esimerkiksi kasvillisuuden ja puuston
sukkessio) luontaisen kaltaiseksi. Lähtökohtana on vedenpinnan tason ja vesien virtauksen palauttaminen
alkuperäisen kaltaiseksi. Yleisimpiä käytännön ennallistamismenetelmiä ovat ojien täyttäminen ja
patoaminen sekä ojituksen jälkeen kasvaneen puuston poisto. Ekologisesti tehokas soiden ennallistaminen
edellyttää hydrologisten kokonaisuuksien ennallistamista. Ennallistamisen tavoitteiden saavuttaminen voi
kestää muutamista vuosista (esim. suovedenpinnan tason nousu), muutamiin kymmeniin (esimerkiksi
kasvillisuus) tai jopa satoihin vuosiin (esimerkiksi puustorakenne ja -dynamiikka).
Soiden ennallistamistoimia on lähinnä toteutettu jo olemassa olevilla suojelualueilla ja sillä on pyritty
tehostamaan merkittävien suoluontoarvojen säilymistä tai palauttamista. Luonnonsuojelualueiden
ensisijainen tehtävä on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, joka sisältää sekä luontotyyppien,
lajiston ja geneettisen monimuotoisuuden. Ja tähän monimuotoisuuden säilyttämiseen ennallistamisella
pyritään.
Paikallisesti ennallistamisen tavoitteet on määriteltävä suokohtaisesti ja pyrittävä saamaan suon
luonnontilasta mahdollisimman hyvä kuva esimerkiksi vanhojen ilmakuvien ja karttojen avulla. Suot
pyritään ennallistamaan kertaluontoisilla toimenpiteillä, mutta aina se ei ole mahdollista, vaan tarvitaan
monivaiheista ennallistamista.
Suojelualueiden ulkopuolella soiden ennallistamisella voi olla muitakin tavoitteita kun suon luontaisen
rakenteen ja toiminnan palauttaminen. Ennallistamista voidaan tehdä esimerkiksi riistalajien
elinympäristön parantamiseksi. Soita voidaan ennallistaa hiilensidonnan palauttamiseksi. Perusteena ja
tavoitteena voi olla myös virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen: suon palautuminen tai
muuttuminen hyväksi karpalosuoksi.
Metsähallitus on ennallistanut Satakunnan alueella n. 300 ha suoalueita (Haapakeitaan alueella).
Ennallistamisen yhteydessä on onnistuttu parantamaan riekon elinolosuhteita. Riekkoreviirejä ja
poikuehavaintoja esimerkiksi Karvian alueella on todettu enemmän ennallistamistoimien jälkeen
Metsien ja soiden luonnontilan palautumista nopeuttavia ennallistamistöitä on Lounais-Suomessa
tehnyt Metsähallitus lähinnä suojelualueilla. Vuosittain on ennallistettu varsin tasaiseen tahtiin noin
200 ha. Soita on ennallistettu mm. Pinkjärvellä, Kurjenrahkalla, Koskeljärvellä ja KauhanevaPohjankankaalla
4. TURVETUOTANNOSTA VAPAUTUNEIDEN ALUEIDEN JÄLKIKÄYTTÖ
Turvetuotannosta vapautuvat suopohjat hyödynnetään viljelymaana, metsätaloudessa tai muussa
vastaavassa käytössä tai lintuvesinä tai muina kosteikkoina tai muulla tavalla luonnon monimuotoisuuden
lisäämisessä. Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö suunnitellaan ja toteutetaan toimijoiden ja maanomistajien
yhteistyönä ottaen huomioon eri jälkikäyttötapojen monimuotoisuus-, ilmasto- ja vesistövaikutukset sekä
hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan turvetuotantoalueella käytettyjä vesienkäsittelymenetelmiä myös
jälkikäyttövaiheessa.

Satakunnassa energiaturpeen tuotantoalan poistuma vv. 2012-2020 on arvioitu olevan 2000 ha ja
ympäristöturpeen poistuman noin 1000 hehtaaria (VAPO, J-J Laitinen, esitelmä 26.4.2012, Pori).
Näiden poistuvien tuotantoalueiden jälkikäyttövaihtoehdot on pääsääntöisesti kirjattu ympäristölupiin.
5. ERI KÄYTTÖMUOTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Eri käyttömuodot voivat vaikuttaa suoluonnon tilaan hyvin liukuvasti aina suoluontoa säilyttävästä,
positiivisesta vaikutuksesta suoluontoa muuttavaan ja/tai täysin tuhoavaan vaikutukseen. Kussakin
tapauksessa alueen geologia ja hydrologia, käytön historia, intensiivisyys ja kesto luonnollisesti vaikuttavat
lopputulokseen.
KÄYTTÖMUOTO
Suojelu
Metsätalous
- ojitus, hakkuut,
uudistaminen
Maatalous
Turvetuotanto

POSITIIVISET VAIKUTUKSET
- luonnon monimuotoisuus
säilyy/paranee
- taloudelliset hyödyt
- voi auttaa suoluonnon
säilymiseen
- lisäalaa viljelyyn,
lannanlevitykseen
- työllisyys, elinkeino

Matkailu

-

työllisyys, elinkeino

Virkistyskäyttö

-

terveydelliset, kulttuuriset
edut

NEGATIIVISET VAIKUTUKSET
- kustannukset omistajalle
- estää joitakin käyttömuotoja
- metsäojitukset: muuttaa
/hävittää alkuperäistä luontoa
-

pellon raivaus suosta:
suoluonnon menetys
suoluonnon menetys
ympäristö, maisemahaitat
voi haitata luonnon
monimuotoisuutta
voi haitata luonnon
monimuotoisuutta

6. TULEVAISUUDEN HAASTEET JA TOIMENPITEET
Suoluonnon ja soiden kestävän käytön tulevaisuutta koskevia prosesseja on käynnissä valtakunnan tasolla,
ja ne kaikki tullevat vaikuttamaan myös aluetasolla tehtäviin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin.
Kansallisia käynnissä ja/tai valmistelussa on seuraavia myös soita ja soiden käyttöä koskevia ohjelmiin:
-

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä
(annettiin 30.8.2012)
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/periaatepaatokset/periaatepaatos/fi.jsp?oid=363911

Periaatepäätös pohjautuu taustaraporttiin:
-

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi
(MMM Työryhmämuistio 2011:1, annettiin 16.2.2011)
(http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/suojaturvemaat/6B0jteT7Q/suoperiaatepaatos,_tau
staraportti__syyskuu_2012_.pdf

ja taustaraportin liitteisiin:
-

Valtionevuoston periaatepäätöksen taustaraportin liitteet:
(http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/suojaturvemaat/6B0jyBDi0/suoperiaatepaatoksen_t
austaraportti_liitteet_syyskuu_2012.pdf

Ympäristöministeriön asettama työryhmä valmistelee soidensuojelun täydennysohjelmaa. Valmistelu
perustuu hallitusohjelmaan sekä yllä mainittuun valtioneuvoston periaatepäätökseen. Suojeluohjelman
valmistelu on käynnistynyt tammikuussa 2013 ja sen laatimis- ja hyväksymisprosessin odotetaan
valmistuvan vuonna 2015. Ohjelman hyväksyy valtioneuvosto.
-

Soidensuojelun täydennysohjelma
(www.ymparisto.fi/soidensuojeluohjelma)

Soidensuojeluun ja käyttöön liittyy myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta edistävä
- METSO-ohjelma
(http://www.metsonpolku.fi/fi/METSO/index.php)
METSO-ohjelmassa vapaaehtoisuuspohjalta maanomistaja voi saada suojelun piiriin luonnonarvoiltaan
hyviä kohteita, esimerkiksi Ojittamattomat tai vesitaloudeltaan vain vähän muuttuneet ravinteiset avosuot
metsäisine reunuksineen ovat sopivia METSO-kohteita. Ohjelmaan sopivat myös nevojen luonnontilaisen
kaltaiset ikärakenteeltaan vaihtelevat reunusmetsät, jotka ovat vanhoja ja lahopuustoisia.
Lisäksi valmisteilla
- Ympäristönsuojelulaki – ja asetus
( www.ymparisto.fi/ysluudistus )
Muutoksia tulossa ympäristölupajärjestelmään, joka koskee esimerkiksi turvetuotantoa. Päämääränä on
keventää lupa- ja valvontajärjestelmää. Lakiehdotuksessa on esitetty luonnonarvojen mukaan ottamista
ympäristölupaan siten, että toiminta on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu toiminnan sijoituspaikalla
valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista.

