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Rahkasammalbiomassan 2020 korjuukohteiden inventointi 

Niko Silvan, Luonnonvarakeskus 

Toimeksianto 

Biolan Oy tilasi 13.11.2020 Luonnonvarakeskukselta seuraavien rahkasammalbiomassan korjuukohteiden: 

Liminganneva, Kivisalmenneva, Salmilamminkeidas, Salojenneva ja Sarvineva, jälkiarvioinnin. Selvitettäviä 

asioita olivat: 

1. Suon luonnontilaisuuden arviointi korjuualueelta ja sen lähistöltä sekä yleisesti suoaltaalta.  

 

2. Koneelliseen korjuun työjäljen arviointi, kuten korjuusyvyys kerätyllä alueella 

suojavyöhykkeet ja korjaamattomat suojavyöhykkeet, korjatun rahkasammalkerroksen 

paksuus, ajourat, yleisilme valmiin työmaan osalta. 

 

Korjuualueiden kenttäinventoinnit suoritettiin 16.-24.11.2020. 

 

Liminganneva 

Peräseinäjoen Liminganneva on tyypillinen Suomenselän alueen karu suo, vallitsevina suotyyppeinä 

lyhytkorsiräme ja rahkaräme. Suoaltaan luonnontilaisuusluokitus kansallisen suo- ja 

turvemaastrategian mukaan on luokkaa 3; laiteita on metsäojitettu, keskusta-alueet pääosin 

ojittamattomia. Itse korjuualue on ollut suurimmalta osaltaan lähes luonnontilaisen kaltainen; 

suokasvillisuus ja hydrologia vastasivat ennen korjuuta lähes luonnontilaisen lyhytkorsirämeen ja 

rahkarämeen piirteitä. Korjuualueen ojitettujen laiteiden välittömässä läheisyydessä suon 

ominaispiirteet olivat jonkin verran muuttuneet. 

Korjuualueen laajuus kokonaisuudessaan on n. 7 ha, edustaen koko suoaltaasta alle 5%. Korjuun 

työjälki oli työohjeen mukainen, erittäin siisti ja tasainen (kuva 1). Korjuusyvyys on ollut keskimäärin 

34±10 cm (max 54 cm, min 15 cm) (kuvat 2 ja 3). Suojakaistoja oli jätetty ohjeen mukaisesti, ja ne 

oli sijoiteltu oikeaoppisesti pintavesien virtaussuuntaa vastaan (kuva 4). Ajourat ovat siistejä, eikä 

merkittäviä syöpymiä havaittu, ei nevan puolella eikä kankaalla (kuvat 5 ja 6). Korjuualueen yleisilme 

on erityisen siisti ja asianmukainen.  

Ottaen huomioon koko suoaltaan luonnontilaisuusluokituksen, korjuualueen hyvin vähäisen osuuden 

koko suoaltaan pinta-alasta sekä tietyin varauksin myös toteutuneen korjuusyvyyden, voidaan 

korjuun katsoa toteutuneen periaatteessa työohjeiden mukaisesti. Toisaalta itse Limingannnevan 

korjuualue edustaa luonnontilaisuudeltaan niin hyvin säilynyttä aluetta, ettei näin luonnontilaisena 

säilyneitä kohteita tulisi kovin suuressa laajuudessa tulevaisuudessa käyttää rahkasammalbiomassan 

korjuuseen. Lisäksi vaikka alueen keskimääräinen korjuusyvyys oli vain hieman yli 30 cm, 

suurimmat korjuusyvyydet olivat paikoin selvästi ylittäneet työohjeen 30 cm syvyyden, ulottuen 

paikoin jopa selvästi yli 50 cm.  

Välittömästi vuonna 2019 korjatun alueen vieressä sijaitsevan, vuonna 2018 korjatun alueen 

kasvillisuus on uusiutunut hyvin; tupasvillaa ja rahkasammalia esiintyi alueella jo runsaasti (kuvat 7 

ja 8). Tämä antaisi olettaa korjuualueen uusiutuvan nopeasti. 
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Kuva 1. Limingannevan vuonna 2019 korjattua aluetta.  

 

Kuva 2. Korjuusyvyys on ulottunut keskimäärin 34 cm syvyyteen (max 54, min 15 cm) 
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Kuva 3. Korjatun pinnan reunaa, korjuusyvyys kuvassa alueelle tyypillinen runsas 30 cm (mitta 50 

cm). 

