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Turpeen kayttoa koskevan tutkimustoiminnan kehittamisohjelma 

1. Johdanto 

Pohjois-Suomen suot ja niiden turve ovat luonnonvara, joka on~ 

ollut pitkaan vahan kaytetty, jopa kayttamaton. Perinteellisia 

suonkayttornuotoja ovat olleet peltoviljely ja sita hiernan nuo

rempi metsanviljely. Naiden rinnalle on syntynyt 1970-luvulla 

turvetuotanto: soiden turpeen kaytto joko polttoturpeeksi tai 

kasvuturpeeksi. 

Suon raivaus pelloksi ja turpeen kaytto nain viljelyskasvien 

kasvualustana on taman vuosisadan ilrnio. Uudisraivaus oli laa-

jirnrnillaan toisen maailrnansodan jalkeisena parina vuosikyrnrnene

na. Peltojen paketointi 1960- ja 1970-luvun vaihteessa keskey 

ti suonraivauksen, ja turvernaiden pellot jaivat sillensa. Osa 

niista rnetsitettiin. Kaikkiaan Pohjois-Suomen soita raivattiin 

viljelykseen noin 150 000 ha /1/. 

Metsankasvatus on nykyaan tarkein suonkayttornuoto. Valtakunnan 

rnetsien kestavaa vuotuista hakkuusuunnitetta on voitu nostaa 

rnetsaojitustulosten ansiosta vuoden 1959 46.4 miljoonas ta m
3 :sta 
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vuoden 1970 52.6 miljoonaan m3 :iin. Vuotuinen lisays 6.2 mil

joonaa m3 vastaa viiden keskisuuren puunjalostustehtaan raaka-

ainetarvetta /2/. 

Yli puolet Pohjois-Suomen ojituskelpoisista, ojitukseen varatuis-

ta soista on 1970-luvun puolivaliin mennessa uudisojitettu; ojis-

sa on runsaat miljoona hehtaaria, kun tavoite on kaksi miljoonaa 

hehtaaria. Uudisojitus paattyy nykyisella vauhdilla 10-15 vuo-

den kuluessa. Sen jalkeen ojitus jatkunee entisessa laajuudes-

saan taydennys- ja perkausojituksena /3/. 

Polttoturvetta on nostettu Pohjois-Suomessa·Pelson varavankilan 

alueella pienmittakaavassa jo pitkaan, mutta vasta 1970-luvulla 

alkoi varsinainen suurimittakaavainen turvetuotanto. Kesalla 

1975 turvetta nostettiin jo viidelta Pohjois-Suomen suolta yh-

t .. 0 3 ·1· 3 
eensa . mi JOonaa m . 

Valtioneuvosto on antanut tammikuussa 1974 valtion polttoaine-

keskukselle (Vapo) tavoitteeksi varautua vuoteen 1980 mennessa 

20 miljoonan m3 :n turvetuotantoon koko maassa /4/. Tasta maa

rasta Pohjois-Suomen osalle tullee 4-5 miljoonaa m3 Sen lisa~ 

si muut turvetuottajat lisaavat voimakkaasti tuotantoaan. Tur-

veruukki Oy:n arvioidaan paasevan lahimman 10 vuoden aikana 2-3 

· 1 · 3 .. mi JOOnaan m :11n. Pohjois-Suomen turvetuotanto tullee siten 

• 5-10 vuoden kuluessa kymmen- ellei kaksikymmenkertaistumaan vuo-

den 1975 tasosta. 

Pohjois-Suomen turvetutkimus on ollut toistaiseksi vahaista, paa-

asiassa valtakunnan ylcisiin Lutkimuksii11 liittyvgM. Koska Poh-

jois-Suornccn on syn tyny L Ollkl <l turvc t.co L l is uut ta, myos turvet t a 
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ja sen kerrannaisvaikutuksia koskevan tiedon tarve on nopeasti 

lisaantynyt. Tama kirjoitus on katsaus nykyiseen turvetietou

teen, mika on sen peittavyys Pohjois-Suomen kannalta ja mihin 

tutkimusta tulisi suunnata lahitulevaisuudessa. Kirjoitukses

sa rajoitutaan vain intensiivisiin kayttomuotoihin tai niihin 

tahtaaviin selvityksiin. 

2. Suo- ja turvevarat 

Maamme soiden maara- ja levinneisyys on selvitetty noin kymme

nen vuoden valein toistuvissa valtakunnan metsien inventoinneis

sa. Tuoreimmat havainnot Pohjois-Suomen soiden maarasta on V 

inventoinnissa, joka suoritettiin kenttatoiden osalta 1969-

1970 /5/. Tietoja on keratty muun muassa soiden pinta-aloista, 

suotyypeista ja niiden metsaojituskelpoisuudesta seka soiden 

puuston maarasta ja kasvusta. Inventointien perusteella koko 

Suomen suoalaksi on arvioitu vajaat 10 miljoonaa hehtaaria, jois

ta kuusi miljoonaa hehtaaria Pohjois-Suomeen /6/. 

Valtakunnan metsien III inventoinnin yhteydessa havaintolinjoil 

le sattuneiden soiden turpeen paksuus mitattiin aina neljaan 

metriin saakka /7/. Tasta aineistosta maamme kokonaisturveva

roiksi on laskettu 100-120 miljardia m3 , josta noin puolet on 

Oulujoen vesistoalueen pohjoispuolella /8, 9/. 
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Suomen Suonviljelysyhdistys on tutkinut soiden viljely- ja kayt-

toonottomahdollisuuksia paaasiassa kuluvan vuosisadan alkupuo-

liskolla. Naissa tutkimuksissa selviteltiin soiden syvyyksia, 

turvelajeja ja pohjamaan (mineraalimaan) laatua. Kairauksia ei 

kuitenkaan ulotettu systemaattisesti koko turvekerrokseen, vaan 

keskityttiin viljelykseen mahdollisesti tulevaan pintaturpee-

seen /10/ . 

