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1 JOHDANTO
Tämä suokyselyn raportti on osa EAKR-rahoitteista Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys -hanketta ja
julkaistaan hankkeen loppuraportin liitteenä vuoden 2012 lopulla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
julkaisusarjassa. Kyselyn toteutuksen yhteistyöorganisaationa oli Satakuntaliitto. Kyselyn tarkoituksena oli
koota yhteen satakuntalaisten näkemyksiä ja kokemuksia maakunnan suoalueista ja niiden
moninaiskäytöstä sekä vertailla eri ryhmien ja eritaustaisten henkilöiden mielipiteitä ja tarpeita soiden
käyttöön liittyen.

Kyselyn tulokset liitetään mukaan selvitykseen, jonka tarkoituksena on tarjota monelle taholle, kuten
kaavoitukselle, luonnonsuojelulle sekä vesienhoidon suunnittelulle, kattava tietopaketti Satakunnan
suoalueista ja soiden eri käyttötavoista ja -tarpeista. Selvityksen pyrkimyksenä on myös löytää ratkaisuja
soiden taloudellisen käytön ohjaamiseen siten, että suoluonnon monimuotoisuus tulee turvatuksi ja että
taloudellisesti hyödynnettävissä olevia soita riittää tulevaisuudessakin. Kyselyn rooli selvityksessä on tuoda
esiin satakuntalaisten näkemys.

Soiden moninaiskäyttöä kartoittava kysely koostui 20 suljetusta tai avoimesta kysymyksestä. Kysely oli
jaettu kolmeen osaan: omakohtaiset kokemukset ja näkemykset Satakunnan soista; yleinen suhtautuminen
soihin sekä vastaajan taustatiedot. Kysymykset oli suunniteltu siten, että vastaajien taustan, mielipiteiden
ja motiivien ryhmittely olisi mahdollisimman relevanttia ja kyselyn tarkoitusperiä vastaavaa.

Kyselystä laadittiin tiedote (Liite 1), joka julkaistiin laajalti maakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä, radiossa,
Internetissä sekä hankkeen ohjausryhmän ja taustaorganisaatioiden omissa verkostoissa. Kysely
toteutettiin Webropol-kyselynä Internetissä 8.2.2012–13.4.2012 välisenä aikana. Kaiken kaikkiaan
vastauksia lähetettiin 219 kappaletta. Kyselylomake sekä vastausten yhteenveto on esitetty liitteissä 2 ja 3.

Kyselyn vastaukset on analysoinut osana opiskeluun liittyvää harjoittelujaksoa kestävän kehityksen
opiskelija Satu Paananen Turun ammattikorkeakoulusta. Hän suoritti em. harjoittelun Satakuntaliitossa
10.4.–4.5.2012. Kyselyn toteutuksesta vastasi projektikoordinaattori Marja Vieno Varsinais-Suomen ELYkeskuksen Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys -hankkeesta.
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2 KYSELYN TULOKSET
2.1 Vastaajien taustatiedot
2.1.1 Asuinkunta ja vapaa-ajanasunnon sijaintikunta
Kyselyyn vastasi henkilöitä kaikista Satakunnan kunnista lukuun ottamatta Laviaa, Merikarviaa ja
Pomarkkua. Eniten vastauksia lähetettiin Porista (54 vastaajaa), Eurasta (20 vastaajaa), Ulvilasta (18
vastaajaa) ja Satakunnan ulkopuolelta (32 vastaajaa).

Asuinkunnan lisäksi vastaajilta kysyttiin myös mahdollisen vapaa-ajan asunnon sijaintikuntaa. Kun tämä
otetaan mukaan tarkasteluun, huomataan, että kyselyn vaikutuspiiriin kuuluu kaikki Satakunnan 21 kuntaa;
Laviassa, Merikarvialla ja Pomarkussa sijaitsee 13 vastaajan vapaa-ajanasunnot (6 % vastaajista).
Satakunnan ulkopuolella vapaa-ajanasunnon omistaa 19 % vastaajista, 31 % vastaajista ei ilmoittanut
omistavansa vapaa-ajanasuntoa. Kuvasta 1 nähdään lähetettyjen vastausten lukumäärä asuinkunnittain ja
vapaa-ajanasunnon sijaintikunnittain.

Kuva 1. Vastaajien asuinkunta ja vapaa-ajanasunnon sijaintikunta
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2.1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma
Taustakysymyksissä tiedusteltiin vastaajien ikää ja sukupuolta. Kuten kuvasta 2 voidaan havaita, suurimmat
vastaajaryhmät ovat 36–45-vuotiaat (55 vastausta, 26 % kaikista vastauksista), 46–55-vuotiaat (61
vastausta, 29 %) ja 56–65-vuotiaat (52 vastausta, 24 %). Yli 86-vuotiailta ei vastaanotettu yhtään vastausta,
joten ikäryhmää ei ole sisällytetty raporttiin.

Vähiten vastauksia vastaanotettiin ikäryhmien nuorimmasta ja vanhimmasta ryhmästä. Suurin syy
vähäiseen vastausaktiivisuuteen voidaan arvioida olevan aiheen ajankohtaisuus nuorin ikäryhmä
huomioiden ja kyselyn toteutustapa (vain Internetissä) vanhin ikäryhmä huomioiden.

Vastaajien sukupuoli jakautui prosentuaalisesti siten, että 68 % vastaajista oli miehiä ja 32 % naisia. Kuvaan
2 on eritelty vastaajat ikäryhmän ja sukupuolen mukaan. Kuvasta 2 selviää, että ikäryhmään 36–45 kuuluvat
naiset vastasivat muiden ryhmien naisia aktiivisemmin. Miesten vastausaktiivisuus oli korkein ikäryhmässä
46–55. Miehet vastasivat naisia aktiivisemmin kaikissa muissa ikäryhmissä, paitsi 26–35-vuotiaiden
keskuudessa, jolloin naisten vastauksia vastaanotettiin 15 ja miesten vastauksia 14. Suurin ero miesten ja
naisten välillä oli 66–75-vuotiaiden keskuudessa, tässä ryhmässä vastaajista 87,5 % oli miehiä ja vain 12,5 %
naisia.

Kuva 2. Vastaajien sukupuolijakauma ikäryhmittäin
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2.1.3 Ammattiasema
Kuvasta 3 havaitaan, että selkeä enemmistö (67 %) vastaajista mainitsi ammattiasemakseen ylempi
toimihenkilö tai johtavassa asemassa, tai alempi toimihenkilö tai työntekijä. Maa- ja metsätalousyrittäjiä ja
muita itsenäisiä yrittäjiä on noin 9 % vastaajista.

Kuva 3. Vastaajien ammattiasema

2.1.4 Maanomistussuhteet
Kuvassa 4 kuvataan vastaajien ja maanomistuksen suhdetta. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että 66 %
vastaajista ilmoitti omistavansa maata ja 32 % suota.

Kuva 4. Vastaajien maanomistussuhteet
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Kun maanomistussuhteita tarkastellaan lähemmin, kuten kuvassa 5, huomataan, että suonomistussuhteissa
on suuria eroja eri ammattiasemaryhmien välillä. Vastaajat, jotka ilmoittivat ammattiasemakseen ylempi
toimihenkilö tai johtavassa asemassa omistavat suota suhteellisesti eniten muihin ammattiasemaryhmiin
verrattuna, 37 %. Toiseksi eniten suota omistetaan ammattiryhmissä alempi toimihenkilö tai työntekijä, ja
maa- tai metsätalousyrittäjä, 23 % kummassakin. Suurin ero suon- ja maanomistuksen välillä on maa- tai
metsätalousyrittäjien keskuudessa. Tässä ammattiryhmässä suota omistetaan 10 prosenttiyksikköä
enemmän kuin maata.

Kuva 5. Vastaajien maanomistussuhteet ammattiasemaan verrattuna

Kuten aikaisemmin on todettu, kyselyyn vastanneista henkilöistä enemmistö kertoi ammattiasemakseen
ylempi toimihenkilö tai johtavassa asemassa. Kuva 5 selittänee osin kyseisen ammattiryhmän
vastausaktiivisuuden.
Maanomistussuhteet
myötäilevät
muissakin
ammattiasemaryhmissä
vastausaktiivisuutta. Näin ollen voidaan päätellä, että maata tai suota omistavat henkilöt ovat olleet muita
aktiivisempia vastaamaan kyselyyn.
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2.2 Soiden käyttömuodot vastaajien keskuudessa
2.2.1 Kuinka usein liikut soilla?
Kuvassa 6 on havainnollistettu vastaajien käyntitiheys soilla ikäryhmittäin. Voidaan huomata, että
enemmistö vastaajista kaikissa ikäryhmissä kertoo käyvänsä suolla muutaman kerran vuodessa. Soilla
viikoittain ja kerran vuodessa tai harvemmin käyvien määrä vaihtelee eniten ikäryhmästä riippuen.
Viikoittain soilla kertoo käyvänsä neljäsosa 66–75-vuotiaista vastaajista ja vain 3 % 26–35-vuotiaista.
Kolmessa ikäryhmässä oli vastaajia, jotka eivät koskaan käy soilla, 26–35-vuotiaissa eniten (10 %).