Ympäristösuojelulainsäädännön uudistuksen toimeenpanoa varten on toimintansa aloittanut työryhmä
(toimikausi 1.2.2013 – 31.1.2014) , jonka tavoitteena on varmistaa uuden lain ja asetuksen tehokas
toimeenpano huolehtimalla käytännön ohjeistuksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä sähköisten
työkalujen käytön edistämisestä.
Maaliskuun alussa (5.3.2013) Ympäristöministeriö jätti lausuntopyynnölle
- Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa – opasluonnoksen. Luonnoksessa on käsitelty mm.
soiden erityiset luonnonarvot
- (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1114&lan=fi)
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LIITE 3
Ojittamaton
ala ha

Ojitusaste

Reunan
ojitusaste

Luonnontilaisuusluokka 4. Alueen laajuuden ja reunojen
vuoksi; 85 % ojittamatta, reunaa jäljellä n. 20 %.
Muutokset rajoittuu ojien välittömään läheisyyteen ja
lammen eteläpuoliselle osalle. Muutoin luonontilaisen
kaltainen. Reunan puolesta olisi 3, mutta laajuus
kompensoi--> 3 ei olisi linjassa muiden soiden kanssa.

176

15

80

Eura

Luokka 2 vai 3? Ojittamatta 30 % ja reunaa jäljellä 0 %.
Muutoksia reunoilla ja lyhytkorsirämeillä. Suokasvillisuus
vallitsee mutta lievää muuttuneisuutta on. Ojikot räme
muuttumia tai turvekankaita. Luokkaa 2 ehdotan pintaalan mukaan

45

70

100

3 Kirvessuo

Eura

61

60

95

4 Nannensuo

Eura

9

60

100

5 Väsönsuo

Eura

Luokka 2.Hirvilamminsuo kuuluu alueeseen. Silti mahd.
Pikkasen alle 50 %. Kirvessuo alueena kuitenkin 2
omanaan. Ojittamatta 20 %. Reunaa jäljellä n. 5 %.
Muuttuneisuutta lähinnä aivan reunassa ja eteläosan
aapaosalla, jossa paikoin selvää muutosta. Olisi
kuitenkin 3, jos ei kuuluisi laajempaan kokonaisuuteen.
Parempi kuin luokkansa.3. 50 % ojittamatta (mikäli
kuuluu natura.-kokonaisuuteen, selkeämmin 3). Laikun
koko on 60 ha eli keskimääräistä selkeästi suurempi
kokonaisuus.
Luonnontilaisuusluokka 2. Hieman alle puolet ojittamatta
ja reunaa jäljellä 0 %. Muutoksia vähäisesti liki koko
alueella: välipintojen kuivumista ja reunoilla puusto
hieman lisääntynyt. Pinta-alan mukaan kuitenkin luokka
2.
Luonnontilaisuusluokka 3. 80 % ojittamatta ja reunoja
jäljellä 10 % muutokset kohtuu vähäisiä. Puusto
tihentynyt hieman reunan puustoisilla rämeillä. Muutoin
luonnontilaisen kaltainen. Reunan perusteella 3?

53

20

90

6 Raasansuo

Harjavalta/Kokemäki Luokka 3. Ojittamatta n. 50 % (onko alle puolet ja siten
2) ja reunaa jäljellä 0 %. Muutoksia puustoisilla rämeillä
ja osia keidasrämettäkin; puusto n tihentymistä ja lievä
välipintojen sulkeutuminen. Selvä 3.

51

50

100

Suo

Kunta

Luonnontilaisuusluokka ja perustelut

1 Isosuo

Eura

2 Isosuo

7 Mustakeidas Honkajoki

Luonnontilaisuusluokka 3. Ojittamatta yli 50 %, reunaa
alle 5 %. Muuttuneisuutta enemmän ainoastaan luoteisja eteläosassa. Ojikot turvekankaita valtaosin. Keskisiltä
osiltaan luonnontilaisen kaltaista. Jykevä 3.

68

50

95

8 Peurakeidas Jämijärvi

Luonnontilaisuusluokka 3. noin puolet ojitettu ja
ojikkoalueet turvekankaita.Reunoja jäljellä n 5-10 %
Reunoilla on muuttuneisuutta, silti pääosin
luonnontilaisen kaltaista. Ei 2 mitenkään. Selvä 3.

85

50

90

9 Kurkikeidas

Luonnontilaisuusluokka 3. 60 % ojittamatta, reunoja
jäljellä n. 25 %. Muuttuneisuus; rajoittuu ojille ja alueen
länsiosaan, jossa rahkoittumista ja puuston hienoista
tihentymistä. Suokasvillisuus vallitsee.

38

40

75

Kankaanpää

Suo

Kunta

Luonnontilaisuusluokka ja perustelut

10 Mateenkeidas

Kankaanpää,
Pomarkku

Luonnontilaisuusluokka. Kuuluu rajatapauksiin. Vahva
3 tai heikohko 4; n. 80 % ojittamatta ja reunoja jäljellä
n. 50 %. Muuttuneisuus; Rajoittuu eteläosaan ja
Suolootikon ojikoihin (tie rajaa). Osa ojikoista
turvekankaita. Luonnontilaisen kaltainen aivan reunoja
lukuunottamatta. Onko 4?

52

20

50

11 Soutamaton

Kankaanpää

80

40

90

12 Riitaneva

Karvia

Luonnontilaisuusluokka 3. Ojittamatta n. 60 % ja
reunaa jäljellä 10 %. Pääosin luonnontilaista, joskin
reunarämeet muuttuneita yleisesti ja osa rämeistä ollut
jopa nevaa. Pinta-ala ja vähäinen muuttuneisuus
perusteet luokalle 3. Selvä.
Luonnontilaisuusluokka 3. n. 40 % ojittamatta, n. 35 %
reunaa ojittamatta. Muuttuneisuus vähäistä ja rajoittuu
ojien tuntumaan. Ojikkoalueet valtaosin turvekankaita.
Hydrologinen yhteys edelleen, korkeuskäyrä harjulta
suolle päin. Selvä.
Luonnontilaisuusluokka 4. Ojittamatta n. 90 % ja
reunoja jäljellä n. 75 %. Muuttuneisuus on vähäistä ja
rajoittuu pohjoisinta osaa lukuunottamatta ojille.
Pohjoisimmassa osassa jopa aapaosalla taimia,
kausikostea. Laajuus ja ojittamattomien osien suuruus
antaa selkeän luokan 4.

126

60

65

84

10

25

22

20

50

28

40

50

13 Salmilammenkeidas Karvia

14 Pikku
Rukajärvensuo

Kiikoinen

15 Hympyläistenjärvi

Köyliö

16 Järvisuo

Köyliö

Luonnontilaisuusluokka 3. Ojan katsottu katkaisevan
hydrologisen yhteyden. Ojan kohdalla ollut ammoin
lampi, joka kuivattu ja ojitettu, nyt saranevaa, luhtaista,
pääosin. Ojittamatta 80 % ja reunaa jäljellä 50 %?
Muutoksia lähinnä reunoilla puuston kohdalla.
Suokasvillisuus vallitsee mutta välipintojen
sulkeutuminen on mahdollista. Itse katsoisin
kuuluvaksi Vaskunnevaan.
Hyvin pienialainen kohde Köyliön Metsäjärven ppuolella. Luokkaa arvioida. Alue Hakilan käynnistä
muuttunut, kuivunut ja puustoittunut. Mesotrofiaa, ei
merkkejä lettolajeista enää. Ojat kuivattavat aluetta
tehokkaasti. Alue tulisi komppailla tarkemmin ja etsiä
kaikki lettoiset/mesotrofiset alat ja ennallistettava.
Konsilot ilm. Jarmo Laitisen kuvaamien
arokosteikkojen kaltaisia. En itse tutkinut läheisiä
konsiloita.
Ristiriitainen tapaus. Pilpompponen kuuluu samaan
kokonaisuuteen ja pinta-alan mukaan olisi 2.Pelkkä
Järvisuon laikku olisi itsenäisenä 4. Luokitus ei pelaa
tämän suon kohdalla. Kuuluu laajempaan
suokokonaisuuteen ja kattaa siten reilusti alle 50 %
koko alasta. Alue kuitenkin hyvin säilynyt. Pääosin
harvinaisen hieno puusto satakuntalaiseksi suoksi.
Itse Järvisuolla reunoja jäljellä n. 60 – 70 %
(koillisosan ojikko sisältyy suoaltaaseen) ja ojittamatta
n. 65 %. Onko 3 vai 4? Vahva 3, koska 4 olisi aivan
liikaa. Muut arvot puoltaa alueen säilyttämisen.

Ojittamaton Ojitusaste
ala ha

Reunan
ojitusaste

Suo

Kunta

Luonnontilaisuusluokka ja perustelut

17 Lattamerensuo

Köyliö

Luonnontilaisuusluokka 3. n. 50 % ojittamatta,
tulkinta rajauksen suhteen epäselvä. Reunoja
jäljellä n. 10 %. Muuttuneisuus; reunoilla on selvää
välipintojen kuivahtamsita, rahkoittumista ja
puuston kasvua. Osin muuttumaa selvästi.
Keskiosat luonnontilaisen kaltaisia melko laajasti.
Jos joki onkin rajana niin silloin ilm. 2 luokkaan
pinta-alan mukaan..