Myos Keskusmetsalautakunta Tapio ja eri rnaahvilj e lysinsinoori-

piirit ovat tutkineet soiden soveltuvuutta rnaa- ja metsatalou-

delliseen kayttoon. Tapion rnetsaojitussuunnitelrniin selvitet n 

suotyyppi, pohjarnaan laatu ja turpeen paksuus 1.5 rn:n syvyyteen 

seka vaaitaan suon kaltevuus /10/. 

Geologinen tutkimuslaitos ja Maatalouden tutkimuskeskuksen rnaan-

tutkimuslaitos inventoivat rnaamrne turvevaroja edellista tarkem-

min. Valtakunnal li seen maaperakartoitukseen liittyvassa perus-

tutkimuksessa kiinnitetaan huornio toisaalta turpeen syntyyn ja 

turvelajin riippuvuuteen alueen kallioperasta, toisaalta turpei-

den ominaisuuksiin viljelysrnaina. Maaperakartoitus on nykyaan 

keskittynyt Etela-Suornen taaj arnien ymparistoon, rnutta erillis_ 

selvityksia on myos Pohjois-Suornesta, esirnerkiksi Oulun /11/ ja 

Rovaniemen /12/ tienoilta . 

Geologinen tutkimuslaitos suorittaa rnyos eril lisi a turveinven- • 

tointeja TUrveteollisuusliiton, valtion pol ttoainekeskuksen, 

laanien teollistamislautakuntien , seutukaavaliitto jen, kuntien 

ja kuntainliittojen tarpeisiin. Nykyaan keskitytaan polttotur-
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vesoiden inventointeihin. Pyrkimyksena on aina kultakin alu

eelta totaalinen selvitys polttoturvevaroista. Etela-Suomessa 

selvitykseen otetaan mukaan kaikki yli 20 hehtaarin suot ja 

Pohjois-Suanessa kaikki yli 100 hehtaarin suot /10/. 

Lapin laanissa on tutkittu kesa 1975 mukaan lukien noin 250 suo

ta /13, 14/. Posiota ja Ranuaa lukuunottamatta kaikkien kirkon

kylan kokoisten ja sita suurempien taajamien ymparistojen polt

toturvevarat tunnetaan. Posion ympariston suot tutkittaneen 

kesalla 1976. 

Oulun laanin turvetutkimuksella on perinteita Pelsonsuolta jo 

taman vuosisadan alusta /15, 16, 17/. Myos Hyrynsalmella, Suo

mussalmella /14/, ja Haapavedella /18/ on vanhoja turvetutkimuk

sia, 1940-1950-luvuilta. Silloinen karttamateriaali oli kuiten

kin puutteellinen eika soiden valinta ollut ehka paras mahdolli

nen eika missaan tapauksessa systemaattinen. Myohemmissa Oulun 

laanin turveinventoinneissa on keskitytty laanin etela- ja lan

siosiin. Niiden potentiaaliset polttoturvevarat on tutkittu jo 

lahes totaalisti. Esimerkiksi Siikajokilaakson turvevarat kar

toitettiin kesalla 1975 niin pitkalle, etta kokonaisselvityks< .--.._· 

ta puuttuu enaa yhden kesan kenttatyo. 

Pohjois-Suomen suo- ja turvevarojen kartoitus on ollut tehok

kainta suo- ja turvetutkimusta. Talla hetkella tunnetaan varsin 

tarkoin Pohjois-Suomen suotyypit, niiden metsaojituskelpoisuus, 

soiden potentiaalinen arvo peltomaana seka turvevarojen maara ja 

sijainti. Tutkimusta ovat hoitancct ja hoit~vat edelleen tehok-
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kaat valtakunnalliset organisaatiot. Geologisen tutkimuslaitok

sen inventoinneista saadaan periaatteessa suokohtainen rekiste

ri koko Pohjois-Suomen soista, ainakin yli 100 hehtaarin suurui

sista. Suorekisterin valmiituminen on tata nykya kuitenkin verk

kaista, koska tyovoimaa kenttahavaintojen jatkokasittelyyn tal

visin on niukalti. Lisaksi turverekisteri on suuntautunut perin

teisen geologian tavoitteisiin: turpeen syntyyn, turpeen ja kal

lioperan valisiin suhteisiin tms. Taman ohella kaytannon suon 

ja turpeen kayton suunnittelussa kaivataan tietoa monista soiden 

talouskayttoa koskevista seikoista, kuten soiden metsaojitusti;:::._ 

lanteesta, soiden puustosta: sen maarasta ja kasvusta, soiden 

muodoista ja soiden etaisyyksista maantieyhteyksista. Naita 

seikkoja varten olisi paikallaan laatia yhdessa Geologisen tut

kimuslai toksen turvetietouden kanssa Pohjois-Suomen suorekisteri, 

joka sisaltaisi perustiedot soiden turpeesta, sen maarasta ja 

laadusta, seka soiden taloudelliset arvot. Suorekisterin laati

minen on helpoin aloittaa Siikajokilaakson alueelta, jossa taman

tapaista sel~ittelya on jo aloitettu. Tutkimus voitaneen toteut

taa Geologisen tutkimuslaitoksen ~enttahavaintojen ohella ilma

kuVatutkimuksena. 

Turvevaroihin liittyy myos kokonai~selvitys soiden perustuotan

nosta. Soiden perustuotannosta saatavia hyodykkeita ovat mm. 

puu ja turve. Ojitettujen ja luonnontilaisten soiden puuston 

kasvu tunnetaan tarkoin. Sen sijaan turpeen paaasiallisen muo

dostajan, kent takerroksen (varvut, sammalet, sarat yms) tuotan

to on vajaasti tunnettu. On esimerkiksi vallalla taysi epatie

toisuus siita, mika on metsaojituksen vaikutus turpeen kertymi-
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seen: pysyyko se ennallaan, lisaantyyko se vai muuttuuko se jopa 

negatiiviseksi? Niin ikaan on oppiriitoja siita, pitaisiko tur

ve luokitella uusiutuvaksi vaiko uusiutumattomaksi luonnonvarak-

si. 