Kuva 6. Vastaajien soilla käyntitiheys eri ikäryhmien keskuudessa
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Kuva 7. Vastaajien soilla käyntitiheys kunnittain
Taulukko 1. Vastaajien soilla käyntitiheys kunnittain

Eura
Eurajoki
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Kiikoinen
Kokemäki
Köyliö
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Rauma
Siikainen
Säkylä
Ulvila

Viikoittain
22 %
40 %
0%
25 %
20 %
0%
33 %
17 %
0%
0%
33 %
0%
0%
0%
0%
0%
6%
8%
0%
6%
0%

Noin kerran
kuukaudessa
39 %
40 %
17 %
25 %
0%
0%
56 %
0%
0%
14 %
33 %
0%
0%
0%
20 %
0%
26 %
23 %
33 %
11 %
25 %

Muutaman kerran
vuodessa
22 %
0%
50 %
38 %
60 %
100 %
11 %
83 %
50 %
64 %
0%
0%
50 %
0%
60 %
0%
50 %
38 %
67 %
39 %
50 %
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Kerran vuodessa tai
harvemmin
11 %
20 %
25 %
13 %
20 %
0%
0%
0%
0%
14 %
33 %
0%
50 %
0%
20 %
0%
15 %
31 %
0%
39 %
25 %

En
koskaan
6%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
50 %
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
6%
0%

Kuvassa 7 ja taulukossa 1 on havainnollistettu vastaajien soilla käyntitiheyden jakautuminen
asuinkunnittain. Huomataan, että eniten viikoittain soilla käyviä ovat eurajokelaiset (40 % eurajokelaisista
vastaajista) ja kankaanpääläiset (33 %). Harvimmin soilla käyvät luvialaiset (50 %) ja säkyläläiset (39 %).
Soilla eivät käy koskaan 50 % kiikoislaisista, 8 % harjavaltalaisista, 7 % kokemäkeläisistä, 6 % euralaisista ja
säkyläläisistä ja 4 % porilaisista vastaajista.

2.2.2 Vastaajien aktiviteetit luonnossa
Vastaajilta kysyttiin heidän toimiaan luonnossa viimeisten 12 kuukauden aikana. Vastaukseen sai valita
useamman vaihtoehdon. Kuvassa 8 on esitelty vastausten yhteenveto ikäryhmittäin. 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.
Vain 4 % 36–45-vuotiaista ja 2 % 56–65-vuotiaista vastaajista kertoo, ettei ole viimeisen vuoden aikana
tehnyt luonnossa mitään vaihtoehtoina olleista asioista. Metsänhoidon tai työn puolesta luonnossa liikkuu
50–60 % vastaajista kaikissa ikäryhmissä paitsi 66–75-vuotiaissa. Metsästys ja kalastus on yleisintä viiden
nuorimman ikäryhmän keskuudessa (45-50 %) ja vähenee yli 56-vuotiaden joukossa (25-31 %).

Kuva 8. Vastaajien aktiviteetit luonnossa viimeisten 12 kuukauden aikana, ikäryhmittäin

Kuvassa 9 ja taulukossa 2 on jaoteltu luontotoimet asuinkunnittain. Huomataan, että marjastus ja sienestys,
ulkoilu, retkeily ja luonnon tarkkailu, sekä myös metsästys ja kalastus ovat asuinkunnittain tarkkailtuna
yleisimmät harrastukset luonnossa. Kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla käynti on myös yleistä
10

lähes koko Satakunnan alueella, suurimpana vaikuttajana voidaan arvella olevan kansallispuistojen ja
luonnonsuojelualueiden hyvä saavutettavuus Satakunnassa. Luonnossa käynti metsänhoidon tai työn
puolesta vaihtelee, yleisintä se on Kiikoisissa ja Siikaisissa (100 % vastaajista) sekä Ulvilassa (83 %).

Kuvan 8 ja 9 havainnointien perusteella voidaan todeta, että 8 % harjavaltalaisista ja 2 % porilaisista 36–45ja 56–65-vuotiaista vastaajista eivät ole tehneet mitään vaihtoehtoina olevista asioista luonnossa viimeisen
vuoden aikana.

Kuva 9. Vastaajien aktiviteetit luonnossa viimeisten 12 kuukauden aikana, asuinkunnittain
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Taulukko 2. Vastaajien aktiviteetit luonnossa viimeisten 12 kuukauden aikana, asuinkunnittain

Marjastanut Metsästänyt
tai
tai
sienestänyt kalastanut
Eura
89 %
28 %
Eurajoki
67 %
50 %
Harjavalta
69 %
31 %
Honkajoki
71 %
29 %
Huittinen
40 %
20 %
Jämijärvi
100 %
0%
Kankaanpää
89 %
56 %
Karvia
83 %
67 %
Kiikoinen
50 %
0%
Kokemäki
79 %
43 %
Köyliö
100 %
67 %
Lavia
0%
0%
Luvia
100 %
50 %
Merikarvia
0%
0%
Nakkila
100 %
60 %
Pomarkku
0%
0%
Pori
85 %
56 %
Rauma
77 %
38 %
Siikainen
67 %
67 %
Säkylä
100 %
0%
Ulvila
83 %
33 %

Hoitanut metsää
tai liikkunut
luonnossa työn
takia
72 %
50 %
38 %
43 %
80 %
0%
67 %
50 %
100 %
64 %
67 %
0%
50 %
0%
60 %
0%
50 %
46 %
100 %
75 %
83 %

Ulkoillut,
retkeillyt tai
tarkkaillut
luontoa
94 %
83 %
92 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
79 %
67 %
0%
50 %
0%
100 %
0%
94 %
85 %
100 %
100 %
89 %

Käynyt
kansallispuistossa
En
tai muulla
mitään
luonnonsuojelualueella edellisistä
78 %
0%
50 %
0%
62 %
8%
71 %
0%
60 %
0%
100 %
0%
78 %
0%
83 %
0%
50 %
0%
86 %
0%
67 %
0%
0%
0%
50 %
0%
0%
0%
60 %
0%
0%
0%
69 %
2%
54 %
0%
67 %
0%
0%
0%
44 %
0%

2.3 Suoalueiden merkitys vastaajille
2.3.1 Yleinen kiinnostus soiden käyttöön liittyviin kysymyksiin
Kysyttäessä vastaajien yleistä kiinnostusta soihin liittyviin asioihin selviää, että kaikissa ikäryhmissä
enemmistö ilmaisee olevansa paljon tai erittäin paljon kiinnostunut soihin liittyvistä kysymyksistä. Kuvassa
10 on havainnollistettu vastaajien kiinnostus ikäryhmittäin ja kuvassa 11 ammattiryhmittäin. Eniten
vastaajia, jotka ilmoittivat olevansa erittäin paljon tai paljon kiinnostuneita oli ikäryhmissä 56–65 (79 %) ja
66–75 (75 %). 56–65-vuotiaista vastanneista kuitenkin 2 % ei ole lainkaan kiinnostunut soihin liittyvistä
kysymyksistä.
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Kuva 10. Vastaajien kiinnostus soita kohtaan ikäryhmittäin

Kuva 11. Vastaajien kiinnostus soita kohtaan ammattiryhmittäin
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Lähes kaikissa ammattiryhmissä vähintään viidennes kertoo olevansa kiinnostunut soihin liittyvistä
kysymyksistä. Huomiota herättävä seikka on, että vastanneista maa- tai metsätalousyrittäjistä vain 16 % on
erittäin kiinnostunut aiheesta. Toinen kiintoisa seikka on vastaajien kiinnostuksen jakautuminen
maanomistussuhteisiin verrattuna, ks. kappale 2.1.4, kuva 5. Maa- tai metsätalousyrittäjistä 63 % kertoo
olevansa paljon tai erittäin paljon kiinnostunut soihin liittyvistä kysymyksistä. Muiden itsenäisten yrittäjien
vastaava luku on 90 %, ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien 64 %, alempien
toimihenkilöiden tai työntekijöiden 80 %, opiskelijoiden 73 %, työttömien 100 %, omaa kotitaloutta
hoitavien tai muiden 50 % ja eläkeläisten 67 %. Verrattaessa näitä lukuja vastaajien maanomistussuhteisiin
huomataan, että ne tahot, jotka omistavat eniten maata, eli ammattiasemaltaan ylempi toimihenkilö tai
johtavassa asemassa (37 %) tai maa- tai metsätalousyrittäjä (23 %), eivät olekaan kyselyn mukaan soiden
käyttöön liittyvistä asioista eniten kiinnostuneita, kuten voisi olettaa. Vain ammattiryhmässä alempi
toimihenkilö tai työntekijä, jonka maanomistusprosentti on myös 23 %, kiinnostus suokysymyksiin on
korkeimmasta päästä. Työttömien ja muiden itsenäisten yrittäjien kiinnostus nousee muita ammattiryhmiä
suuremmaksi.

Kuva 12. Vastaajien kiinnostus soita kohtaan asuinkunnittain
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Kuvassa 12 on ryhmitelty vastaajien kiinnostus soiden käyttöön liittyviin kysymyksiin vielä asuinkunnittain.
Yleisesti ottaen vastaajista yli puolet (59 %) on erittäin paljon tai paljon kiinnostunut soihin liittyvistä
kysymyksistä. Honkajoella, Kankaanpäässä ja Köyliössä ollaan kuitenkin selkeästi muita kuntia enemmän
erittäin paljon kiinnostuneita suoasioista. 54 % harjavaltalaisista vastaajista taas kertoo olevansa hieman tai
ei ollenkaan kiinnostunut aiheesta. Luvialla hieman kiinnostuneita on 100 % ja Raumalla 54 %.