 

Kuva 4. Oikeaoppisesti sijoiteltu suojakaista on padonnut pintavedet taakseen. 
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Kuva 5. Siistiä ajouraa nevalla. 

 

Kuva 6. Siistiä ajouraa suon ja kankaan rajalla sekä kankaan puolella. 
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Kuva 7. Vuonna 2018 korjattu alue on lähtenyt hyvin kasvittumaan. 

 

Kuva 8. Rahkasammalten uudiskasvuakin esiintyy jo suhteellisen runsaasti. 
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Kivisalmenneva 

Peräseinäjoen Kivisalmenneva kuuluu laajasti ottaen samaan suoaltaaseen kuin Liminganneva, ja on 

myös tyypillinen Suomenselän alueen karu suo, vallitsevina suotyyppeinä rahkaneva ja rahkaräme 

(kuva 9). Suoaltaan luonnontilaisuusluokitus kansallisen suo- ja turvemaastrategian mukaan on 

luokkaa 3; laiteita on metsäojitettu, keskusta-alueet pääosin ojittamattomia. Itse korjuualue on ollut 

suurimmalta osaltaan lähes luonnontilaisen kaltainen; suokasvillisuus ja hydrologia vastasivat ennen 

korjuuta luonnontilaisen rahkanevan/rämeen piirteitä. Ainoastaan korjuualueen ojitettujen laiteiden 

ja alueen halkaisevan tien välittömässä läheisyydessä suon ominaispiirteet olivat jonkin verran 

muuttuneet. 

Korjuualueen laajuus kokonaisuudessaan on 17 ha, edustaen koko suoaltaasta n. 10%. Korjuun 

työjälki oli yleisesti ottaen työohjeen mukainen ja tasainen (kuva 10). Korjuusyvyys on ollut 

keskimäärin 33±9 cm (max 44 cm, min 16 cm) (kuvat 11 ja 12). Suojakaistoja oli jätetty ohjeen 

mukaisesti, ja ne oli sijoiteltu oikeaoppisesti pintavesien virtaussuuntaa vastaan (kuva 13). Myös 

metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (pienialaiset kalliosaaret) oli huomioitu korjuussa (kuva 

14). Ajourat olivat muuten asianmukaiset, mutta suon ja kankaan rajalla ajourat ovat pahoin 

syöpyneet, jopa pohjamaahan asti (kuva 15). Korjuualueen yleisilme on pääsääntöisesti siisti ja 

asianmukainen.  

Ottaen huomioon koko suoaltaan luonnontilaisuusluokituksen, korjuualueen suhteellisen vähäisen 

osuuden koko suoaltaan pinta-alasta sekä varauksin myös toteutuneen korjuusyvyyden, voidaan 

korjuun katsoa toteutuneen periaatteessa työohjeiden mukaisesti. Kuten Limingannevan, myös 

Kivisalmennevan varsinainen korjuualue edustaa luonnontilaisuudeltaan niin hyvin säilynyttä aluetta, 

ettei näin luonnontilaisia kohteita tulisi ainakaan suuremmassa laajuudessa tulevaisuudessa käyttää 

rahkasammalbiomassan korjuuseen. Lisäksi vaikka alueen keskimääräinen korjuusyvyys oli vain 

hieman yli 30 cm, suurimmat korjuusyvyydet olivat paikoin selvästi ylittäneet työohjeen 30 cm 

syvyyden, eivät kuitenkaan yhtä selvästi kuin Limingannevalla. 

Välittömästi vuonna 2020 korjatun alueen vieressä sijaitsevan, vuonna 2017 korjatun alueen 

kasvillisuus on uusiutunut hyvin; tupasvillaa ja rahkasammalia esiintyi alueella jo runsaasti (kuva 

16). Tämä antaisi olettaa myös 2020 korjatun alueen uusiutuvan nopeasti. 
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Kuva 9. Kivisalmennevan korjuualuetta ennen rahkasammalbiomassan korjuuta, kuvattu 

heinäkuussa vuonna 2017. 

 

Kuva 10. Kivisalmennevan korjuualuetta marraskuussa 2020, etualalla sadevesikertymää korjatulla 

pinnalla, taustalla korjaamatonta suojakaistaa. 
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Kuva 11. Korjuusyvyys on ulottunut keskimäärin 33 cm syvyyteen (max 44, min 16 cm) 

 

Kuva 12. Korjatun pinnan reunaa, korjuusyvyys kuvassa alueelle tyypillinen n. 35 cm (mitta 50 

cm). 