Turvevarojen kertymisen tai hupenemiscn tutkimista vaikeuttaa 

maatumisprosessin monimutkaisuus. Viime vuosina ulkomailla suo-

r.itett-.uien mitl . <111~~1-c~n p<•r11~d-_ 0c'lln /lg, 7.0, 2 1/ void ;-1;\n suom.llais

ten soiden turpeen kasvu arvioida olevan ehka 1-5 m3/ha luonnon

tilaisilla soilla. Vastaavia suornalaisi~ rnittauksia ei ole. 

Soiden perustuotantoa koskevaa tutkirnustoimintaa olisi syyta te

hostaa Pohjois-Suornessa. Tutkirnus tulisi suunnata rnetsaojitetuil

le ja viela ojittarnattornille rnutta ojituskelpoisille soille. 

Tietoa kaivataan siita, mika on turpeen kasvunopeus (kerrostumis

nopeus) eri suotyypeilla ja niita vastaavilla rnuuttumilla. On

gelma on laaja ja nykyisilla rnittausrnenetelrnilla vaikea. Taman 

vuoksi tutkimus tulisi suorittaa kasvitieteilijoiden ja suometsa

tieteen edustajien yhteistyona. Mahdollisesti tarvitaan lisaksi 

turvegeologeja. Pohjois-Suomessa tutkimuksen luonnollinen suori-

tuspaikka olisi Oulun yliopiston kasvitieteen laitos . 

Suo- ja turvevaroihin liittyvat tutkirnusehdotukset: 

1) Pohjois-Suomen suo- ja turverekisteri 

2) Pohjoissuomalaisten suockosystcemi~n pcrustuotanto ja sen 

rnuutturninen rnetsanparannustoimenpiteiden vaikutuksesta. 
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3. Turve kasvualustana 

3.1. Peltoviljely 

Soiden peltoviljelya on maassamme tutkittu jo viime vuosisadan 

puolella /1/. Pohjois-Suomessa intensiivinen tutkimus paasi 

vauhtiin 1920-luvulla, kun Maatalouden tutkimuskeskus rupesi 

perustamaan koeasemiaan myos maan pohjoisosiin /22/. Nykyaan 

suonviljelyn koetoimintaa harjoitetaan Pohjois-Pohjanmaan koe

asemalla Ruukissa, Hallakoeasemalla Vaalassa ja Lapin koeasemal

la Rovaniemen maalaiskunnassa. Lisaksi viljelijain suopelloil 

jarjestetaan paikalliskokeita. 

Pohjois-Suomessa soiden peltoviljelyn tutkimus keskittyi aluksi 

luonnontilaisten soiden tuottokykyyn ja niiden uudisraivaukseen 

/esim. 23, 24, 25/. Sittemmin selviteltiin kalkitus- ja lannoi

tusongelmia /esim. 26, 27/. Nykyaan tutkimusten paapaino on 

nurmitutkimuksissa /22/. 

Koetoiminnan rnyota suonviljelya on Pohjois-Suornessakin selvitet

ty rnelko perusteellisesti. Talla hetkella tutkimus on vahaist?-. 

silla koeasernat toimivat vajaalla teholla; niidenkin pelloista 

on osa paketoitu. Kun tutkimuksen tehostaminen nahdaan ajankoh

taiseksi, se voidaan toteuttaa nykyisella koeasemaverkolla. 

Pohjois-Suornen soiden peltoviljelyn pulmallisin ongelma on ny

kyaan nurmien huono talvehtirninen. Kevaisin joudutaan kyntarnaan 

lumen alla pahoin harventuneita nurmia. Karjanrehun, varsinkin 

sail6rehun saanti vaikcutuu. Buono talvehtiminen liittynee li-
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saantyneeseen typpilannoitukseen ja tihentyneisiin niittokertoi

hin. On myos epailty joidenkin hivenravinteiden puuttumista 

kasvualustasta. 

Pohjois-Suomen soiden nurmiviljelysten heikko talvehtiminen ja 

siita johtuva suuri riskialttius tulisi ottaa tiiviimman tutki

muksen kohteeksi. Paitsi monivuotisten nurmien viljelyn varmen

tamista tulisi edelleen selvittaa myos yksivuotisten nurrnien 

merkitysta /28/. Tutkimuksen suorituspaikaksi sopii parhaiten 

Maatalouden tutkimu skeskus ja sen Pohjois-Suomen koeasemat. 

Soiden pakettipellot ovat ongelma, joka tulee ajankohtaiseksi 

parin vuoden kuluttua, kun peltopakettia ruvetaan purkamaan. 

Lahiaikoina tulisi selvittaa kymmenkunta vuotta heitteilla ol

leen suopellon viljelykseenoton vaikeudet. Ovatko ne ehka suu

rimmat muokkauksessa, rikkaruohoisuudessa vai maan viljavuudes

sa? Tamakin tutkimus on helpoin toteuttaa Maatalouden tutkimus

ke skuksen koeasemilla. 

So iden peltoviljelya koskevat tutkimusehdotukset: 

1) Nurmien talvehtiminen suoviljelyksilla 

2) Paketista poistuvien suopeltojen viljelyarvo 
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3.2. Metsanviljely 

Soiden kayttoa metsankasvatukseen tutkii Metsantutkimuslaitok

sen suo-osasto yhteistyossa eri puolilla maata sijaitsevien 

koe- ja tutkimusasemiensa kanssa. Pohjoissuomalaisia tutkimus

asemia ovat Kolarin, Rovaniemen ja Pyhakosken (Mlli~oksell~ tutki

musasemat. Naista erityisesti Kolarin ja Pyhakosken asemilla 

harjoitetaan suometsien tutkimusta. 

Metsantutkimuslaitoksen suontutkimuksissa on tutkittu mm. soi

den ojituksenjalkeista puunkasvua, ojaetaisyyden vaikutusta s:l_i

hen seka suometsien lannoitusta. Painopiste siirtynee tulevai

suudessa yha enemman ojitettujen soiden ravinne- ja lannoitus

ongelmiin. 