2.3.2 Vastaajien suhde soihin
Vastaajia pyydettiin erittelemään suhdettaan suoalueisiin, josta yhteenvetona kuva 13. Vastaukseksi sai
valita useamman vaihtoehdon. Yhteenvedosta käy ilmi, että suurin osa vastaajista hyödyntää soita
virkistyskäyttöön, marjastukseen ja liikkumiseen. Yleistä on myös kiinnostus soihin talouselämään ja
ympäristöön liittyvien vaikutusten tai työnteon vuoksi. Noin 30 % vastaajista kertoi nykyisen kodin,
kesäasunnon tai lapsuudenkodin sijaitsevan suon lähettyvillä, tai kuuluvansa luonto- tai
ympäristöjärjestöön. Vähemmistö vastaajista, noin 16 %, metsästää soilla ja vajaan 2 % elämään suot eivät
liity millään tavalla.

Kuva 13. Vastaajien suhde soihin
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Kuvasta 13 voidaan päätellä, että suot koskettavat vastaajien elämää monin eri tavoin, ja liittyvät sekä
nykyiseen, tulevaan että menneeseen arvomaailmaan. Merkittävimpänä tekijänä on soiden virkistyskäyttö.
Soiden vaikutus talouselämään ja ympäristöön vaikuttavat myös merkittävästi vastaajien suhtautumiseen.

2.3.3 Toiveet omien suoalueiden hyödyntämiseen

Kuva 14. Vastaajien toivoma käyttö omille suoalueilleen

Kuva 14 kertoo, miten vastaajat hyödyntävät tai hyödyntäisivät omia suoalueitaan. Suurin osa vastaajista
antaisi oman suoalueensa virkistys- tai suojelukäyttöön (83 % ja 65 %). Soiden taloudellinen hyödyntäminen
turve- tai puuntuotannossa olisivat seuraavaksi mieluisimmat vaihtoehdot vastaajille, turvetuotantoon
suoalueensa antaisi 29 % ja puuntuotantoon 42 % vastaajista. Peltoviljelyä suosisi 17 %.

Kysymykseen oli mahdollista vastata myös sanallisesti. Vastauksissa tuotiin esille kiinnostus suoalueiden
monipuoliseen hyödyntämiseen mutta painotettiin, että toiminta ei saisi vaikuttaa suon luonnolliseen
tilaan. Suoalueita hyödynnettäisiin muun muassa tutkimuskäytössä (suojelu, ekologinen tutkimus),
marjanviljelyssä, riistanhoidossa (esim. vesilintulammikko), eläinten levähdys- ja vilvoittelupaikkoina ja
taiteellisessa toiminnassa. Soita käytettäisiin myös vesiensuojelussa ja tulvien säätelyalueina. Eräässä
vastauksessa suoalueelta kerättäisiin elävää sammaletta kasvualustakäyttöön.

Vaikka moni ennallistaisi suoalueensa tai antaisi suon pysyä luonnontilaisena, vastauksissa mainittiin soiden
hyödyntäminen kestävästi ja niiden kantokyvyn rajoissa myös peltoviljelyssä, turvetuotannossa ja
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puuntuotannossa. Myös alueiden hyödyntäminen vapaaehtoisesti toteutettuna ja suon omistajan
suostumuksella on eräille vastaajille tärkeää.

Kuva 15. Oman suoalueen toivottu käyttö ammattiryhmittäin

Kun tarkastellaan samaa kysymystä ammattiryhmittäin, kuten kuvassa 15, huomataan, että lähes kaikkien
ryhmien keskuudessa soiden virkistyskäyttö ja suojelu osoittautuvat mieluisimmiksi käyttötavoiksi,
työttömien joukossa ne ovat ainoat toivotut käyttötavat. Metsänomistajat ovat poikkeus, he suosisivat
suojelun sijaan peltoviljelyä, turvetuotantoa ja puuntuotantoa. Peltoviljelyä ja puuntuotantoa suosivat maaja metsätalousyrittäjien lisäksi muut itsenäiset yrittäjät, ylemmät toimihenkilöt tai johtavassa asemassa
olevat, alemmat toimihenkilöt tai työntekijät ja eläkeläiset. Turvetuotannon omilla suoalueillaan sallisi
edellä mainittujen ammattiryhmien lisäksi opiskelijat ja omaa kotitaloutta hoitavat tai muut.
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Kuva 16. Oman suoalueen toivottu käyttö eräiden ryhmien osalta

Kuvassa 16 on havainnollistettu toivottujen käyttömuotojen erot vielä suonomistajien, maanomistajien,
soiden parissa työtä tekevien sekä virkistyskäyttäjien välillä. Virkistyskäyttäjiin on laskettu mukaan soilla
metsästäjät, marjastajat sekä soilla omaksi ilokseen liikkuvat. Havaitaan, että virkistyskäyttö on edelleen
suosituin käyttömuoto. Suojelua kannattavat eniten vastaajista ne, joiden työ liittyy soihin (71 %) sekä
soiden virkistyskäyttäjät (73 %). Suonomistajista 54 % ja maanomistajista 59 % kannattavat suojelua.
Puuntuotanto on kaikissa ryhmissä 41- 68 prosentin välillä, eniten kannatusta löytyy suonomistajien
keskuudessa. Turvetuotanto ja peltoviljely saavat kannatusta korkeintaan 52 %, kaikista ryhmistä, eniten
niitä suosivat jälleen suonomistajat. Virkistyskäyttäjien keskuudessa suositaan lähinnä sellaisia
käyttömuotoja, joiden vuoksi suoaluetta ei muokata niin radikaalisti, virkistyskäyttö, suojelu ja
puuntuotanto ovat kolme toivotuinta käyttömuotoa, näistä kuitenkin virkistyskäyttö ja suojelu
huomattavasti enemmän kuin puuntuotanto.
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Taulukko 3. Mielipiteitä soista ja niiden hyödyntämisestä, asteikolla 1 = Täysin eri mieltä ja 5 = Täysin
samaa mieltä

Soiden virkistyskäyttäjien toiveet tulee ottaa
huomioon soiden käytön suunnittelussa
Soiden tulee palvella mahdollisimman useaa
paikallista käyttötarkoitusta (esim. turvetuotanto,
virkistys)
Soiden käytön suunnittelu on välttämätöntä eri
toimintojen yhteensovittamiseksi
Nykyinen lainsäädäntö rajoittaa liikaa soiden
taloudellista hyödyntämistä
Luonnontilaisia soita tulee säilyttää tulevia sukupolvia
varten
Ihmisten tulee kunnioittaa ja arvostaa soita entistä
enemmän
Soita on suojeltu riittävästi, uusia suojelualueita ei
tarvita
Soiden yksi tärkeä käyttötarkoitus on tuottaa raakaaineita ja työllistää
On luonnonvarojen tuhlausta, jos soita ei hyödynnetä
taloudellisesti
Ojittamattomia soita voidaan ottaa turvetuotantoon
Ojitettujen soiden ennallistaminen on hyödyllistä ja
kannatettavaa

1

2

3

4

5

keskiarvo

3%

13 %

12 %

33 %

39 %

3,92

18 %

21 %

17 %

23 %

20 %

3,07

5%

7%

22 %

34 %

32 %

3,81

35 %

16 %

22 %

12 %

15 %

2,57

4%

4%

7%

18 %

67 %

4,4

5%

7%

14 %

22 %

51 %

4,08

39 %

17 %

14 %

12 %

19 %

2,56

26 %

22 %

10 %

21 %

21 %

2,89

33 %

18 %

13 %

16 %

20 %

2,74

41 %

12 %

16 %

15 %

15 %

2,51

16 %

13 %

21 %

24 %

27 %

3,32

Taulukko 3 ja kuva 17 esittävät vastaajien mielipiteitä soista, niiden hyödyntämisestä ja soiden
arvostamisesta. Vastaajat saivat valita omaa näkemystään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon, jotka olivat:

1: Täysin eri mieltä
2: Melko paljon eri mieltä
3: Ei samaa eikä eri mieltä
4: Melko paljon samaa mieltä
5: Täysin samaa mieltä
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Kuva 17. Mielipiteitä soista ja niiden hyödyntämisestä, asteikolla 1 = Täysin eri mieltä ja 5 = Täysin samaa
mieltä

Vastaajien mielipiteet jakautuvat suuressa osassa kysymyksiä melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välille.
Yhtenevät mielipiteet liittyvät soiden virkistyskäyttöön, käytön suunnitteluun sekä soiden arvostamiseen.
Enemmistö vastaajista (39 %) on sitä mieltä, että soiden virkistyskäyttäjien toiveet tulee ottaa huomioon
soiden käytön suunnittelussa. Enemmistö painottaa myös soiden käytön suunnittelun tärkeyttä (32 %),
luonnontilaisten soiden säilyttämistä (67 %) sekä soiden arvostuksen ja kunnioituksen lisäämistä (51 %).
Näissä kysymyksissä vastausten keskiarvo on 3,8–4,4 välillä, joka kertoo myös mielipiteiden
yhtenevyydestä.