18 Metsäjärvi

Köyliö

19 Kalmanmäki

Lavia

20 Alinen-Airos

Merikarvia

21 Annalamminneva

Merikarvia

22 Arvenkeidas

Merikarvia

23 Hahkankeidas

Merikarvia

24 Hellunkeidas

Merikarvia

25 Korkeakeidas

Suo

Ojittamaton
ala ha
33

Ojitusaste
50

Reunan
ojitusaste
90

Luonnontilaisuusluokka 2. En ole arvioinut. Onko
arviointi hyvä, kun kuuluu osana suurempaan
kokonaisuuteen, jota ei ole tutkittu? Ojittamatta
alle 50 %, reunaa 0 %. Puuston kasvu,
rahkoittuminen selvää koko alueella.
Luonnontilaisuusluokka 3. Ojittamatta n. 50 % (voi
olla hieman alle?). Reunaa jäljellä n. 10 %.
Reunojen lyhytkorsirämeillä rahkoittumista ja
puuston tihentymistä. Uudisojituksiakin. Keskiosa
luonnontilaisen kaltaista. Ojitetut osat
turvekankaita ja rämemuuttumia. Omassa
luokituksessa saattaa painaa reunakorvet. Luokka
2 ei tekisi mielestäni oikeutta tälle suolle.
Kalmannevalla pitäisi miettiä laajuudenkin vuoksi
ennallistamista, koska Vaskunneva on ihan
vieressä.
Luonnontilaisuusluokka 2 tai 3, ojitetun suoalan
mukaan. Tarkastellaanko luhtaa samaan
suoalueeseen kuuluvaksi, kun kyseessä on vanha
järvenpohja? Oma arvio 2, pelkällä keidasosan
tarkastelulla. 3, kun otetaan luhta-alue
tarkasteluun mukaan. Pelkkä keidasosa n. 50 %
alasta ojittamatta. Keidasosan muuttuneisuusaste,
n. 30 % keidasosan ojittamattomasta alasta.
Keidasosan keskiosat luonnontilaisen kaltaista,
reunat ja eteläosa muuttunutta. Ojitukset kuivattaa
aluetta edelleen; kunnostusojituksia tehty.
Luonnontilaisuusluokka 3.
Luonnontilaisuusluokka 2. Noin 40 % ojittamatonta
alaa. Ojittamatonta reunaa jäljellä alle 10 %.
Ilmakuvien perusteella lähes koko suo on
puustoittunut ja välipinnat sulkeutuneet. Rimpi- ja
välipintojen kuivumista. Luonnontilaisimpina ovat
säilyneet reunan korpiset osat sekä keidasosan
keskiset osat (puusto lisääntynyt mahdollisesti).
Luonnontilaisuusluokka 2. Noin 30 % ojittamatonta
alaa, 0 % ojittamatonta reunaa. Puuston
tihentyminen ja välipintojen umpeenkasvu selvää.
Suokasvillisuus vallitsee kuitenkin edelleen.
Reunoilla metsäsammalia. Muuttunut kauttaaltaan.
Luonnontilaisuusluokka 3. Noin 70 % ojittamatonta
alaa, 0 % ojittamatonta reunaa. Pohjoisin osa sekä
ojien läheiset osat muuttuneita; puusto tihentynyt
ja välipinnat sulkeutuneet. Suokasvillisuus
vallitsee. Keidasosa luonnontilaisen kaltainen.
Tulee kuivumaan edelleen; länsireunalla leveät
kunnostusojikot. Luokiteltu ojitusasteen ja
reunojen korkean ojitusasteen mukaan.
Luonnontilaisuusluokka 2. Perustuu suoaltaan
ojitusasteeseen. Hellunkeidas kuuluu Tuorikeitaan
kokonaisuuteen. Alueesta ojittamatta 25 % ja
ojittamatonta suonreunaa jäljellä 0 %. Muuttuneita
osia alueen reunoilla, ojittamattoman osan
koillisosat sekä osa eteläisistä rämeistä ja
nevarämeistä; välipintojen sulkeutuminen, puuston
tihentyminen. Alue kuitenkin pääosin kohtuullisen
hyvässä kunnossa ja laaja, ja siten
maakunnallisesti merkittävämpi kuin
luonnontilaisuusluokitus antaa ymmärtää.
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Merikarvia

Luokka on 3, koska reunat ojitettu kauttaaltaan. Ojitusaste
n. 15-20 %. Parempi kuin luokkansa. Muuttuneisuutta
vain ojilla, ei ulotu sisäosiin. Reunoilla lievää
muuttuneisuutta. Silti edelleen suokasvillisuus vallitsee.

28

Kunta

Luonnontilaisuusluokka ja perustelut

Ojittamaton Ojitusaste
ala ha
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ojitusaste

26 Korvenneva

Merikarvia

27 Kräsmosanneva

Merikarvia

28 LatoniemiKorkeakeidas

Merikarvia

29 Rösmosa

Merikarvia

30 Saunajärvet

Merikarvia

31 Siltaneva

Merikarvia

32 Väsyneva

Merikarvia

33 Peurainneva

Merikarvia,
Siikainen

34 Suojärvenkeidas

35 Hangassuo

S-merkitty. Kuuluu samaan kokonaisuuteen
Latoniemen ja Korkeakeitaan kanssa.
Luonnontiaisuusluokka 3. Yksinään selkeästi yli 50
% ojittamatta. Ojittamatonta reunaa vain idässä ja
sielläkin ojaa kivennäismaan puolella.
Muuttuneisuus rajoittuu lähinnä ojien läheisyyteen
ja reunaluisun lyhytkortisille osille. Keidasosa on
luonnontilaisen kaltaista. Omasta mielestä selkeä
3. Yhdessä ja erikseen.
Luonnontilaisuusluokka 2. Hieman alle 50 %
ojittamatta. Reunaa jäljellä n. 25 %. Pinta-ala ja
muuttuneisuus ovat perusteet luokalle 2;
muuttunut keskisiä rimpiosia lukuunottamatta
lievästi tai selvästi koko alalla; puuston lisäys koivu
ja mänty, rahkaisuus, välipintojen katoaminen.
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Luonnontilaisuusluokka 3. Kuuluu periaatteessa
samaan kokonaisuuteen Korvennevan kanssa.
Ojitettu n. 50 %, reunaa vain latoniemen puolella,
alle 15 % reunasta ojittamatonta. Korkeakeitaalla
rahkoittuminen ja puuston lisääntyminen melko
selvää. Samankaltaisia muutoksia Latoniemen
puolella lievempänä. Suokasvillisuus vallitsee.
kts. Siltaneva.
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Luonnontilaisuusluokka 3. Valtaosa ojittamatta,
mutta alue laidunnuksen vuoksi muuttunut
rehevämmäksi. Osa ojitettu turvekankaiksi.
Sisältää myös rämemuuttumia. Alhainen 3, koska
ilm. jätevesiä laakettu lampeen ja laidunnusta. Vai
vaikuttaako laidunnus luokkaan?
Luonnontilaisuusluokka 3. Sisältää Siltanevan,
Väsynevan ja Rösmosan alueet.
Luonnontilaisuusluokka 3. Ojittamatonta alaa n. 70
%, reunoja alle 5 %.Eli lähes täysin ojitetut reunat
ja hydrologista yhteyttä ei ole. Muuttuneisuutta
ojien tuntumassa sekä Siltanevan kaakkoisosassa,
osa Väsynevan reunaosista (esim. eteläosat) sekä
Rösmosan reunat. Keskiosat luonnontilaisen
kaltaisia.
kts. Siltaneva
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Luonnontilaisuusluokka 3. n. 90 % ojittamatonta
alaa, mutta suon reunat lähes kauttaaltaan ojitettu.
Samoin reunan piensuot ojitettu. Muuttuneisuutta
selkeimmin itä- ja koillisosassa sekä läntisin
uudisojitettu alue, muutoin luonnontilaisen
kaltaista. Reunojen kattavan ojituksen vuoksi 3,
muutoin olisi 4. Onko aihetta nostaa luokkaa?
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20

95

Merikarvia/Siikainen Luokka 2. Ojittamatta 20 %. Reunaa jäljellä n. 5 %.
Muuttuneisuutta lähinnä aivan reunassa ja
eteläosan aapaosalla, jossa paikoin selvää
muutosta. Olisi kuitenkin 3, jos ei kuuluisi
laajempaan kokonaisuuteen. Parempi kuin
luokkansa.
Nakkila/Luvia/Pori
Luokka 3. Valtaosin ojitettu, n. 40 % ojittamatta,
reunaa jäljellä n. 20 %. Muutokset melko selviä
alueen länsiosissa. Välipinta vähentynyt tn. myös
keskiosissa. Kuitenkin suokasvillisuus vallitsee
edelleen. Onko pinta-ala kriittinen arvo? Jos on,
niin 2. Ojittamaton osa on kuitenkin paikoin
maisemallisestikin arvokas: luonnontilaista
lyhytkorsirämettä keloineen ja kivennäismaan
reunoilla saraisia korpi- ja rämetyyyppejä.
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Suo

