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Turve - Poh jois-Suo 'men 
kiiyttiimiitOn · luonnonvara 

Turve syntyy viileiis
sii, · kosteassa ilmastos
sa veden vaivaamalla 
maalla. V iihiihappisilisa 
oloissa suokasvien 
jiiiinteet eiviit lahoa, 
vaan maatuvat mustak
si, koossapysymatto
maksi massaksi. Poh
jois-Suorni kuuluu tur
vetta muodostavaan il
mastovyohykkeeseen. 
Kesat ovat suhteellisen 
kylmia -ja sateisia. Laa
joilla alueilla turpeen 
kertymista edista vat li
saksi maanpinnan ta
saisuus ja siita johtuvat 
pintavesien hitaat liik
keet. 

Pohjois-Suomen 
turvevarat 
valtavat 
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Turvekoksiteollisuudella on 
vanhat perinteet mm. Neuvosto
Jiitossa , Saksassa ja Puolassa. 
Suomen ensimmiiistii turveko~ 
sitehdasta rakennetaan parhail
laan Periiseinajoelle. Sen ko
eka yttii alkanee kuluvan vuoden 
syksylla. 

Turvekoksi voidaan jaJostaa 
edelleen aktiivihiileksi . Aktiivi
hiili on jokapiiivaisen elinympii
ristiimme tehokas puhdistaja; 
sillii suodatetaan juomavetemme 
kirkkaaksi , hengitysilmamme 
raikkaaksi ja sokerimme valkoi
seksi. Turvetta jalostavaa aktii
vihiiliteollisuutta on Hollannissa 
ja Irlannissa , muttei toistaiseksi 
vielii Suomessa. 

Turvekoksin ja aktiivihiilen 
raaka-aineeksi kelpaa vain vii
hiituhkainen turve. Sita saadaan 
varsinkin rahkaisilta kohosoilta, 
samoilta seuduilta kuin kasvu
turv et.takin. 

Aktiivihiiliteollisuus voi olla 
tule vaisuudessa turpeen tiir
keimpia kiiyttiimuotoja. Pohjois
Suomen mahdollisuudet siinii 
ovat toistaiseksi viihiin tunnetut. 
Aktiivihiilen valmistukseen on 
kuitenkin jo varauduttu: esimer
kiksi Vuolijoen kunnassa on PY-
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Pohjois ~Suomessa paikoin yli ·- _ ;·:0.~ 'L turvesuot, myiis aktiivihiile ·n val-
puolet maanpinta-aJasta (kuva). "-' .:;. , m1stuks een kelvolhset suot. 
Jop a tuhansia vuosia jatkuneen '6~/ ,·~· 
kerrostuljI1isen aikana turpeen 
keskimii~riiinen paksuus on 
noussut liihes kahteen metriin: 
Oulun liiiinin soissa 1.80 m: iin ja 
Lap in liiiinin soissa 1.93 m: iin. 
Kairauksissa on loydetty myos 
jo itakin paksuja turvepatjoja . 
Esimerkiksi Pelson Tuulisuolla 
Vaalan kunnass a on 20 hehtaarin 
alue, missii kair a satt uu kiven
niiismaa han vasta yli nelj iin 
metrin sy l'yydessii. 

Pohjois -Suomen tun·e,·a rat 
ovat valtavat. Kok 
varoiksi arvioid 
rn1 ,noin puole 
lujoen pob 
tun·etta · 
toaineen 
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Turpeen kaytto 
muuhun 
teollisuuteen 

Orgaa nisilla ' liuottimilla tur
peesta voidaan uuttaa vahoja ja 
ha rtsej a , joita nimitetiiiin myos 
bit ume iksi. Niitii liukenee uutto
nesteeseen noin 10 prosenttia 
Lurpee n ku iva-aineesta. Ylivies
kan Hangastennevalta on miiiiri
tetty bi tumipitoisuudeksi jopa ' 16 
prose nttia . Neuvostoliitossa tur
\-ebitum eita kiiytetiiiin metallite

uden valumuottian valmis-

·a hoista valmistetaan 
ita Suomessa turve
ude lle ei loytyne ko
iittii viist i menekkiii. 

.entlma rkkina t taas ovat liinsi
Sdksal aisesta ruskohiilestii mas
satuotantona valmiste.ttujen_va
hoien valloittr1mM 



Turve syntyy viileas
sa, kosteassa ilmastos
sa veden vaivaamalla 
maalla. Vahahappisissa 
oloissa suokasvien 
jaanteet eivat lahoa, 
vaan maatuvat mustak
si, koossapysymatto
maksi massaksi. Poh
jois-Suomi kuuluu tur
vetta muodostavaan il
mastovyohykkeeseen. 
Kesat ovat suhteellisen 
kylmia ja sateisia. Laa
joilla alueilla turpeen 
kertymista edista vat li
saksi maanpinnan ta
saisuus ja siita johtuvat 
pintavesien hitaat liik
keet. 