Eniten eriäviä mielipiteitä oli kysymyksissä liittyen lainsäädännön rajoituksiin (keskiarvo 2,57),
suojelualueiden määrään (2,56) ja ojittamattomien soiden ottamisesta turvetuotantoon (2,51). Suurin osa
vastaajista on jyrkästi sitä mieltä, että lainsäädäntö ei rajoita liiaksi soiden taloudellista hyödyntämistä eikä
ojittamattomia soita pitäisi ottaa turvetuotantoon.
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Vastaajat kirjoittivat runsaasti omia mielipiteitään soiden merkityksestä. Mielipiteet jakautuivat paljon
soiden taloudellisen hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun välillä. Taloudellisen
hyödyntämisen puolestapuhujat korostivat työnjatkuvuuden, materiaalin ja taloudellisen hyödyn tärkeyttä
niin energian- kuin puuntuotannossa. Turvetuotannon turvallisuutta ihmisterveyden ja ympäristön
näkökulmasta verrattiin myös muiden energianlähteiden, kuten kivihiilen ja öljyn tuotantoon.

Luonnon monimuotoisuuden puolustajat mainitsivat luonnontilaiset tai luonnontilan kaltaiset suot
rauhallisiksi ja elämyksellisiksi paikoiksi, joiden vapaa virkistyskäyttö on hyvin merkityksellistä. Soiden
erämaisuus ja luonnonarvot mainittiin usein tärkeiksi soiden merkitystä nostaviksi tekijöiksi. Vastaajien
mielestä suot myös rikastuttavat lähiluontoa ja ovat tärkeitä linnustolle, eläimistölle ja kasvistolle. Eräs
näkökulman hyvin kiteyttävä kommentti oli: ”Suot ovat vesivarastoja, tulvien tasaajia,
ekosysteemipalveluiden tuottajia, hiilivarasto, luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita ja paikkoja, joissa
voi vielä kohdata alkuperäistä luontoa. Virkistyskäyttö on vähäistä mutta merkityksellistä. Suo on itseisarvo,
joka ei säilytettäväkseen enempää perusteita tarvitse.”

2.4 Vastaajille tutut suot Satakunnassa
Vastaajia pyydettiin mainitsemaan ja kuvailemaan Satakunnan soita, joilla on heille erityinen merkitys sekä
kertomaan, mitä suon tuottamia palveluita he ovat hyödyntäneet. Yhteenveto mainituista soista, niiden
sijainnista ja hyödyntämisestä vastaajien keskuudessa on nähtävissä liitteessä 4. Eri soita Satakunnan
alueelta mainittiin yhteensä 178, joista osaa ei pystytty paikallistamaan. Mainittujen soiden määrä
kunnittain on merkitty myös kuvaan 18. Eniten mainintoja saivat Honkajoella, Kokemäellä ja Huittisissa
sijaitsevat suoalueet. Yksittäisistä soista mainittiin useimmin Pomarkun Isoneva (39 mainintaa), Huittisten
Isosuo (32), Kokemäen ja Huittisten alueella sijaitseva Ronkansuo (19), Honkajoen Huidankeidas (19) sekä
Eurajoen Lastensuo (19). Isosuo ja Ronkansuo ovat osa Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoa ja Isoneva,
Huidankeidas ja Lastensuo ovat suojeltuja soita.
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Kuva 18. Vastaajien mainitsemat Satakunnan suot ja mainintojen määrät

Vastauksista käy ilmi, että suurin osa vastaajista hyödyntää soita monipuolisessa virkistystoiminnassa,
kuten marjastuksessa, sienestyksessä, metsästyksessä, retkeilyssä, liikunnan harrastamisessa ja lintujen
tarkkailussa. Myös tutkimus sekä metsä- ja peltotyöt mainittiin. Asiat, jotka tekevät suoalueesta erityisen,
ovat vastaajien mukaan muun muassa alueen hyvä saavutettavuus ja läheisyys, maisemat, lapsuuden
muistot, hyvät ulkoilumahdollisuudet, alueen eläimistön, linnuston ja kasviston ainutlaatuisuus sekä
hiljaisuus ja rauhoittumisen mahdollisuus. Tässä asiassa vastaajien ns. pehmeät arvot vaikuttivat
mielipiteeseen huomattavasti kovia arvoja enemmän, mainintoja taloudellisista hyödyistä tai
hyödyntämismahdollisuuksista ei esiintynyt vastauksissa.
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2.5 Mielipiteet soiden käytön aiheuttamista muutoksista
Kuten aikaisemmin on tullut esille, vastaajat hyödyntävät soita monilla eri tavoin, eräät jopa viikoittain.

Vastaajat ovat tehneet vierailemillaan soilla monia tärkeitä havaintoja suon käytön tai suoluonnon
muutoksista. Useat vastaajat ovat vierailleet soilla jo vuosikymmenten ajan, joten he ovat nähneet soiden
kehityksen ja muutoksen. Tärkeimmät esille nostetut muutokset, jotka ovat vaikuttaneet vastaajien soiden
käyttöön, liittyvät soiden ojitukseen, metsätöihin, turvetuotantoon sekä kasviston ja eläimistön muutoksiin.

Monet ovat sitä mieltä, että ojitukset ovat muuttaneet suon luonnontilaa sekä luonnon monimuotoisuutta,
ja vaikuttaneet myös soiden virkistyskäyttöön. Erityisesti pienet suot ovat joissain tapauksissa kuivuneet
kokonaan ojituksen vuoksi, näiden soiden käyttö esimerkiksi retkeilymielessä ei ole enää samalla tavoin
mahdollista. Osa soista on muuttunut vaikeakulkuisiksi ojien takia ja eräs vastaaja mainitsee myös
hoitamattomat ja tukitut ojat sekä pilatut tiet. Ojituksilla on ollut vaikutuksia myös puiden kasvuun.
Vastaajat ovat havainneet, että puusto kasvaa ojitusten myötä nopeammin ja ennen lähes avoimina olleet
suot metsittyvät. Toisaalta puuston kasvu lisää tukkipuun määrää, näin ollen sillä on taloudellisia etuja.
Ojien vaikutukset lähivesistöihin on pantu merkille, monet ovat huomanneet mm. jokien rehevöitymistä
soilta tulevien ravinteiden vuoksi. Ojitusten on huomattu vaikuttavan myös kalakantoja heikentävästi.

Hakkuut on mainittu monissa vastauksissa yhtenä isona muutoksenaiheuttajana. Monien soiden
reunametsät on hakattu ja eräs vastaaja kertoo, että hakkuita on tehty myös suojellulla suoalueella.
Ojituksen aiheuttaman metsittymisen vuoksi hakkuita kuitenkin voi ja pitää tehdä enemmän ja useammin.
Hakkuiden ja turvetuotannon jäljet luonnossa on koettu hyvin merkittäväksi haitaksi maiseman ja
suoluonnon muuttajana. Turpeennoston on havaittu myös hävittävän ja pilaavan suoalueita. Kuitenkin
eräissä vastauksissa mainitaan turve suurena energiavoimavarana ja turpeennoston tuottavan arvokasta,
kotimaista energiaa, jolla on hyvä huoltovarmuus.

Turvetuotantonäkökulmasta vastaajilta kysyttiin heidän kotiensa lämmitystapaa. Vastauksista selviää, että
suurimman osan (63 %) koti lämpenee puulla. Muut yleisimmin mainitut energiamuodot ovat suora
sähkölämmitys (39 %), öljy (20 %) sekä ilmalämpöpumppu (17 %). Kaukolämmöllä, jonka tuotannossa
yhtenä tukipolttoaineena käytetään turvetta, kotinsa lämmittää 16 % vastaajista.

Muutokset eläimistössä, kasvistossa ja linnustossa on mainittu hyvin monessa vastauksessa. Linnuston,
erityisesti riekon pesinnän häviäminen Etelä-Satakunnasta ja harvinaistuminen alueen pohjoisosissa on
koettu merkittäväksi harmiksi, myös pohjansirkun, keltavästäräkin ja metson vähentyminen on huomattu.
Teeren ja metson soitimet on huomattu hävinneiksi, teerikanta on kuitenkin erään vastauksen mukaan
pysynyt samana. Samalla vesilintukantojen on huomattu vahvistuneen. Kasviston suhteen erityisesti lakkaja karpalosadot ovat pienentyneet huomattavasti.
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Osa vastaajista on huolissaan siitä, että luonnontilaisia soita ei tulevaisuudessa enää ole, koska ne halutaan
muokata taloudellisesti tuottaviksi. Erityisesti lähisoiden häviäminen rakentamisen tai taloudellisen
hyödyntämisen tieltä huolestuttaa vastaajia.

2.6 Näkemykset soiden käyttömuotojen kehittämisestä
Useat vastaajat haluaisivat, että soita hyödynnettäisiin monella eri tavalla. Suoalueita koetaan olevan
riittävästi Satakunnan alueella monipuolisen käytön tueksi. Lisäksi soita on monenlaisia ja jos osa ei sovellu
tietyn hyödyntämistavan tarpeisiin, niitä voi käyttää toisella tavalla. Vastaajat mainitsevat, että suot ja
niiden järkevä ja kestävä käyttö ovat tärkeitä maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitämiseksi. Siksi soiden
pitäisi tulevaisuudessakin olla tehokkaasti käytössä maaseudun elinkelpoisuuden hyväksi.