36 Kylänneva

Kunta

Luonnontilaisuusasteikko ja perustelut

Ojittamaton Ojitusaste Reunan
ala ha
ojitusaste

Pomarkku Luonnontilaisuusluokka 3.Hyvin voisi olla 4, ainakin
ojitusasteen mukaan – 47/55 ha. Laitettu vahva 3, koska
eteäläosa puustoittunut. Valtaosin ojittamaton suo, jossa
ojittamatonta reunaa n. 30 %. Muuttuneisuus rajoittuu ojille ja
eteläosaan, joka välipinnoiltaan sulkeutunutta ja puustokin ilm.
hieman tihentynyt. Koska valtaosa ojittamatonta, 3. Mielestäni
selvä.
Pori
Piensuo, ei arvioitu. Olisi 2-3 jos arvioitaisiin.
Siikainen Luonnontilaisuusluokka 3. Kuuluu samaan suokokonaisuuteen
Kurkikeitaan kanssa. Alueesta ojittamatta ja ojittamatonta
reunaa jäljellä alle 10 %. Muuttuneisuutta etenkin Kurkikeitaalla
ja Isosuon itäosissa; paikoin voimakasta rahkoittumista,
puuston tihentymistä ja nevapintojen kuivahtamista.
Ojitusasteen perusteella 3.
Siikainen Luonnontilaisuusluokka 3. Ojittamatta 60 % ja reunaa 0 %.
Puolet melko selvästi muuttunutta. Rajatapaus; pinta-ala
puoltaa 3, muuttuneisuus luokka 2:a. Puoliksi muuttunut.
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40 Kurkikeidas

Siikainen

kts. Isoneva, Siikainen, kuuluu samaan kokonaisuuteen.

10

41 Rapaneva

Siikainen

Luonnontilaisuusluokka 2. n. 50 % ojittamatta tai jonkin verran
alle, koska Rapaneva jatkuu etelään. (kuuluisi käsitellä muuten
erikseen keidas- ja aapaosa). Reunaa jäljellä 0 %. Selviä
muutoksia valtaosasta aapasuota ja koko keidasosalla.
Muuttuneisuus laskee tässä luokkaa. Voisi olla periaatteessa
3, koska aapasuo on edelleen avoin ja suokasvillisus vallitsee?
Ei ehkä linjassa muiden 2 luokkalaisten kanssako?
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50
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42 Isosuo

Säkylä

Luonnontilaisuusluokka 3. Ojittamatta 80 % ja reunaa 0%.
Muuttuneisuutta reunoilla yleisesti, jopa turvekangasta.
Keskiosat luonnontilaisen kaltaisia. Laajuus puoltaa luokkaa 3.
Selkeä.

90

20

100

36

40

85

45

20

70

37 Susisuo
38 Isoneva

39 Jäneskeidas

43 Rottalamminsuo Ulvila
44 Sileäsuon suot
Ulvila
45 Tokosuo
Ulvila

46 Villinniitut

Ulvila

Piensuot, ei arvioida.
Piensuot. Ei arvioida.
Luonnontilaisuusluokka 3. Pitäisi käsitellä Isosuon kanssa
saman suoaltaana. Ojittamatonta alaa n. 60 %, reunaa jäljellä
n. 15 %. Muuttuneisuus lievää mutta selvää reunan puustoisilla
rämeillä. Ojikot pääasiassa turvekankaita.
Luonnontilaisuusluokka 3. n. 80 % alueesta ojittamatta,
Reunaa 30 % jäljellä. Jo luontaisesti matalaturpeista aluetta.
Muuttuneisuutta ojikoilla, reunoilla. Ojikot monin valtaosin
turvekankaita. Hakkuita ollut aiemmin itäosassa?
Luonnonsuojelualue ollut ammoin ojikkoa, nyt ojia ei edes
erota.

LIITE 4
Maastoraportit tutkituista soista (kaksi suota esimerkkinä): Hahkankeidas Merikarvia ja Tokosuo Ulvila
Hahkankeidas, Merikarvia
23.7.2012
YLEISKUVAUS
Hahkankeidas sijaitsee 10 km Merikarvian kuntakeskuksesta koilliseen, Kuvaskankaan kylän länsipuolella.
Hahkankeidas on viettokeitaan piirteitä omaava keidassuo. Suo viettää etelään, suon eteläosassa sijaitsevan
Hahkamanlammen suuntaan. Hahkankeidasta luonnehtii karu keidasrämekasvillisuus, rahkarämeet sekä
isovarpurämemuuttumat. Suon keski- ja pohjoisosissa esiintyy paikoittain oligotrofiaa. Hahkankeitaan
reunat on kauttaaltaan ojitettu. Reunaosat ovat alunperin olleet todennäköisesti isovarpurämeitä ja kapeita
korpiyhdistelmätyyppejä. Hahkankeitaan muuttuneisinta osaa ovat ojitusalueet sekä suon pohjoisosa, joka
koostuu räme- ja rämeyhdistelmämuuttumista. Suon keskiset osat ovat säilyneet luonnontilaisen kaltaisina
ja maisemallisesti ehyinä. Hahkanlammen vedenkorkeus on todennäköisesti laskenut alueen ojitusten
myötä.
SUOYHDISTYMÄ
Hahkankeidas kuuluu keidassoihin, jossa viettokeitaan piirteitä.
TARKEMPI KUVAILU
Hahkankeitaan keskiosat koostuvat matalapuustoisista, kanervavaltaisista rahkarämeistä sekä rimpisistä ja
välipintaisista keidasrämeistä ja minerotrofisesta rimpinevarämeestä. Suon länsiosassa vallitsee
välipintainen keidasräme ja keskiosissa puolestaan rimpisempi keidasräme. Välipintaiset osat ovat
tupasvillavaltaisia. Rimpisemmillä osilla vallitsee rahkasammalkuljut, valkopiirtoheinä sekä vähäisemmin
leväkkö. Keskiosien rimpipinnoilla esiintyy myös ruopparimpeä. Keidasrämeen rämeosat ovat
kanervavaltaista rahkarämettä. Kermien puusto on harvakasvuista, matalaa mäntyä. Rahkarämekermit
eivät ole erityisen korkeita, toisin kuin keskiosan laajemmat rahkarämepinnat, jotka ovat pitkälle
kehittyneitä. Ojittamattoman alueen pohjoisosissa esiintyy muuttuneita rahka- ja isovarpurämeitä sekä
pienialaisena oligotrofista lyhytkorsirämettä ja oligotrofista rimpirämettä. Hahkankeitaan kaakkoisosassa
esiintyy isovarpurämemuuttumaa ja välipintaista rämemuuttumaa, joka on valtaosin turvekangasta.
Alueella on mahdollisesti alunperin esiintynyt tupasvillarämettä. Itäosan laiteiden rämemuuttumat
vaihettuvat puolukkakankaisiin. Länsilaiteen ojien tuntumassa on esiintynyt ainakin paikoin kapea-alaista
korpiyhdistelmää, josta on merkkeinä lähinnä yksittäiset pajut, metsätähti, jokapaikansara ja pallosara.
Reunoilla vallitsee varpuiset turvekankaat ja isovarpurämemuuttumat. Läntisimmän osan ojitetulla osalla
esiintyy ohutturpeista nuorta mäntyä ja koivua kasvavaa, pienialaista karuhkoa korpirämemosaiikkia.
Korpirämeisellä osalla esiintyy vaihtelevasti tupasvilla, jouhisaraa ja pallosaraa.
SUOTYYPIT
Rämeet
Isovarpuräme, IR
Esiintyy pääasiassa muuttumana. Pääosin suopursuvaltaisia aloja. Pohjakerroksen sammalistoon kuuluu
rämerahkasammalen ja seinäsammalen ohella kynsisammalet, suonihuopasammal sekä paikoin
ruskorahkasammal. Muuttumien puusto selvästi tihentynyttä ja kasvultaan voimistunutta. Seassa juolukka
ja kanerva, vähäisemmin muut rämevarvut. Osa pohjoisosan isovarpurämeistä ollut todennäköisesti
lyhytkorsirämettä tai jopa keidasrämettä.