Suometsien hoidon ajankohtaisimpia pulmia on toistaiseksi tunte

mattomista syista johtuva puiden kasvuhairio ojitetuilla soilla 

/29/. Hairio, · josta kaytetaan tyonimea "eskimoosi" ilmenee lat

vakatona 10-15 vuoden ikaisissa taimistoissa. Mantyjen ja kuus

ten pituuskasvu lakkaa, puusta tulee "tuhatlatvainen" ja vahi

tellen puu kuolee /30/. Eskimoosia on tutkittu ja tutkitaan _,........._ 

parhaillaan intensiivisesti. Ilmiota ei ole kuitenkaan pystytty 

selittamaan lannoituksesta, hyonteisista taikka sienista johtu

vaksi. Koska on pelattavissa, etta eskimoosi tulee aiheuttamaan 

tuhoja Pohjois-Suomen metsaojitusalueilla, sen tutkimusta tulisi 

edelleen tehostaa. Ongelman visaisuuden takia tulisi lisata 

myos kasvitieteen (kasvifysiologian) osuutta tutkimuksessa. 
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Metsantutkimuslaitos on kasvava organisaatio, joka parhaillaan 

toteuttaa tutkimuksensa hajauttamista koe- ja tutkimusasemille. 

Taman johdosta Pohjois-Suomen suometsien tutkimus on tehokasta 

ja tehokkuus lisaantynee tulevaisuudessa. Paaosin tutkimusta 

voidaan pitaa peittavana . 

Pohjois-Suomen suometsiin liittyva tutkimusehdotus: 

Metsaojitusalueilla ilmenneen kasvuhairion (eskimoosin) kasvi

fysiologinen tausta. 



: 

- 12 -

3.3. Kasvuturve 

Turpeen kayttoa kukkien ja vihannesten kasvualustana ruvettiin 

tutkimaan 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa intensiivisesti seka 

Saksassa /31/ etta Suornessa /32, 33, 34/. Kun kasvatuskokeissa 

verrattiin eriasteisen turvelisayksen saaneiden kivennaismaiden 

kasvualustaorninaisuuksia, pelkkaa rahkaturvetta olevan koejase

nen havaittiin tuottavan parhaat sadot. Tasta sai alkunsa ns . 

kasvuturvemenetelrna, jolla tarkoitetaan voirnakkaast i lannoite

tun turpeen ja tehostetun viljelytekniikart kayttoa kasvihuone-

viljelyssa /35/. 

Kasvuturvernenetelrnaa kehitettiin Suornessa aluksi Helsingin yli

opiston maanviljelyskernian laitoksessa ja sittemmin varta vas

ten perustetussa Turvetutkimuslaitoksessa /36 / . Kasvuturpeen 

kaytto yleistyi nopeasti rnaamme puutarhoissa, ja jo 1960-luvun 

puolivalissa menetelma oli saavuttanut niin suuren varrnuuden , 

etta kasv.uturpeen vienti paasi alkamaan /37 I. Kasvuturpeen 

tuotanto kymmenkertaistui 1960-luvulla . Kasvuturpeen viennin 

arvo on nykyaan runsaat viisi miljoonaa markkaa vuodessa /37/ . 

Pohjois-Suornessa kasvuturvetutkirnuksia on suoritettu verratta1n 

vahan. Joitakin hajanaisia kokeita on ollut Maatalouden tutki

rnuskeskuksen Pohjois-Pohjanrnaan ja Lapin koeasernilla. Lapin 

koeasemalla on esirnerkiksi verrattu paikallista rahkasaraturve~

ta eraassa kokeessa myytavana olleeseen Etela-Suornessa nostet

tuun turpeeseen. 

Pohjois-Suornen kasvuturvetutkimus on puutteellinen. Jo kasvu

turpeen laadusta on ristiriitaisia kasityksia. Eraan nakokan-
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nan mukaan pohjoissuomalainen kasvuturve on liian tummaa, liian 

saraturvepitoista ainakin vientia ajatellen. Joka tapauksessa 

alueen omien kasvihuoneiden tarve voidaan tyydyttaa. Tulevai

suudessa, kun Etela-Suomen kohosoita vaaditaan yha enemman sai

lytettaviksi luonnontilassa, kasvuturvetuotannon edellytykset 

ilmeisesti paranevat myos Pohjois-Suomessa. 

Laajentuvan polttoturvetuotannon yhteydessa tullaan myos Pohjois

Suomessa nostamaan satoja tuhansia kuutiometreja heikkolaatuista , 

poltettavaksi kelpaamatonta pintaturvetta, jonka arvo kasvutur-

peena tulisi selvittaa. Naihin tutkimuksiin voitaisiin liittai 
~ 

tuhkalannoituksen kayttomahdollisuudet. Turpeen polton yleistyt

tya tullaan polttolaitosten tuhka ajamaan kaatopaikoille, ellei 

sille loydeta mielekasta kayttoa. 

Kasvuturvetutkimuksen osalta Pohjois-Suomessa vallitsee selva 

aukko. Kasvuturvetutkimus voidaan toteuttaa joko Maatalouden 

tutkimuskeskuksen koeasemilla tai Oulun yliopiston kasvitieteel

lisen puutarhan yhteydessa. 

Kasvuturpeeseen liittyvat tutkimusehdotukset: 

1) Pohjoissuomalaisen kasvuturpeen kasvualustaominaisuudet 

2) Polttoturpeen tuhkan kaytto kasvuturpeen peruslannoitukseen. 
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4. Turve ~olttoaineena 

4.1. Yleista 

Turve on nuori fossiilinen polttoaine. Se on poltto-ominaisuuk-

siltaan puuta tehokkaampaa mutta kivihiilta heikompaa /6/. Polt-

toturpeelle on ominaista suuri haihtuvien aineiden maara, korkea 

tuhkapitoisuus, pieni tilavuuspaino ja alhainen rikkipitoisuus. 

Kolme ensimmaista ominaisuutta aiheuttavat polttoturpeen kaytta-

jalle ja tuottajalle huomattavia lisakustannuksia, kun taas ri-

kin vahainen maara saastaa kattilalaitoksia korroosiovaurioilt .........,,, 

ja ymparistoa saastehaitoilta /38/. 

Turpeen riittava maatuneisuus on hyvan polttoturpeen ominaisuus. 