Vastaajien mielipiteet soiden taloudellisesta hyödyntämisestä ovat hyvin eriäviä. Moni vastaaja hyväksyisi
turpeen pienimuotoisen hyödyntämisen esimerkiksi kuivikkeena ja kasvualustana mutta suurta käyttöä
energiantuotannossa ei. Toisten mielestä turve on tärkeä energiavara, jota pitäisi hyödyntää enemmän
kivihiilen korvaajana, turve koetaan hyväksi kotimaiseksi energialähteeksi tuontienergian rinnalla.
Turvetuotannolla on myös suuri työllistävä vaikutus Satakunnassa. Hyvin erilaisia näkemyksiä esitetään
myös turpeen hyötykäytön määrästä. Osan mielestä turvetuotantoa pitäisi lisätä reilusti ja luonnolliseen
tilaan jättää 5-10 % suoalueista. Osan mielestä taas turvetuotantoa pitäisi vähentää, sillä sen hyöty
energialähteenä ei ole osoittautunut tuottavaksi tai ympäristöystävälliseksi. Erityisesti turpeen hidas
uusiutuminen, merkittävä hiilen sitomiskyky ja poltosta syntyvät päästöt mainitaan. Turvetuotantoon
toivottaisiinkin uusia ideoita ja innovaatioita, jotta se saataisiin tuottavaksi ja samalla
ympäristöystävällisemmäksi. Yhdeksi esimerkiksi toivotusta kehityssuunnasta otettiin Karvia, jossa turve on
otettu käyttöön uudenlaisena luonnonmukaisena materiaalina.

Monissa vastauksissa mainitaan, että soiden taloudellinen hyödyntäminen pitäisi lopettaa ja suot
ennallistaa kosteikoiksi tai ottaa suojelun piiriin. Eräs vastaaja kirjoittaa, että ”soista on mahdollista saada
monenlaista taloudellista hyötyä ilman, että niitä tuhotaan”. Vastaajat perustelevat kantaansa myös sillä,
että suot ovat osa suomalaista perinnemaisemaa, jolla on suuri kulttuurillinen arvo. Suon hyödyntäminen
turvetuotannossa, puutuotannossa tai peltoviljelyssä muuttaisi tätä perinnemaisemaa merkittävästi.
Vastaajat sanovat, että suot ovat myös tärkeitä vesivarastoja ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman
ennustetun sadannan lisääntymisen vuoksi soita tarvitaan tasaamaan vesistöjen virtaamia ja pohjavesien
pintoja. Viimeistään tällöin tehdyt ojitukset pitäisi tukkia. Lisäksi on huoli siitä, että tulevat sukupolvet eivät
voi kokea suoalueita samanlaisina kuin millaisia ne ovat tänään.

Kehitysehdotuksia soihin tai soiden hyödyntämiseen liittyen mainittiin useita. Soiden ennallistaminen
kosteikoiksi hyötykäytön, esim. turpeenoton jälkeen, on tärkeää monelle vastaajalle. Sen toivotaan
yleistyvän. Suoalueiden suunnittelussa toivotaan otettavan huomioon enemmän ekologiset yhteydet ja
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valuma-alueet, erityisesti vesistövaikutuksien minimointi on mainittu. "Suotiedon" lisäämistä
maanomistajille ja alueen ihmisille pidetään myös tärkeänä. Vastaajat mainitsevat, että suotovesien
suodatuskentät olisi tärkeää laittaa kuntoon jo olemassa olevilta alueilta, jotta soiden hyödyntämisen
negatiivinen näkökulma ei lisääntyisi julkisuudessa. Eräät vastaajat pitävät nykyisiä turpeennostoalueiden
lupia liian lepsuina, viranomaisvalvonnassa olisi myös kehitettävää. Toisten vastaajien mielestä uusia
turvetuotantolupia pitäisi saada nopeammin. Erään vastaajan mielestä Suomen brändiin pitäisi kytkeä
enemmän suot, sillä sitä pidetään yhtenä tärkeimpänä Suomen luontoa kuvaavana elementtinä. Eräässä
kommentissa puhuttiin myös soihin liittyvien virkistystoimintojen tuotteistamisesta ja markkinoimisesta
turisteille. Marjastus, sienestys ja opastetut retket ovatkin kasvattaneet suosiotaan turistien keskuudessa
viime vuosina.

Vastaajat näkevät yhtenä suurena epäkohtana suoalueiden valmiiden reittien puutteen ja pitkospuiden
huonon kunnon. Pitkospuita pidettiin yleisestikin tärkeinä, jotta soihin tutustuminen ja niillä kulkeminen
olisi helpompaa. Yhtenä huolena mainittiin Hangassuolle perustettu kaatopaikka, jonka koetaan pilaavan
maisemaa ja luontoa. Yleisesti kehitettäväksi asiaksi mainittiin pitkospuiden puute tai huono kunto. Soiden
paremman hyödyntämisen ja tunnettuuden lisäämisen kannalta opastettujen retkien sekä reittien,
luontopolkujen ja lintutornien lisääminen koettiin myös tärkeäksi.
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3 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kyselyyn vastanneet satakuntalaiset ovat kiinnostuneita maakuntansa soista sekä ikäryhmittäin että
ammattiryhmittäin tarkasteltuna. Tutuimmat ja useimmin mainitut maakunnan suot olivat Pomarkun
Isoneva, Honkajoen Huidankeidas ja Eurajoen Lastensuo, jotka ovat suojeltuja suoalueita sekä Huittisten
Isosuo ja Kokemäen ja Huittisten alueella sijaitseva Ronkansuo. Viimeksi mainitut ovat osa PuurijärviIsosuon kansallispuistoa. Vastaajille on tärkeää, että Satakunnan soiden käyttö perustuu kestävyyteen ja
monipuolisuuteen. Näkemykset soiden moninaiskäytön monipuolisuudesta ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Monen vastaajan mielestä soita riittää Satakunnassa kaikkiin eri tarkoituksiin, käytön suunnittelu ja
toteutus sekä käytön jälkeinen ennallistaminen on silti tärkeää. Soiden työllistävät ja taloudelliset
vaikutukset tiedostetaan ja niitä pidetään tärkeinä mutta samalla pelätään, että luonnontilaiset ja
monipuoliseen virkistyskäyttöön soveltuvat suot hävitetään näiden tekijöiden vuoksi. Vastaajat ovat
huolissaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä soiden voimakkaan muokkaamisen vuoksi. Monia
soita käytetään muun muassa metsästykseen, lintujen tarkkailuun ja marjastukseen ja näiden
mahdollisuuksien koetaan häviävän, mikäli lajien elinympäristöjä muutetaan. Monet pitävät maisemallisia
haittoja esimerkiksi turvetuotannon ja metsittämisen vuoksi epämieluisina ja ojittamisen koetaan
haittaavan soilla kulkua. Nämä toimet nähdään kuitenkin välttämättömiksi, mikäli soita halutaan hyödyntää
taloudellisesti.

Soiden virkistyskäyttö nousee tärkeimmäksi hyödyntämismuodoksi kaikissa ikäryhmissä, ammattiryhmissä
ja soiden pääasiallisten käyttäjien, suonomistajien, soiden parissa työtä tekevien ja virkistyskäyttäjien
keskuudessa. Seuraavaksi tärkeimmät käyttömuodot, suojelu ja puuntuotanto, vuorottelevat eri ryhmien
välillä. Suurin puuntuotantoa kannattava ryhmä on maa- ja metsätalousyrittäjät. Turvetuotanto ja
peltoviljely ovat myös tämän ryhmän suosiossa. Muissa ammattiryhmissä tilanne on päinvastainen ja
suojelu on ensisijainen toivottu käyttömuoto. Suonomistajat ja maanomistajat kannattavat monipuolista
hyötykäyttöä. Heidän keskuudessaan suosituimmat käyttömuodot ovat virkistyskäyttö, puuntuotanto ja
suojelu. Myös turvetuotantoa ja peltoviljelyä kannatetaan.

Tämä kysely antaa hyvät suuntaviivat satakuntalaisten näkemyksistä soita ja niiden hyödyntämistä kohtaan.
Se antaa myös tärkeää tietoa soiden hyödyntämisestä ja miten kansalaisten mielestä hyödyntäminen tulisi
suunnitella tulevaisuudessa. Vastauksia saatiin lähes kaikista Satakunnan kunnista mutta suurempi
vastaajien määrä olisi erotellut vielä luotettavammin soiden hyödyntämisen ja kehitystoiveiden
jakautumisen ikäryhmittäin ja asuinkunnittain. Yhtenä merkittävänä tekijänä oli varmasti kyselyn toteutus
vain Internetissä. Mikäli kysely olisi ollut mahdollista tehdä myös postikyselynä, olisi ainakin vanhemmista
ikäluokista todennäköisesti saatu enemmän vastauksia. Postikysely olisi lisännyt myös kyselytulosten
tilastollista luotettavuutta.
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Vastaajat ilmaisivat mielipiteensä erityisen hyvin avoimissa kysymyksissä. Niiden avulla saatiin kerättyä
tärkeää tietoa muun muassa maakunnan suoalueista ja niissä tapahtuneista muutoksista sekä vastaajien
suhtautumisesta soihin ja niihin liittyviin asioihin.
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LIITTEET
Liite 1: Tiedote kyselystä
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Liite 2: Kysely

Satakunnan suot
Nettikysely Satakunnan soista

Mikä on Sinun kokemuksesi Satakunnan soista?
Tämä kyselytutkimus selvittää Satakunnan asukkaiden näkemyksiä, kokemuksia ja tulevaisuuden
toiveita soiden käytöstä
Kysely liittyy Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitykseen, jonka tavoitteena on kerätä kattavaa
tietopakettia Satakunnan soista ja edistää soiden eri käyttömuotojen yhteensovittamista tulevaisuudessa.
Hankkeen tuloksia voidaan käyttää mm. kaavoituksessa, luonnonsuojelun ja vesienhoidon suunnittelussa ja
riistanhoidossa. Hanke päättyy vuoden 2012 lopulla.