Pohjois-Suomen 
turvevarat 
valtavat 

TurEkerrostumat peittavat 
Pohjois-Suomessa paikoin yli 
puolet maanpinta-alasta (kuva). 
Jopa tuhansia vuosia jatkuneen 
kerrostumisen aikana turpeen 
keskimiiiiriiinen paksuus on 
noussut liihes kahteen metriin: 
Oulun liiiinin soissa 1.80 m: iin ja 
Lapin liiiinin soissa 1.93 m: iin. 
Kairauksissa on 16ydetty myos 
joitakin paksuja turvepatjoja. 
Esimerkiksi Pelson Tuulisuolla 
Vaalan kunnassa on 20 hehtaarin 
alue, missii kaira sattuu kiven
niiismaahan vasta yli neljan 
metrin syvyydessii. 

Pohjois-Suomen turvevarat 
ovat valtavat. Koko maan turve
varoiksi arvioidaan 100 miljardia 
m3 ,noin puolet siitii sijoittuu Ou
lujoen pohjoispuolelle. Mikali 
turvetta kiiytettiiisiin vain · polt
toaineena, polttoturpeena, kel
vollinen osuus Oulun ja Lapin 
laanissii lasketaan yhteensii 22 
miljardiksi m3 : ksi. Se vastaa 
noin miljardia tonnia oljya. Ver
rattuna 1970-luvun alkupuolen ol
b,:.ulrn i u tu k seen Pob,i oi,s;.S,u.Q m~ 
polttoturve vastaisi liihes 100 

. vuoden oljyntarvetta koko maas
sa. 

Turve 
polttoaineena 

Turve koostuu suokasvien 
jiiiinteistii. Niiden maatuessa hii
len suhteellinen osuus nousee , 
hapen viihenee ja turpeen liim
poarvo paranee. Laadukkain 
polttoturve nostetaan riittiiviin 
syviltii soilta, kun heikosti maa
tunut pintaturve on kuorittu pois. 

Maatunut turve on polttoainee
na puuta tehokkaampi, mutta k'i- , 
vihiiltii heikompi. Viihiiinen rik 
kipitoisuus on po'lttoturpeen eri
tyinen etu; rikkiii on vain kym
menesosa kivihiilen tai polttool
jyn rikistii. Tavallisimmin turve 
poltetaan jyrsinturpeena. Jyrsi 
miillii nostettu ja polymiiisena 
kuljetettu turve saadaan suosta 
tulipesiiiin viihaisin kustannuk
sin , mutta tietyin haitoin. Jyrsin
turve holvautuu ja kuumenee va
rastoitaessa, vie tilaa, on tyoliis 
kiisitella ja soveltuu- vain suuriin 
kaukolammitys - tai teollisuu5-
kattiloihin. 
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Turvekoksiteollisuudella on 
vanhat perinteet mm . Neuvosto
liitossa . Suksassa ja Puolassa. 
Suomen ensim miiistii turveko~
-i:chdasta rakennetaan parhail-

n Periiseiniijoelle. Sen ko
:h :ti'• alka nee kuluvan vuoden 

"i-~vtlii. 
- Tu·n·ekok si voidaan jalostaa 

edelleen aktiivih iileksi. Aktiivi
!uill an jokapaiviiisen elinympii
ristomme tehokas puhdistaja; 
si!la suodatetaan juomavetemme 
kirkkaaksi. hengitysilmamme 
raikkaaksi ja sokerimme valkoi
seksi. Turvetta jalostavaa aktii
vihiiliteollisuutta on Hollannissa 
ja Irlannissa, muttei toistaiseksi 
vielii Suomessa. 

Turvekoksin ja aktiivihiilen 
raaka-aineeksi kelpaa vain vii
hatuhkainen turve. Sita saadaan 
varsinkin rahkaisilta kohosoilta, 
samoilta seuduilta kuin kasvu
turvettakin. 

Aktiivihiiliteollisuus voi olla 
tulevaisuudessa turpeen tar
keimpiii kayttomuotoja. Pohjois
Suomen mahdollisuudet siinii 
ovat toistaiseksi viihiin tunnetut. 
Aktiivihiilen valmistukseen on 
kuitenkin jo varauduttu: esimer
kiksi Vuolijoen kunnassa on py-

, ::;) 5 •• ..,,. I ritty k<:!.[tQittill)laan~pa~i pol UQ.;, 
~ ' turvesuot, myos -aktiivihiilen val

Pohjois -Suomen soisimmat alueet. 

Jyrsinturpeen haittojen viihen
tamiseksi siita voidaan puristaa 
kiinteitii jaakiekkoliitkiin muo
toisia tai pitkulaisia, halkaisijal
taan 5 20 cm:n ,t !I r.x eh r i -
k e t t e j ii . Briketoitaessa turve 
kuivuu ja sen lampoarvo nousee. 
Samalla hiiviaa jyrsinturpeen 
polyisyys, likavuus ja liiallinen 
keveys. Turvebriketteja voidaan 
polttaa omakotitalojen keskus
liimmityskattiloissa, saunanpe
sissii tai vaikkapa takoissa. Pe
raseiniijoelle rakennetaan vuosi
na 1976-77 turvebriketti tehdas. 
Sellaista on ehdotettu myos 1-el
sonsuolle . 