Maatumisen edetessa kasvinjaanteita hajottavat mikrobit kaytta-

vat elintoimintoihinsa turpeen happea. Samalla hiilen suhteel-

linen osuus nousee ja turpeen lampoarvo paranee. Parasta polt-

toturvetta saadaan syvien soiden pohjakerroksista, missa suokas-

. vit ovat maatuneet vuosisatojen aikana mustaksi, koossapysymat-

tomaksi massaksi. 

Polttoturvetuotteet: 

Jyrsinpolttoturve on polymainen aine, jonka kayttokosteus on 

noin 45 % ja lampoarvo noin 3 kWh/kg /38 / . Se soveltuu poly- ja 

• arinapolttoon kaukolampo-, teollisuus- tai voimalaitoskattilois-

sa. 

Palaturve on kiintea aine, jonka kayttokosteus on noin 35 % ja 

lampoarvo noin 3.5 kWh/'kg /38/. Sita voidaan kayttaa kiinteis-

tokohtaisissa pienehkoissa kattiloissa pil~otun puun tapaan> 
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Lisaksi se soveltuu turvekoksin ja aktiivihiilen valmistukseen. 

Turvebriketti valmistetaan jyrsinturpeesta kuivaamalla ja puris-

tamalla se brikettimuotoon. Sen kosteus on runsaat 10 % ja lam-

poarvo noin 5.0 kWh/kg /38/. Turvebriketteja voidaan polttaa 

omakotitalojen keskuslammityskattiloissa, saunanpesissa tai ta-

koissa. 

4.2. Polttoturpeen nosto 

Suon valmistaminen polttoturpeen tuotantokuntoon vie aikaa 2-~ 

vuotta. Ensimmainen tyovaihe on ojitus. Tuotantoalue ojitetaan 

20 metrin sarkavalein ojasyvyyteen 1.0-1.2 m. Sen jalkeen seu-

raa yleensa syvajyrsinta, joka hienontaa varvut, pensaikon, nai-

den juuret ja pienet kannot 30 cm:n syvyydelta. Suuret kannot 

poistetaan erikseen. Taman jalkeen sarat muotoillaan kuperiksi, 

jottei vetta paasisi kertymaan lammikoiksi /39/. 

Ensimmaisena tuotantokesana poistetaan suon heikosti maatunut 

pintaturve. Useimmiten kasvuturpeeksi kelvollista pintaturvetta 

on 20-50 cm:n syvyydelta /39/ . 

pinnasta irrotetaan jyrsimalla sen kuivin, 10-15 mm vahva kerros, 

joka jaa irrotusalustalleen. Turpeen kosteus on tassa vaiheessa 
j 

noin 80 %. Kuivumisen jouduttamiseksi sita poyhitaan pari ker-

taa vuorokaudessa. Kun turpeen kosteus on pudonnut 35 %: iin po-

lymainen jyrsinturve voidaan koota varastoaumaan. Seuraavaksi 

jyrsitaan uusi turvekerros kuivumaan. Kesan aikana saadaan noin 

15 jyrsinturvesatoa /40/. 
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~~!~:t~EY§!!.l§!!§:t§!!!.1§.§§§. turvekerrostumassa o l eva t u rve irrotetaan 

alustastaan pinnasta pohjaan saakka . Turve muo kataan markana, 

puristetaan muodon antavan suukappaleen lap i ja lev i tetaan ken

talle kuivumaan. Turvepalat ovat koolta an 10 x 1 0 x 30 cm. 

Kuivumisen edistyessa niita xaanne l laan . Ku n kos teus on vahen

tynyt noin 35 %:iin turvepa la t voidaa n koo t a va rastoa uma an. 

Kuivuminen on huoma tta va s ti hitaampaa ku in jyrsinturvemenetelmas

sa ja kesan aikana saadaa n va in yks i ta i kaksi satoa ; '40/. 

Polttoturpeen tuotanto perustuu kesapou t iin j a kuivattaviin tuu

liin. Epavakainen kesasaa ja pitka t alv i haittaavat polttotu 

vetuotantoa yha enerruna n siirryttaessa Etela-Suomesta pohjo i seen 

pain . Etela-Pohjanma allak i n esimerkiksi jyrs i nturve satojen maa

ra vaihtelee kesasta riippue n valilla 4-31 kpl vuodessa. Oulun 

ja varsinkin Lapin laanissa vaih telu tullee o l emaan vielakin ra

jumpaa. Nykyisiin turpeenno s t omenete l mi in l iittyva riskialttius 

maarannee polttoturpeen nos ton nollarajan Lapi n laanin etela- ja 

lounaisosi i n /41/. 

Polttoturpeen nostomenetelmiin liittyvan ris k ial t tiuden vahenta

mista tulisi tutkia nimenomaan Pohjois-Suomessa . Mikali nost. 

kausi saataisiin jatketuksi nykyisesta parista k uukaudesta ympa

rivuotiseksi , talla olisi merkitysta seka tyollisyyde n etta ko

neinvestointien kannalta . 

Polttoturpeen nostoon liittyvat tutkimusehdotukset : 

1) Polttoturpeen nostome nete lmi en e dull isuusvertailu Pohjois

Suomen oloissa 

2 ) Polttoturpeen saasta riippumattomat nostomenetelmat 
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4.3. Polttoturpeen briketointi 

Suhteellisen kuiva turvejauhe voidaan puristaa briketiks i ilman 

minkaanlaisia sidosaineita /42/. Tama turpeen briketoituvuus, 

jonka mekanismia ei vielakaan tunneta, keksittiin 1800-luvun lo-

pussa Venajalla. Suomeenkin perustettiin ensimmainen turvebri-

kettitehdas jo vuonna 1913. Tehdas toimi ku itenkin vain lyhyen 

ajan. Toisen maailmansodan jalkeen maassamme on rakennettu usei-

ta pienia briketointilaitoksia, joista paaosa on kuitenkin jou-

tunut lopettamaan toimintansa /43/. Tuontipo lttoa ineiden kallis-

tuminen 1970-luvulla on jalleen lisannyt kiinnostusta turvebri· 

ketteihin. Peraseinajoelle rakennetaan parhaillaan ensimrnaista 

suuritehoista turvebrikettitehdasta. Laitos valmistuu vuonna 

1977 ja sen tehoksi on kaavailtu 30 000 tn/vuosi /44/. 