Vastaamalla kyselyyn olet vaikuttamassa maakunnan soiden käyttöön!

Nettikysely pidetään avoimena 13.4.2012 saakka

Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitystä toteuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, ja sitä rahoittavat
Euroopan aluekehitysrahasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakuntaliitto.

Kysymykset on jaettu osiin:
A) Omakohtaiset kokemukset joltain Satakunnan suolta / soilta
B) Yleiset kysymykset koskien suhteestasi soihin
C) Taustakysymykset
Kyselyn alussa on tietolaatikko Suomen ja Satakunnan soista, johon voit halutessasi
tutustua.
Henkilöllisyytenne ei tule tietoomme missään vaiheessa.
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Suotietoa taustaksi:
SUOT LUKUINA
Suomen maapinta-alasta alun perin suota on ollut lähes kolmannes. Yhteensä soita ja turvemaita on hieman yli
yhdeksän miljoonaa hehtaaria, joka vastaa noin 20 % Suomen kokonaispinta-alasta ja 29 % maa-alasta.
Arviot Satakunnan suopinta-alasta riippuvat määrittelystä ja siksi ne vaihtelevat eri tilastoinneissa: geologisesti
suopinta-alaa on noin 79 000 ha. Nämä geologiset suot kattavat yhtenäiset, yli 20 hehtaarin suoalueet, joissa
turvekerroksen paksuus on yli 30 cm. Metsätieteellisesti suot ovat kasviyhdyskuntia, jotka muodostavat turvetta.
Tällaisia soita Satakunnassa on 187 000 ha.
Metsäojituksia on tehty Suomessa jo 1800-luvulla, mutta eniten ojia on kaivettu sotien jälkeen 60- ja 70-luvuilla sekä
pelloiksi että metsätalouden käyttöön. Satakunnan alueella ojitettujen soiden osuus suoalasta on noin 80 %.

Kuva: Euran Isosuo - satakuntalainen keidassuo elokuussa 2011
SOIDEN KÄYTTÖ
Satakunnan soita on perinteisesti käytetty hyvin moninaisesti. Soilta on saatu polttoturvetta, turvetta kuivikkeeksi ja
sammalta eristeeksi hirsien väliin. Suot ovat monelle riistaeläimelle elintärkeitä. Riekko, teeri, pyy, metso ja hirvi
viihtyvät suoympäristössä. Soiden ja turvemaiden antimista karpalo, hilla ja tutut mustikka ja puolukka ovat
keräilytuotteista tärkeimpiä.
Luonnontilaiset suot tarjoavat monia virkistysmahdollisuuksia. Suot vetävät niin lintuharrastajia kuin muitakin
retkeilijöitä opastetuille luontopoluille ja lintutorneihin. Satakunnassa on valtakunnallisesti monia arvokkaita,
suojeltuja suokohteita, joihin erityisesti lintujen kevät- ja syysmuuttoaikoihin monet tutustuvat. Suomatkailuun voi
liittyä monenlaisia elämyksiä. Suoalueet tarjoavat hiljaisuutta ja rauhallisuutta sekä oheistuotteita kuten turvesaunat
ja - kylvyt tai vaikka suopotkupalloa.
Turvetuotannossa vuonna 2010 Satakunnan alueella oli noin 4 700 ha soita. Turvetta nostetaan sekä energiaksi että
kasvu- ja ympäristöturpeeksi. Turpeella tuotettiin 3 prosenttia Satakunnan energiantuotannosta vuonna 2007.
SOIDEN SUOJELU
Satakunnan alueella olevien Natura-alueiden yhteenlaskettu suoluonnon pinta-ala on noin 15 700 ha. Edustavimpia ja
laajimpia keidassoita on suojeltu kansallispuistoina.
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A: OMAKOHTAISET KOKEMUKSET JA NÄKEMYKSET SATAKUNNAN SOISTA

1. Kuinka usein liikut soilla?
Viikoittain
Noin kerran kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa
Kerran vuodessa tai harvemmin
En koskaan
2. Mitkä Satakunnan suot ovat sinulle tuttuja?
(olet retkeillyt, marjastanut, metsästänyt, tehnyt metsätöitä, käynyt linturetkellä tms.)
Kerro suon/soiden nimet ja tarkemmat sijaintitiedot ja mitä olet suolla tehnyt.

3. Onko jokin satakuntalainen suo Sinulle erityisen tärkeä tai merkityksellinen?
Ei
Kyllä, mikä ja miksi
4. Oletko huomannut muutoksia tuntemillasi soilla?
En
Kyllä, kuvaile
5. Tiedätkö millaisia käyttömuotoja asuinalueesi lähisoilla on?
Valitse yksi useampi kohta.

Virkistyskäyttö
Suojelu
Peltoviljely
Turvetuotanto
Puuntuotanto
En tiedä
6. Muita ajatuksia ja mielipiteitä soista, niiden merkityksestä ja käytöstä nyt ja erityisesti
tulevaisuudessa?
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B. SUHTEESI SOIHIN YLEISESTI (myös Satakunnan ulkopuolella)

7. Kuinka kiinnostunut olet soiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä?
Erittäin paljon
Paljon
Hieman
En lainkaan
8. Mitä seuraavista luontoon liittyvistä asioista olet tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana vähintään
kerran?
Valitse yksi tai useampi kohta

Marjastanut tai sienestänyt
Metsästänyt tai kalastanut
Hoitanut metsää tai liikkunut luonnossa työn takia
Ulkoillut, retkeillyt tai tarkkaillut luontoa
Käynyt kansallispuistossa tai muulla luonnonsuojelualueella
En mitään edellisistä
9. Jos omistat tai omistaisit suota, millaista käyttöä sallit/sallisit hallitsemillasi soilla?
Valitse yksi tai useampi kohta

Virkistyskäyttö
Suojelu
Peltoviljely
Turvetuotanto
Puuntuotanto
En tiedä
Muuta, mitä
10. Mikä on soiden merkitys?
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Arvioi väittämiä asteikolla:
1= Täysin eri mieltä
2= Melko paljon eri mieltä
3= Ei samaa eikä eri mieltä
4= Melko paljon samaa mieltä
5= Täysin samaa mieltä
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C. TAUSTAKYSYMYKSET

11. Ikäsi
- 15
16 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 - 85
86 –
12. Vastaajan sukupuoli
Nainen
Mies
13. Vastaajan asuinympäristö
Haja-asutusalue
Taajama tai pienehkö kaupunki, alle 20 000 asukasta
Kaupunki, 20 000 - 100 000 asukasta
Kaupunki, yli 100 000 asukasta
14. Vastaajan asuinkunta

15. Mahdollisen vapaa-ajanasunnon sijaintikunta

16. Vastaajan koulutus
Perus- tai kansakoulu
Ylioppilas
Ammattikoulu
Opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
17. Vastaajan ammattiasema
Maa- tai metsätalousyrittäjä
Muu itsenäinen yrittäjä
Ylempi toimihenkilö / johtavassa asemassa
Alempi toimihenkilö tai työntekijä
Opiskelija
Työtön
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu
Eläkeläinen
18. Omistatko itse tai omistaako joku kotitaloudessasi maata?
Ei
Kyllä, noin (ha)
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19. Millä tavoin suot liittyvät elämääsi?
Valitse yksi tai useampi kohta

Omistan tai perheeni omistaa suota
Kotini/kesämökkini on suon lähettyvillä
Lapsuudenaikainen kotini oli suon lähettyvillä
Olen työni vuoksi tekemisissä soiden kanssa
Marjastan soilla
Metsästän soilla
Liikun soilla omaksi ilokseni
Olen kiinnostunut soista, koska niillä on vaikutusta alueen talouselämään ja/tai ympäristön tilaan
Kuulun luonto- tai ympäristöjärjestöön
Suot eivät kosketa elämääni millään tavalla
20. Mitä energiaa kotisi lämmitykseen käytetään?
Valitse yksi tai useampi kohta

Öljy
Turve
Maalämpö
Ilmalämpöpumppu
Suora sähkölämmitys
Kaukolämpö
Puu
Muu, mikä
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Liite 3: Kyselyn vastausten yhteenveto

1. Kuinka usein liikut soilla?
Vastaajien määrä: 215

2. Mitkä Satakunnan suot ovat sinulle tuttuja?
Vastaajien määrä: 182

3. Onko jokin satakuntalainen suo Sinulle erityisen tärkeä tai merkityksellinen?
Vastaajien määrä: 210

4. Oletko huomannut muutoksia tuntemillasi soilla?
Vastaajien määrä: 206

5. Tiedätkö millaisia käyttömuotoja asuinalueesi lähisoilla on?
Vastaajien määrä: 212
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6. Muita ajatuksia ja mielipiteitä soista, niiden merkityksestä ja käytöstä nyt ja erityisesti
tulevaisuudessa?
Vastaajien määrä: 153