Tupasvillaräme, TR
Esiintyy muuttumana. Pohjakasvillisuudessa vaihtelee seinäsammalvaltaiset ja rämerahkasammalvaltaiset
pinnat. Välipintaisuus on vallitsevaa ja harvat mättäät ovat loivia ja matalia. Tupasvilla runsas. Seassa
kasvaa myös variksenmarjaa, hillaa sekä koivuntaimia. Harvennushakattu.
Rahkaräme, RaR
Kanervavaltaista rahkarämettä. Seassa variksenmarjaa ja vaivaiskoivua sekä vähäisemmin suokukkaa.
Keskiosan rahkarämeosa on matalapuustoista ja voimakkaasti rahkoittunutta. Eteläosan rahkaräme
puustoisempaa. Harmaa- ja poronpallerojäkälää vähänlaisesti.
Neva- ja lettorämeet
Rimpinevaräme, RiNR
Ulkoisesti ei juurikaan poikkea keidasrämeen rimpisemmistä osista. Oligotrofista sammallajistoa. Rimpiosat
pääosin rahkasammalrimpeä, myö ruopparimpeä esiintyy. Rimpien ruohoina valkopiirtoheinä ja tupasvilla
sekä tupasluikka. Pohjakerroksen valtalajina kuljurahkasammal, lisäksi esiintyy aapa-, silmäke- ja rimpi/pohjanrimpirahkasammalta.
Lyhytkorsiräme, LkR
Esiintyy muuttumana. Pohjakerroksen välipinnat valtaosin rahkoittuneet ja umpeutuneet. Välipinnoilla
monin paikoin rämerahkasammalta. Itäosissa myös kalvakkarahkasammalta sekä rahkasaraa. Lisäksi lähinnä
tupasvillaa ja suokukkaa. Rämeosa kanervarahkarämettä. Välipintojen umpeutumisen lisäksi muuttuneisuus
ilmenee puuston tihentymisenä ja männyn taimettumisena.
Keidasräme, KeR
Keidasrämeen länsiosat välipintaisia silmäkerahkasammal- ja tupasvillavaltaisia välipintaisia ja keskiosissa
rimpisempiä, kuljurahkasammalvaltaisia osia. Rimpisemmillä osilla rahkasammalkuljut vallitsevat. Seassa
myös ruoppaista rimpeä pienialaisena. Rimpisemmillä osilla vallitsee valkopiirtoheinä, vähäisemmin
leväkköä, tupasvillaa ja tupasluikkaa. Välipintaisilla osilla myös mutasaraa ja tupasluikkaa.
UHANALAISET SUOTYYPIT
Hahkankeitaan alueella havaituista suoluontotyypeistä yksi on luokiteltu vaarantuneeksi (VU);
lyhytkorsirämeet. Uhanalaiset suotyypit kattavat selvästi alle 10 % koko selvitysalueesta.

Suotyyppi
Isovarpurämeet
Tupasvillarämeet
Rahkarämeet
Rimpinevarämeet
Lyhytkorsirämeet
Keidasrämeet
Suoyhdistymätyyppi
Kilpikeitaat

E-Suomi
NT
NT
LC
NT
VU
LC

P-Suomi
LC
LC
LC
LC
NT
LC

Koko Suomi
LC
LC
LC
LC
NT
LC

NT

-

NT

LUONNONTILAISUUS
Vielä 1967 Hahkankeitaan alue on ollut täysin ojittamatonta. Hahkankeitaan eteläosan ja itälaiteen
ojitukset on tehty välillä 1967 - 1984. Vuoden 1984 jälkeen myös suon länsilaide on ojitettu. Ojitukset ovat
pääosin kapeita tai melko kapeita umpeutuneita tai umpeutuvia ojia. Länsilaiteen ojia on osin

kunnostusojitettu leveiksi. Ojitus on muuttannut eniten Hahkanlammen itäpuolisia rämeitä ja
ojittamattoman alueen pohjoisosaa. Hahkanlammen itäpuolinen ojitusalue koostuu harvennushakatuista
rämemuuttumista ja turvekankaista, jotka alun perin ovat todennäköisesti olleet isovarpu-ja
tupasvillarämettä. Suon itäreunan isovarpurämeet ovat ojien läheisyydessä muuttuneita; räme selvästi
puustoltaan tihentynyttä ja rahkasammalisto korvautunut metsäsammalilla. Suon pohjoisosassa lienee alun
perin esiintynyt oligotrofista lyhytkorsirämettä, keidasrämettä ja isovarpurämeitä. Eri-ikäisten ilmakuvien
perusteella lyhytkortiset alueet ovat alunperin olleet laajempia. Lyhytkortisen osan välipinnat ovat
rahkoittuen umpeutumassa ja oligotrofisuutta esiintyy vain pienellä alalla lähinnä kalvakkarahkasammalen
ja rahkasaran muodossa. Välipinnoilla vallitsee tupasvilla. Sekä rahka- että isovarpurämeillä muuttuneisuus
näkyy selvimmin tiheänä männyn kasvuna. Etenkin isovarpurämeillä metsäsammalia esiintyy runsaasti,
paikoin myös puolukkaa. Suon keskiset osat ovat luonnontilaisen kaltaisia.
LUONNONTILAISUUSLUOKKA
Hahkankeitaan luonnontilaisuuluokka on 3. Perusteluina luokitukselle ovat ojittamattoman alan suuruus n. 70 % koko suon alasta-, valtaosa keskisistä osista luonnontilaisen kaltaista, suokasvillisuus vallitsee
ojittamattomilla osilla, ojittamatonta reunaa ei ole enää jäljellä. Suon pohjoisosat ovat voimakkaammin
muuttuneita ojitettujen alojen ohella.
SUOVERKOSTO
Alueellisesti Hahkankeitaan ympäristössä on useita sekä suojeltuja suoalueita että suojelemattomia, mutta
pääosin ojittamattomia suoalueita.
- Kukilankeidas Natura-alue (FI0200017) 4,5 km itään
- Mankanevan Natura-alue (FI0200018) 3 km länteen
- Haapakeitaan Natura-alue (FI0200021) n. 13 km itään
Lisäksi 10 km säteellä useita suojelemattomia, laajempia osittain ojittamattomia soita; Siltaneva*,
Väsyneva*, Rösmosa*, Korvenneva*, Korkeakeidas-Latoniemi*, Kuvaskankaanneva, Hellunkeidas*,
Annanlamminneva*, Kenkineva, Hurstinkeidas, Porrasneva, Suojärvenkeidas*, Siikaisneva, Kerineva,
Kivineva, Alinen-Airos*, Peurainneva*, Korkeakeidas.
10 km säteellä kolme suurta turvetuotannossa olevaa suoaluetta: Kirrineva, Kotoneva ja Iso Rydistönkeidas.
ERITYISET LUONTOARVOT
- Alueella yksi uhanalainen suotyyppi; lyhytkorsirämeet (VU).
-Hahakankeitaan ojittamattomat osat ovat selvästi keskimääräistä satakuntalaista suolaikkua suuremmat.
- Hahkankeidas kuuluu Merikarvian suokeskittymään. Suokeskittymät ovat ensiarvoisen tärkeitä
suoluonnon säilyttämisen ja järkevän suojelun kannalta.
- Kytkeytyneisyysaste korkea; suon läheisyydessä Latoniemi-Korkeakeidas, Korvenneva ja Mankaneva.
- Lähialueella kolme pääasiassa suoluontoa sisältävää Natura-aluetta, joista lähimpänä Mankaneva 2 km
etäisyydellä.
- Hahkankeitaalla esiintyy riekkoa. Mankanevan ympäristö on riekon eteläisintä esiintymisaluetta
rannikkovyöhykkeellä. Riekko on luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi.
- Hahkamanlampi kuuluu vesilaissa mainittuihin korkeintaan 1 ha suuruisiin lampiin.
VIRKISTYSKÄYTTÖ JA MUU TOIMINTA
Vapaa-ajan asutusta lammen eteläpäässä. Lammen vedenpinnantaso laskenut selvästi ojitusten myötä.
Pohjoisosassa rajautuu tiehen. Karpaloa ja hillaa esiintyy marjovana paikoin, runsaampana vain hyvin
pienialaisesti. Lähinnä paikallinen merkitys.