Brikettien raaka-aineena kaytettavan jyrsi~turpeen tarkeimmat 

3 
laatuvaatimukset ovat: ~~~Q~~1~~~~§E~~~Q vahintaan 250 kg/m , 

~Q§~~~§ enintaan 50 % ja ~~~~~E~~Q~~~~§ (kuiva-aineesta) enin-

taan 15 % /43/. 

Turpeen laatu vaihtelee suolla seka vaakasuorassa etta pystysuo~ ,......._,_ 

rassa suunnassa. Laatuvaihtelu onkin suurin briketointia hait-

taava tekija. Turpeen briketointilaitos tulisi tarnan vuoksi pe-

rustaa rnahdollisimrnan suurelle ja mahdollisimman homogeeniselle 

suoalueelle. 

Koska polttoturpeen tilantarve ja sen seurauksena kuljetuskustan-

nukset pienenevat briketointiprosessissa olennaisesti, turvebri-

kettilaitos on suhteellisesti edullisinta rakentaa syrjaisille 

suoalueille. Tassa rni e lessa tallaista tehdasta on ehdotettu 
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Pelson suoalueelle. Suoalue on maamme suurimpia, yhteensa noin 

14 400 ha /17/. Alueelta nostetaan jo polttoturvetta (jyrsintur

vetta) ja ~lustavia turvetutkimuksia on suoritettu. Turpeen omi

naisuuksia briketoinnin kannalta ei ole kuitenkaan selvitetty. 

Polttoturpeen briketointiin liittyva tutkimusehdotus: 

1) Pelson suoalueen turpeen briketointiominaisuudet 



- 19 -

4.4. Polttoturpeen kaytto 

Pohjois-Suomessa mahdollisia polttoturpeen kaytta jia ovat mm. 

seuraavat: 

- rnetsateollisuus 

- turvevoimalat 

- kaukolampokeskukset 

- pienkiinteistot 

Metsateollisuus voi kayttaa polttoturvetta tuottamaan selluloo-

san ja paperin valmistuksessa tarvittavaa lampoenergiaa. Harkit
~ 

tavaksi voi tulla esimerkiksi nykyisten p uunkuor ta polttavien 

kattiloiden muuntaminen turvekayttoisiksi. Turpeen kaytosta on 

jo saatu rnyonteisia kokemuksia Kymin Osakeyhtion t ehtailla. 

Pohjois-Suomessa Kemi Oy on ensimmaisena metsateollisuusyrityk-

sena parhaillaan aloittelemassa polttoturpeen kayttoa /45/ . 

Turvetta voidaan polttaa myos teollisuuden voimantuotannossa, 

ns. vastapainevoimalaitok sissa , jotka t uottavat seka sahkoa etta 

lampoa. Turvekayttoiset kaupunkien lammitysvoimalaitokset ovat 

kuitenkin yleistyneet kaupunkien voiman tuotantoa nopeammin. 

Lammitysvoimalaitokset rakennetaan ensisijaisesti sahkontuo tan-

toon. Lahes yhta tarkea nakokohta on jaahdytykseen kuluvan 

energian kayttaminen kaukolarnmitykseen. Ouluun rakennetaan par-

haillaan turvevoimalaa, joka tuottaa kaukolammon lisaksi kaupun-, 

gille sahkoenergiaa noin 70 megawatin teholla /46/. 

Turvevoimala voidaan .rakentaa myos ilman kaukolammitysli itantaa, 

ns. lauhdutusvoimalaitokseksi. Sen jaahdyttamiseen kuluvaa lam-

poa ei oteta talteen, vaan se johdetaan laitosta ymparoivaan ve-
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sistoon. Suomessa ei ole toistaiseksi yhtaan turvetta poltta-

vaa lauhdutusvoimalaitosta. Sellaista on suunniteltu Oulun laa-

nin Haapavedelle /46/. 

Turvekayttoinen kaukolampokeskus on ehka edullisin polttoturpeen 

kayttomuoto Pohjois-Suomessa. Verrattuna voimalaitostehoihin 

kaukolammityskattila voi olla huomattavasti pienempi. Jo toimi-

va turvekayttoinen kaukolampokattila on Haapavedella ja Pelsol-

la. Turpeen yleistymista kaukolammityksessa on hidastanut kay-

tossa olevien kattilatyyppien suuri maara ja samanaikaisesti no-

mukset ympari maata kaikista turvekayttoisista kattiloista ja 

kayttaa nain saatua aineistoa tuotekehittelyssa. Varmatoimisen 

turvekayttoisen kattilatyypin osoittaminen merkitsisi ilmeisesti 

turpeen kayton nykyista nopeampaa yleistymista kirkonkylan suu-

ruusluokkaa olevissa taajamissa. 

Pienkiinteistoissa turvekayttoinen lammitys on nykyaan poikkeus. 

Turpeella olisi merkitysta kuitenkin varsinkin maatilakaytossa. 

Askettain on Rovaniemella kehitetty lupaava pienkayttoon sovel
~ 

tuva turvekattila /47/. Taman turpeen kayton kehity s- ja tutk_ 

mustoimintaa ei oikeastaan ole viela ollenkaan. 

Polttoturpeen kayttoon liittyvat tutkimusehdotukset: 

1) Turvetta polttavien kattilatyyppien kannattavuusvertailu 

2) Pienkayttoon soveltuvien turvekattiloiden kehittaminen 
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5. Turve teollisuuden raaka-aineena 

5.1. Turvekoksi ja aktiivihiili 

Kun turvetta kuumennetaan ilmattomassa tilassa aina 800-900 

asteeseen, kuivatislataan, siita haihtuu paaosa. hapesta ja ve

dysta. Hiilipitoista jaannosta nimitetaan turvekoksiksi. Me

talliteollisuus saa kuumentamalla tur vekok s ia puhtaan hehkun, 

jossa se voi valmistaa parhaita teraksia ja fe rrokromia /48/. 