7. Kuinka kiinnostunut olet soiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä?
Vastaajien määrä: 216

8. Mitä seuraavista luontoon liittyvistä asioista olet tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana
vähintään kerran?
Vastaajien määrä: 216

9. Jos omistat tai omistaisit suota, millaista käyttöä sallit/sallisit hallitsemillasi soilla?
Vastaajien määrä: 214
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10. Mikä on soiden merkitys?
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Arvioi väittämiä asteikolla:
1= Täysin eri mieltä
2= Melko paljon eri mieltä
3= Ei samaa eikä eri mieltä
4= Melko paljon samaa mieltä
5= Täysin samaa mieltä

Vastaajien määrä: 216

1

2

3

4

5

Yhteensä

Keskiarvo

7

27

26

72

83

215

3,92

38

46

37

50

43

214

3,07

10

16

47

74

68

215

3,81

75

34

48

25

33

215

2,57

9

9

14

38

144

214

4,4

10

16

30

48

110

214

4,08

83

36

30

25

41

215

2,56

55

48

22

44

45

214

2,89

70

39

27

35

44

215

2,74

89

26

35

32

33

215

2,51

34

28

44

51

57

214

3,32

480

325

360

494

701

2360

3,26

Soiden virkistyskäyttäjien toiveet tulee ottaa
huomioon soiden käytön suunnittelussa
Soiden tulee palvella mahdollisimman useaa
paikallista käyttötarkoitusta (esim.
turvetuotanto, virkistys)
Soiden käytön suunnittelu on välttämätöntä eri
toimintojen yhteensovittamiseksi
Nykyinen lainsäädäntö rajoittaa liikaa soiden
taloudellista hyödyntämistä
Luonnontilaisia soita tulee säilyttää tulevia
sukupolvia varten
Ihmisten tulee kunnioittaa ja arvostaa soita
entistä enemmän
Soita on suojeltu riittävästi, uusia suojelualueita
ei tarvita
Soiden yksi tärkeä käyttötarkoitus on tuottaa
raaka-aineita ja työllistää
On luonnonvarojen tuhlausta, jos soita ei
hyödynnetä taloudellisesti
Ojittamattomia soita voidaan ottaa
turvetuotantoon
Ojitettujen soiden ennallistaminen on
hyödyllistä ja kannatettavaa
Yhteensä
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11. Ikäsi
Vastaajien määrä: 216

12. Vastaajan sukupuoli
Vastaajien määrä: 215

13. Vastaajan asuinympäristö
Vastaajien määrä: 215
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14. Vastaajan asuinkunta
Vastaajien määrä: 219

39

15. Mahdollisen vapaa-ajanasunnon sijaintikunta
Vastaajien määrä: 219
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16. Vastaajan koulutus
Vastaajien määrä: 213

17. Vastaajan ammattiasema
Vastaajien määrä: 216

18. Omistatko itse tai omistaako joku kotitaloudessasi maata?
Vastaajien määrä: 216
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19. Millä tavoin suot liittyvät elämääsi?
Vastaajien määrä: 216

20. Mitä energiaa kotisi lämmitykseen käytetään?
Vastaajien määrä: 216
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Liite 4: Eräiden Satakunnan soiden erityisasema vastaajien keskuudessa
Sijainti
Eura

Suo
Anttilansuo

Mainintoja
1

Toiminnot
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
virkistys
marjastus, retkeily,
linturetkeily, ulkoilu,
metsästys,
turvetutkimus

Merkitys

Eura

Eurassuo

9

Eura

Hyväsuo

1

Eura

Isosuo

6

turvetutkimus

Luonnontilainen, hyvät
retkeilymahdollisuudet,
laavu, mielenrauhan
tyyssija, ikimuistoisten
luontokokemusten
antaja.

Eura

Joutsuo

3

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
virkistys

Eura

Kukonsuo

4

Eura

Lasorahka

1

Eura

Laukassuo

1

Eura

Laustinrahka

2

Eura

Liesrahka

1

Eura

Lyökki

2

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
virkistys
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
virkistys
linturetkeily,
hyönteisretkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
virkistys
marjastus, ulkoilu

Eura

Lyörkinsuo

2

marjastus

Eura

Mustajärvi

1

Eura

Väsönsuo

1

ulkoilu, retkeily,
marjastus
ulkoilu, retkeily,
marjastus

Eura

Kirvessuo

1

Eura

Liessuo

1

Eura

Vuohensuo

3

Eurajoki

Haluksensuo

1

Eurajoki

Huhdansuo

4

Eurajoki

Kaakkurinsuo

1

Eurajoki

Kakkerinsuo

9

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
virkistys
retkeily, linturetkeily
retkeily, linturetkeily,
lintukartoitus,
marjastus
linturetkeily
retkeily, linturetkeily,
lintukartoitus,
marjastus, valokuvaus
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Muutoksia

Täysin pilattu,
ojitettujen soiden
luonnontila
muuttunut.

Lapsuuden tärkeä
paikka.

Kurkien esiintyminen,
luonnontilainen räme,
kangasmetsäsaareke ja
pieni lampi jossa joskus
ollut saunakin rannalla.
Aivan upea, iso,
linnustoltaan rikas,
läheinen sijainti.

Sijainti
Eurajoki

Suo
Lastensuo

Mainintoja
19

Toiminnot
retkeily, linturetkeily,
marjastus,
lintukartoitus,
valokuvaus

Eurajoki

Pahasuo

1

metsästys, marjastus

Eurajoki/Eura

Kahalansuo

2

retkeily, marjastus,
linturetkeily

Harjavalta

Ahvenlampi

2

marjastus

Harjavalta

Koirakorvensuo

2

Harjavalta

Kotosuo

2

Harjavalta

Pyhäsuo

6

Harjavalta

Raasansuo

5

Honkajoki

Aittomäenkeidas

2

myrskyvaurioiden
tarkkailu, marjastus
marjastus, retkeily,
virkistys
metsätyöt, metsästys,
marjastus, retkeily,
linturetkeily
myrskyvaurioiden
tarkkailu, marjastus,
metsätyöt, metsästys,
retkeily, ulkoilu,
linturetkeily
metsästys

Honkajoki

Huidankeidas

19

Honkajoki

Huidanlahti

1

Honkajoki

Kuuskeidas

4

Honkajoki

Lakkikeidas

2

Honkajoki

Marjakeidas

4

Honkajoki

Matokeidas

1

Honkajoki

Mätäskeidas

1

Honkajoki

Raatokeidas

1

linturetkeily, marjastus

Honkajoki

Rynkäkeidas

8

Honkajoki

Satamakeidas

4

Honkajoki/
Siikainen

Haapakeidas

16

Huittinen

Heposuo

4

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
luontokartoitus,
valokuvaus
linturetkeily,
turvetutkimus
retkeily, linturetkeily,
luontokartoitus,
hyönteisretkeily,
valokuvaus, metsästys,
marjastus, sienestys,
kuvitustyö
turvetutkimus

Merkitys
Luonnontilainen, järvi
rakentamaton,
uskomattoman hieno
erämaa-alue, läheinen
sijainti, elämyksellinen,
linnunpöntöt, tottunut
jo nuoresta asti
käymään.

Ennen hillamaita,
nyt kasvuturpeen
nostoa, aiemmin
avoimet suot
ojitettuina
rämettyneet.

Läheinen sijainti.

Metsästysalue.

retkeily, linturetkeily,
metsästys,
luontokartoitus,
hyönteisretkeily,
valokuvaus,
turvetutkimus
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
luontokartoitus,
linturetkeily, marjastus

Monipuolinen
hyödyntäminen, riekon
esiintyminen, hienot
maisemat, linnusto.

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily

Läheinen sijainti.
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Muutoksia

Metsästysalue.

Riekon esiintyminen,
suuri, villi, alkuperäinen
ja korvaamaton alue.

Pilattu.

Sijainti
Huittinen

Suo
Ilmiönsuo

Mainintoja
1

Toiminnot

Merkitys

Huittinen

Isosuo
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marjastus, retkeily,
linturetkeily,
valokuvaus

Retkeily, hyvä
palveluvarustus, kaunis
suomaisema, linnusto,
hiljaisuus.

Huittinen

Lohensuo

1

Huittinen

Marjasuo

1

Huittinen

Matkussuo

2

Huittinen

Nanhiansuo

1

turvetutkimus

Huittinen

Tamareensuo

1

metsätyöt, marjastus

Jämijärvi

Hohka

1

marjastus

Jämijärvi

Vaarinneva

3

ulkoilu, retkeily,
marjastus

Kankaanpää

Alhonkeidas

3

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily

Kankaanpää

Hallinkeidas

1

Kankaanpää

Isokeidas

3

Kankaanpää

Iso-Ohtio

1

ulkoilu

Kankaanpää

Jouhikeidas

2

Kankaanpää

Kahilakeidas

4

Kankaanpää

Karikeidas

1

Kankaanpää

Kiimaneva

2

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily

Kankaanpää

Koivistonkeidas

1

Kankaanpää

Konilampi

1

Kankaanpää

Kooninkeidas

3

Kankaanpää

Matineva

1

Kankaanpää

Muurainneva

1

Kankaanpää

Mätäsneva

1

Kankaanpää

Pohjankangas

1

Kankaanpää

Porraskeidas

1

metsätyöt

Kankaanpää

Punainenala

1

Kankaanpää

Rumaramäkkö

1

Kankaanpää

Sinahmi

3

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily

Kankaanpää

Soutamaton

1

Kankaanpää

Tarkinkeitaat

1

Kankaanpää

Vehkoneva

1

Kankaanpää

Viheräperänkeidas

2

ulkoilu,
hyönteisretkeily,
linturetkeily

Läheinen sijainti,
luonnontilainen,
rauhoittuminen,
vaellusreitti.