9 
 

 

Kuva 13. Oikeaoppisesti sijoiteltu suojakaista on padonnut pintavedet taakseen. 

 

Kuva 14. Metsälakikohteet oli huomioitu korjuussa. 



10 
 

 

Kuva 15. Pahoin syöpynyt ajoura. 

 

Kuva 16. Vuonna 2017 korjattu alue on jo hyvässä uusiutumisen vauhdissa. 
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Salmilamminkeidas 

Karvian Salmilamminkeitaan vallitsevina suotyyppeinä ovat lyhytkorsiräme ja lyhytkorsineva. 

Suoaltaan luonnontilaisuusluokitus kansallisen suo- ja turvemaastrategian mukaan on luokkaa 1; 

ympäristöä metsäojitettu (kuva 17), jonka lisäksi kohteen välittömässä läheisyydessä on harjoitettu 

turvetuotantoa 1970-luvulta alkaen, minkä johdosta suoaltaan hydrologia on vahvasti häiriintynyt. 

Pitkään jatkuneen turvetuotannon ja sen vaatimien vesistöjärjestelyjen vuoksi hydrologisesti 

toiminnallista suoallasta ei enää ole, vaan korjuualue edustaa sirpalemaista jäännettä entisestä 

suoaltaasta. Itse korjuualueen suokasvillisuus on ollut kohtuullisen hyvin säilynyttä; suokasvillisuus 

ja hydrologia olivat muuttuneet jonkin verran, mutta rahkasammalpintaa ja muuta suokasvillisuutta 

on ollut yli 50% pinnasta jäljellä.  

Korjuualueen laajuus kokonaisuudessaan on 3,6 ha. Korjuun työjälki oli yleisesti ottaen työohjeen 

mukainen ja tasainen (kuva 18). Korjuusyvyys on ollut keskimäärin 28±7 cm (max 42 cm, min 16 

cm) (kuvat 19 ja 20). Suojakaistoja oli jätetty ohjeen mukaisesti, ja ne oli sijoiteltu oikeaoppisesti 

pintavesien virtaussuuntaa vastaan (kuva 21). Ajourat ovat asianmukaiset, eikä pahoja syöpymiä 

havaittu (kuva 22). Korjuualueen yleisilme on siisti ja asianmukainen.  

Ottaen huomioon koko suoaltaan luonnontilaisuusluokituksen, korjuualueen vähäisen osuuden koko 

suoaltaan pinta-alasta sekä toteutuneen korjuusyvyyden, voidaan korjuun katsoa toteutuneen täysin 

työohjeiden mukaisesti.  

 

 

Kuva 17. Salmilamminkeitaan korjuualueen metsäojitettua ympäristöä. 
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Kuva 18. Salmilamminkeitaan korjuualuetta. 

 

Kuva 19. Korjuusyvyys on ollut työohjeen mukainen 28 cm (max 42, min 16 cm). 
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Kuva 20. Korjatun pinnan reunaa, korjuusyvyys alueelle tyypillinen n. 25 cm (mitta 50 cm). 

 

Kuva 21. Oikeaoppisesti sijoiteltu suojakaista on padonnut pintavedet taakseen. 
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Kuva 22. Ajouraa. 

 

Salojenneva 

Karvian Salojennevan vallitsevina suotyyppeinä ovat lyhytkorsiräme ja lyhytkorsineva. Suoaltaan 

luonnontilaisuusluokitus kansallisen suo- ja turvemaastrategian mukaan on luokkaa 1; ympäristöä 

metsäojitettu, jonka lisäksi kohteen välittömässä läheisyydessä on harjoitettu turvetuotantoa 1970-

luvulta alkaen, minkä johdosta suoaltaan hydrologia on vahvasti häiriintynyt. Kuten 

Salmilamminkeitaan kohteella, myös Salojennevalla pitkään jatkuneen turvetuotannon ja sen 

vaatimien vesistöjärjestelyjen vuoksi hydrologisesti toiminnallista suoallasta ei enää ole, vaan 

korjuualue edustaa sirpalemaista jäännettä entisestä suoaltaasta. Itse korjuualueen suokasvillisuus on 

ollut kohtuullisen hyvin säilynyttä; suokasvillisuus ja hydrologia olivat muuttuneet jonkin verran, 

mutta rahkasammalpintaa ja muuta suokasvillisuutta on yhä ollut yli 50% pinnasta jäljellä.  