Kuivatislauksessa haihtuvasta kaasusta tiivistyy lampot i lan 

laskiessa tervaa. Pienessa turvekoksilaitoksessa tervaa ei kui-

tenkaan kannata erottaa omaksi tuotteeksi vaan terva-kaasuseos 

poltetaan sella i senaan kuivatislauksen vaatimaks i lampoenergi-

aksi. Mikali turvekoksilaitoksessa otetaan kaikk i kok sauksen 

tuotteet talteen niita saadaan seuraavissa suhteissa /49/: 

- koksi n. 33 % 

- terva n. 15 % 

- tervavesi n. 17 % 

- kaasu n. 35 % 

....--..._ 

Turvekoksi valmistetaan helpoimmin palaturpeesta. Koksin laatu-

vaatimukset maaraavat myos suon valinnan. Turpeen tuhka pitoi

suuden tulee olla vahainen ja maatuneisuuden pitkalle edennyt. 

Turpeen lieva kuituisuus on turvepalojen sitkeyden kannalta eduf

lista. 
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Turvekoksiteollisuudella on vanhat perinteet mm. Neuvostoliitos-

sa, Saksassa ja Puolassa. Suomen ensimmaista turvekekoksitehdasta 

rakennetaan parhaillaan Peraseinajoelle. Sen koekaytto alkanee 

vuoden 1976 syksylla. Vuotuinen kapasiteetti on 30 000 tn tur-

vekoksia vuodessa /50/. 

Turvekoksi voidaan jalostaa edelleen aktiivihiileksi. Menetel-

maan kuuluu hiiltoa ja erilaisia vesihoyrylla ja kemikaaleilla 

tapahtuvia aktivointeja. Koska aktiivihiilella on myos sotilas-

kayttoa, kaikki valmistustietous ei ole julkista. Aktiivihiilen 

siviilikayttajia ovat mm. veden puhdistamot, sokeriteollisuus ,.--,, 

(sokerin valkaisu) ja laaketeollisuus /51/. 

Aktiivihiilen valmistukseen valitun turpeen tarkein ominaisuus 

on vahainen tuhkapitoisuus /52/. Koska tuhkapitoisuus nousee 

hiiltovaiheessa, sen tulisi olla alle 3 %, mieluimmin alle 2 % 

kuiva-aineesta. Paljon rautaa sisaltavat turpeet eivat sovi 

laake- ja elintarviketeollisuuteen valmistettavan aktiivihiilen 

raaka-aineeksi /53/. 

Parasta aktiivihiilta saadaan vahatuhkaisilta kohosoilta (rahka-
..---.... 

turpeesta). Suomessa on laskettu olevan ensiluokkaista aktiiv_-

hiilen raaka-ainetta satojen vuosien tuotantoa varten. 

Aktiivihiiliteollisuus on nykyaan koko maapallon mittakaavassa 

suurin turpeen kayttaja. Hollantilainen Norit-yhtyma tuotti es{-

merkiksi vuonna 1968 aktiivihiilta noin 175 000 tn paaraaka-ainee-

na turve. Suomessa ei ole toistaiseksi omaa aktiivihiilituotan-

toa. Valtion teknillisessa tutkimuskeskuksessa on kokeiltu ak-
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tiivihiilen valrnistusta turvekoksista. Samanlaisia kokeita on 

ollut myos Puolustuslaitoksen tutkirnuskeskuksessa. Kumpikin 

tutkimus on antanut lupaavia tuloksia /53/. 

Koska aktiivihiilen kulutus tullee lisaantyrnaan kiristyvien ym

paristonsuojeluvaateiden myota lahitulevaisuudessa, tulisi varau

tua myos pohjoissuomalaisen turpeen kayttomahdollisuuksiin pro

sessin raaka-aineena. Vahaista ennakointia on tosin jo ollutkin: 

esimerkiksi Vuolijoen kunnassa on pyritty kartoittamaari paitsi 

polttoturvesuot, myos aktiivihiilen valrnistukseen soveltuvat su

ot /54/. Laajempaankin varautumiseen on mahdollisuus jo kera~ 

aineiston perusteella; siita on inventoitava tuhka- ja rautapi

toisuudet. 

Turvekoksiin ja aktiivihiileen liittyva tutkimusehdotus: 

1) Pohjois-Suomen turpeiden ominaisuudet turpeen koksauksen ja 

aktiivihiilen valmistuksen kannalta. 
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5.2. Vahat ja hartsit 

Turpeen maatuessa siihen rikastuu vaha- ja hartsimaisia, mikro-

organisimien hajoitustoiminnalle vastustuskykyisia aineita. Va-

hoja ja hartseja nimitetaan yhteisesti myos bitumeiksi. Bitumit 

voidaan uuttaa turpeesta orgaanisilla liuottimilla ja kayttaa 

kiilloitusaineteollisuudessa seka esimerkiksi metalliteollisuu-

den valumuottien valmistuksessa /55/. 

Turvebitumeita liukenee uuttoprosessissa uuttonesteeseen noin 

10 %. Suon eri kerrosten ja eri soiden val~lla on kuitenkin huo-

mattavia eroja. Esimerkiksi Pelsonsuon turpeen bitumipitoisuu· 

deksi on maaritetty 7.5 %, kun taas Ylivieskan Han9astennevan 

vastaava pitoisuus oli 16.4 % /55/. 

Suomessa on tutkittu turvevahojen erittamismahdollisuuksia Val-

tion teknillisessa tutkimuskeskuksessa. Turvevahoista saatavien 

tuotteiden kulutus on kuitenkin maassamme niin vahainen ettei 

sen varaan ole kannattanut ruveta perustamaan teollisuutta. Ul-

komaisia markkinoita taas hallitsevat lansisaksalaisten ruskohii-

lesta suurtuotantona valmistamat vahalaadut. Vaikka turvebitu-
----._ 

meiden kayttomahdollisuudet nayttavat talla hetkella olemattomi~-

ta, tulisi perustutkimuksen selvittaa Pohjois-Suomessa olevista 

turvevaroista myos vaha- ja hartsiominaisuuksia. Luonnollinen 

tutkirnuksen suorituspaikka olisi Oulun yliopiston kemian laitos . • 

Turvevahoihin ja -hartseihin liittyva tutkimusehdotus: 

1) Pohjoissuornalaisen turpeen vaha- ja hartsiominaisuudet. 
( 
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5.3. Turpeen hydrolyysi 

Suokasvien hiilihydraatit: selluloosa ja hemiselluloosa muodosta-

vat paaosan orgaanisesta kasviaineesta, josta varsinainen turve 

alkaa maatua. Selluloosa j,a hemiselluloosa kestavat turpeen ai-

neosista heikoimmin mikrobitoimintaa, joten niiden osuus on suu-

rimmillaan vain vahan maatuneessa turpeessa (pintaturpeessa). 