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
Upeat maisemat, ihana
paikka!

metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily
marjastus
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Hirvenmetsästysalue.

Muutoksia

Sijainti
Kankaanpää/
Honkajoki

Suo
Mustakeidas

Mainintoja
10

Merkitys

2

Toiminnot
metsästys, marjastus,
sienestys, retkeily,
linturetkeily,
luontokartoitus
retkeily, marjastus,
linturetkeily, virkistys,
peltotyöt,
hyönteisretkeily, ulkoilu
luontokartoitus

Karvia

Alkkianeva

5

Karvia

Hormaneva

Karvia

Isoneva

3

retkeily, metsästys

Upea paikka, hyvä
sijainti, ulkoilureitit.

Karvia

Jouppilankeidas

1

Karvia

Jäkäläneva

2

retkeily, metsästys

Karvia

Kantin
luonnonsuojelualue

1

retkeily, marjastus,
linturetkeily, virkistys

Karvia

Kaurakeidas

2

Karvia

Polvenkeidas

1

ulkoilu, marjastus,
linturetkeily,
hyönteisretkeily
marjastus, linturetkeily

Karvia

Puolakeidas

1

metsätyöt

Karvia

Rastiaisneva

1

Karvia

Salmilammenkeidas

1

Karvia

Tunkiosalonneva

1

Karvia

Vaarinnevankeidas

2

Kiikoinen

Peuranneva

3

marjastus, metsätyöt

Kokemäki

Aronsuo

2

Kokemäki

Harjunsuo

7

Kokemäki

Juutinsuo

2

Kokemäki

Kiettareensuo

2

Kokemäki

Korkeasuo

3

Kokemäki

Kupparinsuo

1

Kokemäki

Laesuo

1

opastus, marjastus,
linturetkeily
retkeily, marjastus,
linturetkeily, metsätyöt,
metsästys, ulkoilu,
linturetkeily, opetus
metsätyöt, metsästys,
retkeily, ulkoilu,
marjastus, linturetkeily
opastus, marjastus,
linturetkeily
luontoretkeily,
linturetkeily,
valokuvaus
retkeily, marjastus,
linturetkeily
marjastus, linturetkeily

Kokemäki

Liekopihdinsuo

2

Kokemäki

Piilisuo

2

Kokemäki

Porolansuo

2

Kokemäki

Vehkasuo

1

Kokemäki

Äimäsuo

1

Kokemäki/
Huittinen

Puurijärvi-Isosuon
kansallispuisto

11

Riekon esiintyminen

Muistot, läheinen
sijainti.

retkeily, marjastus,
linturetkeily
retkeily, marjastus,
linturetkeily
retkeily, marjastus,
linturetkeily
retkeily, marjastus,
linturetkeily
retkeily, linturetkeily
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Muutoksia

Merkittävä suoalue.

Ojitettu, pilaa
Sääksjärven
vesistöä.
Pilattu ojituksin.

Soita ennallistettu.
Puurijärven
vedenpintaa on
nostettu.

Sijainti
Kokemäki/
Huittinen

Suo
Ronkansuo

Mainintoja
19

Köyliö

Kakkurinsuo

6

Toiminnot
marjastus, retkeily,
linturetkeily, opastus,
metsästys, ulkoilu,
valokuvaus
marjastus

Merkitys
Maisema,
monipuolinen
luontopolku.

Köyliö

Kyynissuo

1

metsästys, marjastus

Köyliö

Lattamerensuo

1

retkeily

Köyliö

Lauhansuo

1

Köyliö

Pikkukakkurinsuo

1

marjastus

Köyliö

Ruotanansuo

1

retkeily

Köyliö

Sikasuo

3

Köyliö

Takarahka

1

retkeily, metsästys,
marjastus, linturetkeily
metsästys, marjastus

Köyliö/Eura

Lamminsuo

2

metsästys, marjastus,
linturetkeily

Lavia

Kinanneva

2

marjastus, linturetkeily

Lavia

Liehuvansuo

1

Lavia

Vaskunneva

6

Lavia

Välineva

1

Luvia

Hangassuo

2

Luvia

Kotkasuo

3

metsästys, marjastus

Läheinen sijainti.

Luvia

Porsmusansuo

1

Luvia

Riihijärvi

1

kasviretkeily, retkeily,
marjastus, linturetkeily
marjastus

Läheinen sijainti.

Merikarvia

Hahkankeidas

1

retkeily, valokuvaus

Merikarvia

Mankaneva

2

Nakkila

Aurasuo

2

linturetkeily, marjastus,
virkistys
metsästys

Nakkila

Kiimasuo

2

metsästys

Nakkila

Kivialho

1

retkeily, marjastus

Nakkila

Kurkelansuo

1

Nakkila

Salomonkallio

2

marjastus, sienestys,
ulkoilu, virkistys
ulkoilu

Nakkila

Protso

1

Nakkila

Uudenlevonsuo

2

Pomarkku

Isoneva

39

Pomarkku

Karhuneva

1

Pori

Pitkäsuo

1

Ennen hillamaita,
nyt kasvuturpeen
nostoa, aiemmin
avoimet suot
ojitettuina
rämettyneet.

marjastus, ulkoilu,
linturetkeily,
hyönteisretkeily
metsätyöt

kasviretkeily, retkeily,
marjastus, linturetkeily
kasviretkeily, retkeily,
marjastus, linturetkeily
retkeily, virkistys,
marjastus, linturetkeily,
metsästys, valokuvaus

linturetkeily, virkistys,
valokuvaus
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Opastustaulut
Ronkansuolta viety
pois?

Helppo saavutettavuus,
pitkospuuverkosto,
luontoelämykset, hyvä
talviulkoilualue,
perhoslajisto,
lapsuusmuistot.
Hieno alue, pitkospuut
(joskin
huonokuntoiset).

Sijainti
Pori

Suo
Ruutulamminsuo

Mainintoja
3

Pori

Pikku Rottajärvi

1

Toiminnot
marjastus, ulkoilu,
linturetkeily, virkistys
ulkoilu

Rauma

Hevossuo

2

retkeily, turvetutkimus

Rauma

Komprinsuo

1

metsätyöt

Rauma

Kuivasuo

1

Rauma

Narvisuo

3

Rauma

Ojasuo

3

Rauma

Tuoriston suo

1

Siikainen

Kivineva

2

Siikainen

Kivisahinkeidas

1

linturetkeily, marjastus,
virkistys, metsätyöt
ulkoilu

Siikainen

Turkinneva

1

ulkoilu

Säkylä

Köyryn nummi

1

Säkylä

Latvaansuo

1

Säkylä

Venäläissuo

1

Ulvila

Elvansuo

3

Ulvila

Isosuo

1

Ulvila

Jussinsuo

1

sienestys

Ulvila

Kuhimasuo

1

retkeily, linturetkeily

Ulvila

Niemenpäänsuo

1

retkeily

Ulvila

Pahanpervonsuo

1

Ulvila

Palus

2

Ulvila

Rimpisuo

2

marjastus, linturetkeily

Ulvila

Siikelisuo

5

marjastus, retkeily,
metsätyöt, linturetkeily,
metsästys

Ulvila

Sileäsuo

1

Ulvila

Siltainsuo

1

Ulvila

Särkisuo

2

Ulvila

Tokosuo

1

Ulvila

Valkeasuo

1

mökkeily, marjastus,
lintujen kuuntelu
retkeily, linturetkeily,
turpeen haku, ulkoilu,
turvetutkimus
marjastus

Lähellä kaupunkia,
luonnontilainen.
Muistot.

Retki- ja
marjastusympäristö.

retkeily, marjastus
turvetutkimus

Kaurunfältti
Karhusuo
Kettistönkeidas

linturetkeily, marjastus

Kristellikeidas

ulkoilu

Lumikkosuo

metsätyöt

Mariluntinsuo
Näsiniemenneva

Läheinen sijainti.

marjastus, retkeily

ulkoilu,
hyönteisretkeily,
linturetkeily, marjastus
marjastus, retkeily,
metsätyöt

metsätyöt
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Suojuoksun
mahdollisuus

Lapsuusmuistot.

Fatisuo
Fendes

Merkitys

Metson ja juolukan
esiintyminen.

Ennallistettu.

Sijainti

Suo
Pitkänlahdenkeidas

Mainintoja

Toiminnot
metsätyöt

Redussuo
Seitsemänmerkinsuo
Sielusuo

metsätyöt, marjastus

Suojärvi
Sämppärä
Torvikallionneva
Umpijärvi
Vinkkelisuo

marjastus
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Merkitys
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