Korjuualueen laajuus kokonaisuudessaan on 5,2 ha. Korjuun työjälki oli yleisesti ottaen työohjeen 

mukainen ja tasainen (kuva 23). Korjuusyvyys on ollut keskimäärin 23±9 cm (max 41 cm, min 11 

cm) (kuvat 24 ja 25). Suojakaistoja oli jätetty ohjeen mukaisesti; vesien virtaussuuntaa ei voitu 

määrittää (kuva 26). Ajourat ovat asianmukaiset, eikä pahoja syöpymiä havaittu (kuva 27). 

Korjuualueen yleisilme on siisti ja asianmukainen. 

Ottaen huomioon koko suoaltaan luonnontilaisuusluokituksen, korjuualueen vähäisen osuuden koko 

suoaltaan pinta-alasta sekä toteutuneen korjuusyvyyden, voidaan korjuun katsoa toteutuneen täysin 

työohjeiden mukaisesti.  
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Kuva 23. Salojennevan korjuualuetta. 

 

Kuva 24. Korjuusyvyys on ollut työohjeen mukainen 23 cm (max 41, min 11 cm). 
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Kuva 25. Korjatun pinnan reunaa, korjuusyvyys alueelle tyypillinen runsas 20 cm (mitta 50 cm). 

 

Kuva 26. Suojakaistoja. 
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Kuva 27. Ajouraa. 

 

Sarvineva 

Kihniön Sarvineva on tyypillinen Suomenselän alueen karu suo, vallitsevina suotyyppeinä rahkaneva 

ja rahkaräme. Suoaltaan luonnontilaisuusluokitus kansallisen suo- ja turvemaastrategian mukaan on 

luokkaa 3, laiteita metsäojitettu, keskusta-alueet pääosin ojittamattomia. Vuonna 2020 korjattu alue 

on ollut suurimmalta osaltaan lähes luonnontilaisen kaltainen; suokasvillisuus ja hydrologia 

vastasivat ennen korjuuta pääosin luonnontilaisen rahkanevan/rämeen piirteitä. Vuonna 2018 korjattu 

alue on ollut osin metsäojitusten hydrologisesti muuttamaa pintaa. 

Korjuualueen laajuus kokonaisuudessaan on 11,8 ha (2,9 ha v. 2018, 8,9 ha v. 2020), edustaen koko 

suoaltaasta hieman alle 10%. Korjuun työjälki oli v. 2020 korjatulla alueella on osin epätasainen ja 

urautunut (kuva 28). Korjuusyvyys on ollut vuonna 2020 korjatulla alueella keskimäärin 39±10 cm 

(max 55 cm, min 26 cm) (kuvat 29 ja 30), ja vuonna 2018 korjatulla alueella keskimäärin 24±8 cm 

(max 41 cm, min 14 cm) (kuva 31). Vuonna 2020 korjatulla alueella suojakaistoja oli jätetty 

riittävästi, mutta ne oli sijoiteltu väärin vesien virtausten suuntaisesti (kuva 32). Ajourat ovat monin 

paikoin pahoin syöpyneet ja raiteistuneet (kuvat 33 ja 34). Lisäksi ajourien vaikutusalue on 

Sarvinevan kohteella suhteessa korjuualaan suhteettoman suuri. Alueella ei oltu huolehdittu ojien 

ylitysten jälkihuollosta, joten pintavedet pääsivät virtaamaan esteettömästi ojiin. Korjuualueen 

yleisilme ja korjuun toteutus ylimalkaan eivät olleet asianmukaiset v. 2020 korjatun alueen suhteen. 

Toisaalta v. 2018 korjattu alue oli yleisilmeeltään siisti ja myös kasvillisuuden uusiutumiskehitys oli 

lähtenyt hyvin käyntiin (kuva 35). 
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Sarvinevan v. 2020 korjatulla alueella esiintyi puutteita korjuusyvyyden, korjattavan alueen 

sijoittelun (menty liian pitkälle suon luonnontilaisen kaltaiselle keskusosalle), ajourien syöpymisen 

ja suhteettoman suuren vaikutusalueen, suojakaistojen sijoittelun sekä korjuualueen yleisilmeen 

osalta. Korjuun ei näin ollen voida katsoa toteutuneen v. 2020 korjatun alueen osalta työohjeen 

mukaisesti. Toisaalta Ecomoss Oy:n oman ilmoituksen mukaisesti työmaa-alue on loppusiistimisen 

osalta kesken, joten työmaan yleisilme todennäköisesti kohenee sen myötä. Lisäksi korjuualue 

edustaa koko suoaltaan osalta vain pientä osaa, joten työmaa-alueen vaikutus ei ulotu läheskään joka 

paikkaan suoaltaalla. 