Kasvuturve 
Kasvuturpeen raaka-aineeksi 

soveltuu parhaiten vaalea, maa
tumaton rahkaturve. Sita syntyy ' 
karuilla riimeillii ja nevoilla 
vaatimattomien rahakasammal
ten, etupiiiissa lajin Spahgnum 
fuscum jiiiinteinii. Paksuimmat 
kasvuturvepatjat 16ydetiiiin ns . 
kohosoilta. Niitii on Pohjois-Suo
messa vain Oulun liiiinin lounais
kolkassa: Kalajoe .n - Ylivieskan 
- Ruukin kolmiossa. Osa kasvu 
turpeesta saadaan polttoturve
tuotannon valmisteluvaiheessa 
poistettaessa suon heikosti maa
tunut pintakerros. 

Kasvihuoneidemme salaatit, 
tomaatit , neilikat ja ruusut kas-

vavat nykyiiiin liihes poikkeuk
setta kasvuturpeessa. Turve on 
muokattu, seulottu ja lannoitet
tu. Viljelijiin tulee huolehtia vain 
kastelusta. ~ alik ojtua, muovi
siikkeihin pakattua kasvuturvet
ta viediiiin myos ulkomaille. 

Pohjois-Suomessa ei ole tois
ta iseksi kasv utu rveteollisuu tta. 
Mahdollisuudet olisivat hyviit ai
nakin alueen omien kasvihuonei
den tarpeen tyydyttiimiseen . 

Turpeesta 
koksia ja 
aktiivihiilta 

Kun turvetta kuumennetaan il
mattomassa tilassa aina 800-900 
asteeseen, kuivatislataan, siitii 
haihtuu piiiiosa hapesta ja ve
dystii. Hiilipitoista jiiiinnostii ni
mitetiiiin turvekoksiksi. Metalli
teollisuus saa km1mentamalla 
turvekoksia puhtaan hehkun, 
jossa se voi valmistaa .parhaita 
teriiksiii ja ferrokromia. 

Kuivatislauksessa haihtuvasta 
kaasusta tiivistyy liimpotilan 
laskiessa tervaa . Pienessii turve
koksilaitoksessa tervaa ei kui
tenkaan kannata erottaa omaksi 
tuotteeksi, vuan terva-kaasuseos 
poltetaan sellaisenaan kuivatis
lauksen vaatimaksi lampoener
gfaksi. 

mistukseen kel volliset suot. 

Turpeen kaytto 
muuhun 
teollisuuteen 

Orgaanisilla liuottimilla tur
peesta voidaan uuttaa vahoja ja 
hartseja, joita nimitetaiin myos 
bitumeiksi. Niitii liukenee uutto
nesteeseen noin 10 prosenttia 
turpeen kuiva-aineesta. Ylivies 
kan Hangastennevalta on maiiri
tetty bitumipitoisuudeksi jopa ' l6 
prosenttia. Neuvostoliitossa tur
vebitumeita kaytetaan metallite
ollisuuden valumuottian valmis
tukseen. 

Turpeen vahoista valmistetaan 
kiillotusaineita. Suomessa turve
vahateoilisuudelle ei liiytyne ko
timaasta riittiiviisti menekkia. 
Vientimarkkinat taas ovat liinsi
saksalaisesta ruskohiilestii mas
satuotantQpa valmistettuien va- _ 
hojen valloittamat. • -

Turpeesta voidaan valmistaa 
moma hiilipohjaisia tuotteita: 
selluloosaa, nailonia, muovia, jo
pa bensiiniii. Valmistus on tois 
taiseksi jiiiinyt kokeil_uksi, koska 
puu ja oljy ovat olleet huokeam 
pia lahtoaineita . 

Vuoden 1960 tienoilla Kemira 
~Oy:n (entinen Typpi Oy) tehtaal
!a Oulussa turpeesta kaasutethin 
~mmoniakin tuotannossa tarvit
tavaa synteesikaasua. Menetel
mii oli lupaava, mutta varsin pi. 
an siirryttiin · silloisissa oloissa 
halvempaan polttooljyyn. Nyky 
iiiin turvetta polttamaan pystyvii 
lait\eisto on paketoitu pahojen 
piiivien varalle . 

Turve on monipuolinen poh
joissuomalainen luonnonvara. 
Polttaltlinen tullee siiilymaiin 
viela pitkiiiin turpeen piiiiasialli
sena kii\ttomuotona. Jo tassa 
vaiheess~~n kuitenkin varaudut
tava poltta~ista pitemmiille me
neviiiin turv;etuotantoon. Mutta 
ennenkuin Po)ljois-Suomen tur
peesta tulee kol,{sia, aktiivihiiltii, 
seUuloosaa taikiwl bensiiniii, tar 
vitaan paitsi oljYJ:\ hinnan edel
leen jatkuvaa nousL\-~, myos lisiiii 
tutkimusta. 