ELÄIMISTÖ, LINNUSTO
Hahkankeitaan pesimälinnustoa selvitettiin kesällä 2012 kahden kerran kartoituslaskennalla (Ahlman
&Luoma 2012). Suojelullisesti merkittävimpiin pesimälajeihin Hahkankeitaalla tai sen välittömässä
ympäristössä kuuluvat
- tavi, 3 paria (EVA).
- riekko, 1 pari (NT, AU). Kuuluu suolajeihin.
- teeri, lajin elinympäristöä (NT, EVA, EU).
- kapustarinta, 1 pari (EU, AU). Kuuluu Etelä-Suomessa suolajeihin.
- kuovi, 1 pari (EVA).
- liro, 1 pari (EVA, EU, AU). Kuuluu suolajeihin.
- niittykirvinen, 1 pari (NT). Kuuluu suolajeihin.
- leppälintu (EVA).
Hahkankeidas on suolinnustoltaan melko monipuolinen suo. Alueen merkittävin havainto on riekko, jonka
kanta Etelä-Suomessa on taantunut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Merikarvian alue on lajin
eteläisintä esiintymisaluetta niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin. Alueen pesimälinnuston
suojelupistearvo on 13,05 ja suhteutettuna 100 hehtaarin alalle suojelupistearvo on 19,20, joka on suolle
melko korkea (Ahlman & Luoma 2012).
Lisäksi maastoselvitysten yhteydessä Hahkamanlammella havaittiin laulujoutsenpari, joka ei kuitenkaan
pesinyt alueella.
AIEMMAT TIEDOT ALUEESTA: ei ole
LÄHTEET:
Ahlman, S. & Luoma, S.: Merikarvian Hahkankeitaan linnustoselvitys 2012. Varsinais-Suomen ELY-keskus.
2012.

Tokosuo, Ulvila
5.9.2011
YLEISKUVAUS
Tokosuo sijaitsee Ulvilan kunnan itäosassa, Kullaa-Lavia tien eteläpuolella. Tokosuo on alun perin
muodostanut suon pohjoispuolisen Isonevan kanssa melko yhtenäisen suokokonaisuuden. Nykyisin
alueiden ojittamattomia osia erottaa laajahkot ojitusalueet kivennäismaasaarekkeiden ohella. Tokosuo
välittömässä läheisyydessä sijaitsee Rimpisuo-Siikelisuon Natura-alue.
Tokosuo on keskisiltä osiltaan ojittamattomana säilynyt kilpikeidassuo, jonka ojitetut osat ovat erilaisia
turvekankaita ja rämemuuttumia. Tokosuon laiteet on kauttaaltaan ojitettu, lukuun ottamatta suon
koillisreunaa. Suon keidasrämeosia reunustaa puustoiset rämeet, luhtaiset nevat, saranevat ja pienet
sarakorvet. Ojitettujen reuna-alueiden kasvillisuus on joko turvekankaita tai rämemuuttumaa.
Alueen keidasosat ja ojittamattoman reunan ympäristö on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena, muun alueen
ollessa enemmän tai vähemmän muuttunutta.
SUOYHDISTYMÄ
Tokosuo kuuluu kilpikeitaisiin. Keitaan keskus sijaitsee suon eteläosassa. Suo viettää länteen, pohjoiseen ja
itään. Selvimmin suo viettää keitaan keskustasta luoteeseen. Reunaluisuja ei ole tai ne ovat hyvin loivia.
Selvimmin reunaluisu erottuu suon lounaisosassa.
TARKEMPI KUVAILU
Tokosuon keskiosat koostuvat keidasrämeistä ja rahkarämeistä. Keidasrämeillä kasvaa melko runsaasti
matalaa mäntyä. Puusto on luonnontilaisen kaltaista, vaikka esimerkiksi keloja ei alueella juurikaan esiinny.
Kituliaita, matalia, vanhoja suomäntyjä esiintyy yleisesti. Keidasosan kermit ovat hyvin kehittyneitä ja
yhtenäisiä, joskin esim. itäosissa kermien rakenne on hajanaisempaa. Keidasosan kuljut ovat rimpistä tai
välipintaista rahkasammalkuljua. Lisäksi ainakin keidasrämeen pohjoisosissa esiintyy pienilaista
ruoppaisuutta. Suon lounaisreunan ojitettu alue koostuu tuoreista ja varpuisista turvekankaista. Näillä osilla
suo lienee alun perin vaihettunut keidasrämeestä isovarpurämeeksi ja edelleen korpityypeiksi. Oletettujen
korpien tilalla oleva ojitettu alue on nykyisin koivu - ja kuusivaltaista, karikepohjaista turvekangasta, joka on
monin paikoin harvennettu. Tokosuon kapealti ojitettu etelä- ja itäreuna on pääosin isovarpurämettä.
Rämeen ja kivennäismaan rajalla esiintyy kuitenkin kapealti myös korpisuutta, jota ei ole kauttaaltaan
kuvioitu pienialaisuutensa ja katkonaisuutensa vuoksi. Tokosuon monimuotoisinta osaa edustaa suon
koillisosan ojittamattomat laiteet. Valtaosa kivennäismaan reunoista koostuu rimpisistä nevayhdistelmistä.
Sisemmät reunaosat ovat saranevoja, sararämeitä ja tupasvillarämeitä. Suon pohjoisimmat ojitetut osat
ovat varpuisia ja ruohoisia turvekankaita, joilla suokasvillisuutta esiintyy vain harvinaisena. Tokosuon
luoteisreunoilla esiintyy rahka- ja isovarpurämeiden ohella sararämettä ja tupasvillarämettä. Ojitettu osa on
varputurvekangasta ja isovarpurämemuuttumaa. Lisäksi suon länsiosassa esiintyy lyhytkorsinevaa
pienialaisena.
SUOTYYPIT
Neva- ja lettokorvet
Sarakorpi, SK
Esiintyy pienialaisena itä- ja koillisreunoilla. Kahdenlaisena tyyppinä; umpeutuneiden ojien muodostamalla
ojikolla luhtanevakorpi muuttumana sekä koivuvaltaisena sarakorpena. Luhtanevakorven puusto
koivuvaltaista, seassa kuusta, mäntyä ja pajuja. Kenttäkerroksessa mm. pullo- ja jouhisara, luhtavilla, raate,
tähtisara, maariankämmekkä. Pohjakerroksessa mm. vaalearahkasammal. Sammaliston tiedot muutoin
puutteelliset. Koivuvaltaisen sarakorven lajisto kuten reunaosien saranevoilla ja rimpinevoilla (kts. alla).
Koivun ohella muutamia mäntyjä ja kenttäkerroksen runsaimpina lajeina suursarat.

Rämeet
Isovarpuräme, IR
Esiintyy keidasosan reunoilla ja epäselvän mosaiikkisena suon luoteisosassa. Runsain laji on kanerva, mutta
etenkin ojien tuntumassa suopursu on kanervaa runsaampi. Muina varpuina lähinnä juolukka ja suokukka.
Puusto on mäntyä ja suon reunaosissa muutamia keloja. Ojikoilla kapealti muuttumaa, jossa kasvaa myös
koivua. Suon itä- / kaakkoisreunalla isovarpurämeen ja kivennäismaan välissä esiintyy korpinen, osin
katkonainen ja hyvin kapea vyöhyke.
Tupasvillaräme, TR
Rahkaräme, RaR
Pääasiassa kanervavaltaista, matalarahkaista rämettä, jossa runsaasti suokukkaa ja kituliasta hillaa. Monin
paikoin reunoilla tupasvillaa. Sammalistossa rusko-, ruso- ja rämerahkasammal. Puustoltaan muuttunutta
suon luoteisosissa; puusto tihentynyt jonkin verran ja mänty pituutta kasvavaa. Myös harvakseltaan
taimiakin.
Neva- ja lettorämeet
Sararäme, SR
Sararämettä esiintyy suon pohjois- ja koillislaiteilla. Pohjoislaiteen sararäme on rämeen ja välipintojen
mosaiikkia, jonka kenttäkerroksessa vallitsee jouhisara. Muina lajeina tupasvilla ja pullosara.
Pohjakerroksen lajeihin kuuluu räme-, puna- ja kalvakkarahkasammal sekä paikoin sararahkasammal.
Rämeosa on kanervavaltaista isovarpurämettä, paikoin rahkaista rämettä. Puusto lähes täysin mäntyä,
muutamia koivuja lukuun ottamatta. Sararämeellä esiintyy paikoin märempiä, luhtaisia juotteja, joiden
lajeihin kuuluu mm. raate ja järvikorte.
Kalvakkaräme/kalvakkanevaräme, KaNR
Jouhisaravaltaista sararämettä, jossa mättäisyys vähäistä mutta mäntyä runsaasti. Pohjakerroksessa
vallitsee kalvakkarahkasammal. Kenttäkerroksessa jouhisaran ohella suokukkaa, tupasvillaa ja vähäisesti
pullosaraa. Puusto pääasiassa matalaa.
Lyhytkorsiräme, LkR
Kenttäkerroksen valtalajina tupasvilla,seassa paikoin suursaroja. Rämeosat kanervavaltaista rahkarämettä,
jossa runsaasti myös hillaa ja suokukkaa. Pohjakerroksessa vallitsee rämerahkasammal ja vähäisesti myös
kalvakkarahkasammal. Puusto matalahkoa mäntyä, joka puustoltaan osittain muuttunutta (pituuskasvu).
Muuttuu sararämeeksi, kalvakkarämeeksi, ja toisaalta keidasrämeeeksi.
Keidasräme, KeR
Keidasrämeen nevaosa on pääasiassa välipintaista tai rahkasammalrimpeä. Ruoppaa esiintyy pienialaisesti
ainakin keidasosan pohjoislaiteilla. Välipintaisten kuljujen runsaimpia lajeja ovat hento-, silmäke-, ja
rusorahkasammal. Kenttäkerroksen runsaimpia lajeja ovat tupasvilla ja valkopiirtoheinä. Märissä kuljuissa
valtalajina on kuljurahkasammal, mutta kenttäkerroksen valtalajit ovat samat. Matalahkot kermit ovat
kanervavaltaista rahkarämettä. Paikoin tupasvillaa myös matalilla kermeillä. Välipinnat ovat keidasrämeen
reunaosissa paikoin rahkoittuneet ilmeisesti ojituksen vuoksi. Muu lajisto; hilla, suokukka, mutasara,
poronjäkälät sekä reunaosilla harvassa puna- ja kalvakkarahkasammalta. Keidasrämeen puusto on matalaa
mäntyä, jota kasvaa kermeillä melko runsaasti. Ei juuri keloja, puusto kuitenkin kituliasta, luonnontilaisen
kaltaista.