Sarvinevan v. 2020 korjattu alue edustaa luonnontilaisuudeltaan niin hyvin säilynyttä aluetta, ettei 

tällaisia kohteita tulisi tulevaisuudessa ainakaan suuremmassa laajuudessa käyttää 

rahkasammalbiomassan korjuuseen. Vuonna 2018 korjattu alue edustaa kuitenkin tulevaisuudessakin 

rahkasammalbiomassan korjuuseen soveltuvaa aluetta.  

 

 

Kuva 28. Sarvinevan korjuualuetta. 
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Kuva 29. Korjuusyvyys on ylittänyt selvästi työohjeen 30 cm (ka. 39, max 55, min 26 cm). 

 

Kuva 30. Korjatun pinnan reunaa, korjuusyvyys alueelle tyypillinen n. 40 cm (mitta 50 cm). 
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Kuva 31. Korjatun pinnan reunaa v. 2018 korjatulla alueella, korjuusyvyys n. 20 cm (mitta 50 cm). 

 

Kuva 32. Väärin, vesien virtaussuunnan suuntaisesti sijoiteltuja suojakaistoja - pintavedet pääsevät 

virtaamaan suoraan ojiin. 
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Kuva 33. Ajouraa. 

 

Kuva 34. Pahoin syöpynyt ojan ylityskohta. 
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Kuva 35. Vuonna 2018 korjattua aluetta, jolla kasvillisuuden uusiutuminen on hyvin käynnissä. 

 

Yhteenveto 

Korjuualueinventointi kattoi yhteensä viisi aluetta suhteellisen pienellä maantieteellisellä alueella 

Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajaseudulla. Alueet oli korjattu pääosin vuonna 2020, 

tosin Limingannevalla, Kivisalmennevalla ja Sarvinevalla korjuuta oli suoritettu pienialaisesti jo 

aikaisempina vuosina, joka antoi mahdollisuuden alueiden suokasvillisuuden uusiutumispotentiaalin 

alustavaan arviointiin, joka todettiin hyväksi. 

Viidestä tarkastetusta korjuualueesta neljällä (Liminganneva, Kivisalmenneva, Salmilamminkeidas 

ja Salojenneva) oli toimittu pääosin rahkasammalkorjuun työohjeen mukaisesti, ja selkeitä puutteita 

ja ylilyöntejä esiintyi vain yhdellä alueella, Sarvinevalla. Huomioitavaa on, että tässä tarkastelussa 

työohjeen katsotaan sallivan ainakin pienialaisen korjuun myös luonnontilaisuusluokan 3 soilla, ja 

etenkin näillä kohteilla tulisi tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota korjuusoiden paikallisiin 

luontoarvoihin olemalla yhteydessä esim. paikallisiin ELY-keskuksiin, ja pyytää heidän 

tietokannoistaan alustavia luontoarvotietoja sekä maastotarkastuksilla. 

Tarkastetuista korjuualueista Liminganneva, Kivisalmenneva ja Sarvineva edustavat 

luonnontilaisuudeltaan niin hyvin säilyneitä alueita, että tällaisten kohteiden korjuusuunnittelussa 

tulee mahdolliset luontoarvot ottaa erityisen hyvin huomioon ennakkokartoituksilla (ELY-keskusten 

tiedot ja maastotarkastukset), pitäytyä suoaltaan kokonaispinta-alaan suhteutettuna pienialaisessa 

korjuussa (alle 10%), sekä suunnata korjuu mahdollisimman lähelle hydrologisesti muuttuneita 

laiteita, ei liian pitkälle suon luonnontilaisen kaltaiselle keskusosalle.  
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Tarkastetuista korjuualueista Salmilamminkeidas ja Salojenneva edustavat luonnontilaisuudeltaan 

selvästi muuttuneempia soita, luonnontilaisuusluokan ollessa luokkaa 1. Tämän tyyppisillä soilla ei 

pääsääntöisesti ole niin suuria säilyneitä luontoarvoja, että ne muodostaisivat esteitä 

rahkasammalbiomassan korjuulle, kuitenkin sillä varauksella, että kohteella saattaa esiintyä joitain 

paikallisesti merkittäviä luontoarvoja, direktiivilajeja tms. Näin ollen kaikkien korjuualueiden 

ennakkosuunnitteluun tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. 

 