Soidemme turpeisiin varastoitunut hiilihydraattimaara on kuiten-

kin niin suuri, etta sen perusteella olisi mahdollista toteuttaa 

myos hydrolyysiin perustuvaa teollista hyvaksikayttoa /55/ . 
• 

Turpeen hydrolyysiin on kehitetty happohydrolyysiin pohjautuvia 

hydrolysointimenetelmia. Tutkimuksen kohteena on ollut mm. nai-

den hydrolyysituotteiden kayttaminen alkoholin ja varsinkin val-

kuaisaineiden (rehuhiivan) valmistukseen. 

Turpeen osittaineti hydrolyysi tapahtuu ns. markahiiltoprosessissa, 

jossa suosta nostettu turvemateriaali valittomasti kuumennetaan 

180-220 asteeseen. Hajoamistuotteina vapautuvat hapot (varsinkin 

etikkahappo) hydrolysoivat turpeessa olevia hiilihydraatteja. 

Vahan maatuneesta turpeesta saadaan tassa prosessissa 15-20 % 

vesiliukoiseksi /55/. 

Neuvostoliitossa on toiminnassa vuonna 1938 perustettu turpeen 

markahiiltomenetelmaa kayttava tuotantolaitos /56/. Sen raaka-

aineena kaytetaan heikosti maatunutta jyrsinturvetta, jonka kos-

teus on 65-70 %. Paitsi markahiiltomenetelman paatuotetta, polt-

toturvetta, sivutuotteena saadaan mm. seuraavia aineita raakatur-

vetonnia kohti /55/: 
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- alkoholia 6-8 litraa/ tn 

- furfurolia 3.5-4.0 kg/tn 

- o ksaalihappoa 22-2 4 kg/tn 

- etikkahappoa 5-6 kg/tn 

Sivutuotteista furfurol i on nykyaan Suomea ajatellen mielenkiin-

toisin . Si ta on vastikaan ruve ttu valmistamaan maassanune pieni.-

kokoisesta koivusta. Furfurolisaanto onkin koivusta paljon pa-

rernpi (n. 12 %) kuin turpe esta (teoreet tisesti 6- 7 %) . Muutok-

' set raaka-aineiden hintasuhteissa voivat tulevaisuudessa mahdol-

lista:i. puuraaka-aineen korvaamisen t'urpeel la. 

Turvetta voidaan kayttaa myos paperin valmistuksessa. Eraassa 

vastikaan ulkomailla suoritetussa kokeessa koivuhakkeeseen sekoi-

tettiin suhteessa 1:1 turvetta. Seoksesta valmistettiin taysin 

hyvaksyttavaa paperia /57/. 

Puuta korvaavan· luonteensa vuoksi turvetta tulisi tutkia sen hyd-

rolyysin kannalta. Erityisen tarkeaa tama olisi Pohjois -Suomes-

sa, missa puutase on negatiivinen ja miss a turvevarat ovat suu-

rinunat. Nykyisen puunjalostusteollisuuden laman ai kana tutkim~ 

olisi luonnollisesti perustutkimusta . 

Turpeen hydrolyysiin liittyva tutkimusehdotus: 

1) Turpeen hydrolyysin perustutkimus 
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5.4. Petrokemialliset tuotteet 

Turve ja yleensa kasvimassa voidaan jalostaa pitkahkon prosessin 

kautta nesternaiseksi polttoaineeksi, jopa bensiinin korvikkeeksi. 

Paapiirteissaan prosessi etenee seuraavasti : turve -- kuivatis-

lauskaasu synteesikaasu metanoli nestemainen polt-

toaine /58/. Alaan kuuluvaa tutkimusta harjoitetaan mm. Ruotsis-

sa. 

Vuoden 1960 tienoilla Kernira Oy:n (silloinen Typpi Oy) tehtaalla 

Oulussa turpeesta kaasutettiin synteesikaasua , jota oli tarkoitus 

kayttaa anunoniakin tuotannossa /59/. Jo tehtaan perustamisvai .. 2es-

sa oli hankittu saksalainen Koppers-laitteisto, jolla pystyttiin 

hyodyntamaan heikkolaatuisia polttoaineita. Alkuvaiheessa lait-

teistoa kaytettiin kivihiilella. Niihin aikoihin, kun turvetta 

ruvettiin kokeilernaan raaka-aineena teknologia oli kuitenkin oh-

jautunut silloin halvemman polttooljyn kayttoon. Turvetta kayt-

tava rnenetelma hylattiin myos Oulussa, ja Koppers-laitteisto pa-

.ketoitiin pahojen paivien varalle. 

Suoritetuista vahalukuisista kokeista ehdittiin saada kuitenkin 

tuloksia. Havaittiin, etta prosessiteknillisesti on mahdollis~d 

kayttaa turvepolya synteesikaasun valmistukseen. Turpeen vahai-

nen rikkipitoisuus, samoin kivihiileen verrattuna vahainen tuhka-

ja kuonarnaara havaittiin jopa eduksi. Turpeen varjopuolena pid~t-

tiin hankaluutta kasitella suur~ turvemaaria. 
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Vaikka turpeen kaytto petrokemiallisten tuotteiden valmistukseen 

lienee viela kauempana tulevaisuudessa kuin turpeen hydrolyysiin 

perustuva teollisuus, aihetta on syyta tutkia sen oljyteknologiaa 

korvaavan lu:n:.een vuoksi. Tamakin tutkimus on luonteeltaan perus

tutkimusta. 

Turpeesta saataviin petrokemiallisiin tuotteisiin liittyva tutki

musehdotus: 

1) Perustutkimus turpeen jalostamiseksi kaasumaiseksi tai neste

maiseksi polttoaineeksi. 
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