Nevat
Saraneva, SN
Esiintyy koillisreunalla keidasrämeen rämereunuksen ja kivennäismaan reunan välissä. Keidasrämeen
puolisella osalla saraneva on pääosin välipintaista ja kenttäkerroksessa vallitsee jouhisara.
Rämerahkasammal on pohjakerroksen valtalajina, mutta seassa esiintyy myös kalvakkarahkasammalta.
Kenttäkerroksessa myös riippasara, suokukka, tupasvilla, karpalo ja paikoin raate. Osa sararämeestä on
pienialaisesti lyhytkortista, mutta ei kuvioitu erikseen. Muutamia vanhoja suomäntyjä ja keloja.
Kalvakkaneva, KaN
Pääosin suursaraista. Kenttäkerroksen valtalajina jouhisara ja pohjakerroksen valtalajina
kalvakkarahkasammal. Muutoin vähälajista. Luokiteltu nevaksi, joskin alueella paikoin runsaasti alle metrin
korkuista mäntyä. Muu lajisto; muta- ja riippasara, tupasvilla, suokukka, karpalo ja rämerahkasammal.
Reuna paikoin rimpistä ja lajistossa myös raate ja valkopiirtoheinä. Pohjoisosat selvästi välipintaisempia
kuin reunat ja eteläosa.
Rimpineva, RiN
Ei tyypillistä rimpinevaa, mutta vesipinnan ja luhtalajien puuttumisen vuoksi luokiteltu rimpoinevaksi..
Kivennäismaan rajalla saraneva vaihettuu pääosin järviruokovaltaiseksi ja rimpiseksi. Paikoin rimpiset osat
laajoja ja vaikeakulkuisia. Kivennäismaan reuna lähenee jo luhtaa, mutta luhtalajeja on vähäisesti.
Järviruo'on ohella reunalla myös jouhi-, pullo- ja luhtasara, luhtavilla, juurtosara, raate, vajo-, sara- ja
haprarahkasammal, kalvaskuirisammal, rimpi-/pohjanrimpirahkasammal ja mutasara.
Paikoin rimpisimmillä osilla kalvakkarahkasammal (pohjoisosassa) yleinen, jopa vallitseva.
Minerotrofinen lyhytkorsineva, MiLkN
Länsireunan pieni neva on välipintaista ja puutonta nevaa, joskin männyn taimiakin esiintyy.
Kenttäkerroksen valtalajina tupasvilla ja seassa pullosaraa. Muina lajeina suokukka, juolukka ja karpalo.
Pohjakerros rämerahkasammalvaltaista. Seassa vähäisesti myös cuspidatum-ryhmän sammalia. Määritetty
oligotrofiseksi pullosaran perusteella, vaikkei laji olekaan vallitsevana.
Pohjoisosissa rahkoittunutta, tupasvillavaltaista. Pääosin täysin puutonta. Osin luokiteltavissa jopa
lyhytkorsirämeeksi runsaan rahkoittumisen vuoksi. Pohjakerroksessa rämerahkasammaleen ohella
kalvakkarahkasammal. Rämemättäät kanervarahkarämettä, jossa hillaa ja suokukkaa runsaasti.
Turvekankaat
Suon lounaispuolisten turvekankaiden valtapuut ovat koivu ja kuusi. Aluetta on harvennettu. Alue on ollut
matalaturpeista. Luokiteltavissa pääosin mustikkatyypin turvekankaaksi. Pohjakerros suurimmaksi osaksi
karikepohjaista. Sammalistossa mm. seinä- ja kerrossammal, karhunsammalet, puolukka, mustikka,
kastikat, paikoin tupas- ja jokapaikansara, pajut, koivuntaimet ja kevätpiippo. Ojittamattomalle keidasosalle
päin muuttuu nopeasti harvapuustoiseksi varputurvekankaaksi. Kenttäkerroksessa vallitsee suopursu,
juolukka ja kanerava. Pohjakerroksessa vallitsee mm. seinäsammal, kynsisammalet ja paikoin jäkälät.
Vähemmän muuttuneilla aloilla myös rämerahkasammalta. Alue on kunnostusojitettu. Puustossa vanhoja
suomäntyjä sekä muutamia pieniä keloja.
Pohjoisosan turvekankaat ovat pääasiassa pitkälle kehittyneitä. Pääpuulajina on mänty tai koivu. Puusto
pääasiassa tiheää ja melko nuorta. Alueella on jälkiä vanhoista harvennuksista. Pohjakerroksessa vallitsee
karike ja paljaita turvealojakin esiintyy. Sammalistossa metsäsammalia ja jäkäliä. Varpuisilla osilla
runsaimpia lajeja ovat kanerva, juolukka ja puolukka. Kivennäismaiden lähellä tuoreempia aloja, joilla
pääpuulajeina koivu ja kuusi. Tuoreempien alojen karikepohjalla kasvaa mm. kangasmaitikka, maitohorsma,
suo-orvokki, korpikarhunsammal, vadelma ja metsäalvejuuri.

UHANALAISET SUOTYYPIT
Tokosuon maastoselvityksessä havaittiin seitsemän uhanalaista suoluontotyyppiä, jotka kaikki on luokiteltu
vaarantuneiksi; sarakorvet, sararämeet, kalvakkarämeet, lyhytkorsirämeet, saranevat, kalvakkanevat ja
minerotrofiset lyhytkorsinevat.

Suotyyppi
Sarakorvet
Isovarpurämeet
Tupasvillarämeet
Rahkarämeet
Sararämeet
Kalvakkarämeet
Lyhytkorsirämeet
Keidasrämeet
Saranevat
Kalvakkanevat
Rimpinevat
Minerotrofiset lyhytkorsinevat
Suoyhdistymätyyppi
Kilpikeitaat

E-Suomi
VU
NT
NT
LC
VU
VU
VU
LC
VU
VU
NT
VU

P-Suomi
NT
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC

Koko Suomi
NT
LC
LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
NT
LC
LC

NT

-

NT

LUONNONTILAISUUS
Tokosuon ja Isosuon alueen ojitukset on tehty kauttaaltaan ennen vuotta 1984. Tokonevan ojittamattomat
osat ovat pohjoisia reunoja lukuun ottamatta säilyneet luonnontilaisen kaltaisena. Kunnostusojituksia on
tehty ainakin suon lounaispuolen ojikoilla. Kunnostusojitukset ovat leveitä. Muutoin ojat ovat joko
vaihtelevasti joko leveitä tai kapeita. Kunnostamattomat ojat ovat ojan leveydestä riippuen joko pohjastaan
umpeenkasvavia tai täysin umpeenkasvaneita. Umpeenkasvaneimpia ojia esiintyy suon itäreunalla. Muualla
ojat ovat pääsääntöisesti edelleen aluetta kuivattavia. Ojat ovat vaikuttaneet vähäisesti reunarämeiden
kasvillisuuteen; männyn kasvun lisääntyminen ja kasvillisuusmuutokset ojien välittömässä läheisyydessä.
Suon keskiosiin ojituksilla ei ole ollut vaikutusta. Luoteisosan puustoiset rämeet ovat jonkin verran
tihentyneet ojituksen myötä. Tokosuon pohjoisimmassa osassa ojien vedet laskevat Isosuon suuntaan.
Ojassa kulkeva vesi oli maastoselvityksen aikaan hyvin kirkasta ja on mahdollista, että alueella on
pohjavesivaikutus/lähteisyyttä. Lähdekasvillisuutta alueella ei kuitenkaan havaittu. Koillisreunan ojikot ovat
nykyään varpuisia ja osin ruohoisia turvekankaita.
SUOVERKOSTO
Alueellisesti Tokosuon ympäristössä olevat suot on voimallisesti ojitettuja, eikä alueella ole kovinkaan
runsaasti ojittamattomia, suojelemattomia soita. Tokosuon ympäristössä olevia suojelualeita ovat mm.
- Rimpisuo-Siikelisuon Natura-alue (FI0200014), 1,5 km kaakkoon
- Kuorsumaanjärvi (FI0318002), 15 km itään
- Järventaustan Natura-alue (FI0200180). 9 km länteen
10 km säteellä Tokosuosta sijaitsee muutamia laajempia, ojittamattomia suolaikkuja: mm. Kalmanneva*,
Mustaneva, Pikku Rukajärvensuo*, Pikku Viljetty, Kivijärvensuo, Pumpulisuo, Kuhimasuo, Sileäsuon
piensuot*, Rottalamminkorven piensuot* sekä Vaskunneva (ei suojeltu).

ERITYISET LUONTOARVOT
- Alueella esiintyy seitsemää uhanalaiseksi luokiteltua suoluontotyyppiä, jotka kaikki on luokiteltu
vaarantuneiksi.
- Tokosuo on ojittamattomilta osiltaan keskimääräistä satakuntalaista suoaluetta suurempi.
- Tokosuon ojitusaste on noin 40 %, joka on vähemmän kuin Satakunnassa keskimäärin.
- Alueella esiintyy ojittamatonta suonreunaa, reunan ojitusaste noin 85 %.
- Alueellisesti kytkeityneisyys muuhun suoverkostoon keskimääräinen. Suppeammalla tarkastelulla
Tokosuon läheisyydessä sijaitsee useita laajoja - osin suojeltuja suoalueita; Särkisuo, Rimpisuo, Siikelisuo,
Vaskunneva ja Kalmanneva. Alueet muodostavat yhdessä suokeskittymän.
- Alue sijaitsee Rimpisuo-Siikelisuon Natura-alueen läheisyydessä - etäisyys noin 1,5 km.
- Suon pohjoisosassa esiintyy kaksi kivennäismaasaareketta, jotka kuuluvat metsälain 10 § mainittuihin
kivennäismaasaarekkeisiin ojittamattomalla suolla.
- Suon rimpinen koillisreuna on potentiaalista uhanalaisten selkärängattomien elinympäristöä.
- Alueen harvapuustoiset rämeet ja nevarämeet ovat potentiaalista uhanalaisten päiväperhosten
esiintymisaluetta.
LUONNONTILAISUUSLUOKKA
Luonnontilaisuusluokittelussa Tokosuon alueen katsotaan rajautuvan kivennäismaiden ohella suon ojitetun
pohjoisosan metsäsaarekkeiden kapeikoihin (alle 100 m leveitä). Tokosuon luonnontilaisuusluokka on 3.
Tokosuon ojitusaste on noin 40 % ja reunojen ojitusaste on noin 85 %. Reunaosien ojitusten vaikutukset
ovat paikallisia, eivätkä ole vaikuttaneet suon keskiosien kasvillisuuteen. Kasvillisuusmuutokset näkyvät
pääasiassa ojien välittömässä ympäristössä; männyn kasvun lisääntyminen ja metsäsammalien
esiintyminen. Ojitetut osat ovat itäreunaa lukuunottamatta valtaosin turvekankaita.
VIRKISTYSKÄYTTÖ JA MUU TOIMINTA
Tokosuon ja Isosuon välisellä osalla kulkee metsäautotie. Ojitettuja osia on paikoin harvennushakattu.
ELÄIMISTÖ, LINNUSTO
AIEMMAT TIEDOT ALUEESTA
Tokosuolla on tehty yleisselvitystä ainakin 27.10.1995 (Hakila, R. Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 199598) Vuoden 1995 tiedot eivät poikkea tämän selvityksen tiedoista.

LIITE 5
Satakunnan soiden tarkastelu kunnittain
Suoalueita esiintyy eniten Satakunnan pohjoisosissa ja kaakkoisosissa. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna
runsassoisia kuntia ovat Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia ja Eura.
Alla olevassa taulukossa on laskettu MML:n maastotietokantaa ja CORINE maanpeiteaineistoja
hyväksikäyttäen kuntakohtaisesti ojittamattoman, ojitetun turvemaan sekä turvetuotantoalueiden pintaalat hehtaareina kuntakohtaisesti. Mukana on vielä Kiikoisten kunta, joka vuoden 2013 alusta siirtyi
Pirkanmaan maakuntaan. Taulukon pinta-alat on laskettu Suomen ympäristökeskuksen ojitusaineiston
perusteella.
Kunta
Eura
Eurajoki
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvi
Köyliö
Kankaanpää
Karvia
Kiikoinen
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Rauma
Siikainen
Säkylä
Ulvila
Kaikki yhteensä

Ojitettu
turvemaa ha
5586
2328
1628
7270
4194
3033
4314
14035
12873
1688
5135
4030
1030
6621
1329
4267
7033
3107
8975
1709
5863
106049

Ojittamaton turvemaa Turpeenottoalue Kaikki yhteensä
ha
ha
ha
1577
186
7349
784
427
3538
393
1
2022
2090
1541
10902
1951
427
6572
452
209
3695
947
414
5675
3505
2047
19587
3665
1934
18472
315
3
2005
1651
4
6790
954
0
4984
211
1241
2114
612
9347
237
50
1617
1864
6131
1883
0
8916
737
77
3921
3032
191
12198
492
4
2204
1554
7417
30408
8125
144582

Kustakin kunnasta on tehty kaksi havainnollista karttaa, joista toiseen on merkitty ojittamattomien,
ojitettujen turvemaiden ja turvetuotantoalueiden lisäksi kaikki digitoidut suojelualueet: erämaa-alueet,
soidensuojeluohjelman alueet, Natura-kohteet, kansallis- ja luonnonpuistot sekä muut valtion omistamat
luonnonsuojelualueet että yksityiset suojelualueet.
Toisissa kuntakohtaisissa kartoissa on merkitty tutkittuja suokohteita ja muita luonnonsuojeluselvityskohteita Satakunnassa. Mukana ovat tässä suoselvityksessä vuosina 2011–2012 tehdyt soiden
maastokartoitukset, GTK:n tutkimat suot sekä Satakunnan luonnonsuojeluselvityksessä 1995–98 tehdyt
luontoselvityskohteet.

Kaikki kuntakohtaiset kartat ovat ladattavissa pdf-muodossa hankkeen nettisivuilla:
www.ymparisto.fi/los/satasuo
Alla esimerkkinä karttanäkymä Euran suoalueista ja Eurassa tutkituista suoalueista ja muista tutkituista
luontokohteista. Kartat tulostuvat parhaiten A3-kokoisina.
Valmiiden kuntakohtaisten karttojen lisäksi suoselvityksen tuloksia on nähtävissä Lounaispaikkapaikkatietoportaalissa www.lounaispaikka.fi
Sinne on koottu paikkatietoaineistoa sekä tässä selvityksessä tehdyistä suokohteista. Maastokohteiden
lisäksi palvelussa on nähtävissä Satakunnan luonnonsuojeluselvityksessä 1995-98 käydyt maastokohteet.
Tässä on mukana suokohteiden lisäksi myös muut selvityskohteet, yhteensä 781 kohdetta. Osa kohteista
on selvitystyön jälkeen siirtynyt toiseen maakuntaan tai kuntaliitosten myötä alueen kotikunnan nimi on
vaihtunut.
Lisäksi karttapalvelussa on nähtävissä GTK:n tutkimat suot, yhteensä 680 suokohdetta ympäri Satakuntaa.
Näitä kartoituksia GTK on tehnyt 1970-luvulta lähtien.
Lounaispaikan palvelussa on myös ladattuna jo aikaisemmin Satakunnan maakuntakaava ja kaavan
aluevaraukset, luonnonsuojelualueet ja lisäksi Suomen ympäristökeskuksessa valmisteltu soiden
ojitustilanneaineisto, jonka perusteella voi nähdä ojitettujen ja ojittamattomien suo- ja turvealueiden lisäksi
myös turvetuotantoalueet.

Kuva 1. Euran kunnan alueella olevat ojittamattomat, ojitetut suoalueet ja turvetuotantoalueet sekä
suojelualueet.

Kuva 2. Euran kunnan alueella tutkittuja suo- ja muita luontokohteita.

Raportin liitteet 6 ja 8 erillisinä pdf-tiedostoina – ladattavissa myös nettisivuilla

www.ymparisto.fi/los/satasuo
• Linnustoselvitykset:
Merikarvian Hahkankeitaan linnustoselvitys 2012 (1,3 Mt)
Merikarvian Korvennevan linnustoselvitys 2012 (1,4 Mt)
Pomarkun Kylännevan linnustoselvitys 2012 (1,3 Mt)
• Kevään suokyselyn tulokset 2012:
Satakunnan suokyselyn raportin tiivistelmä.pdf (109 kt)
Satakunnan suokysely -raportti.pdf (2,8 Mt)

