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 Esitelmän sisältö : 
SOIDEN JA TURPEEN TUTKIMUKSEN KEHITYS 100 VUODEN AIKANA SUOMESSA 
”Mitä nykyään tiedetään soista ja turpeista enemmän kuin 100 v sitten” 
 
*Turvevarojen kartoitus; turpeen kuvaus (kairausnäytteet, von Post), 
 paikannus (mittaus, kartat, GPS), Korkeus (vaaitus laserkeilaus),  
syvyys (maatutka, lentogeofysiikka), turvevarojen laskenta  
*Tietämys soiden stratigrafiasta ja kehityshistoriasta  
*Soiden sisältämän hiilivarannon kehitys 
*Turpeen ominaisuudet (fysikaaliset ja kemialliset) 
*Soiden käyttö malminetsinnässä 
 
 
 
 
 
ESITELMÄSSÄ EI kÄSITELLÄ: 
METSÄ-, KASVI-, YMPÄRISTÖ-, ILMASTOVAIKUTUS-, TEKNIIKKA- YM.  
TIETEELLISTÄ TUTKIMUSHISTORIAA, EIKÄ SUO- JA TURVETUTKIMUKSEN  HENKILÖHISTORIAA 
 
 
 

Kimmo Virtanen 



Kimmo Virtanen 

 
 
TURVEVAROJEN KARTOITUS 
Turvetutkimuksia on GTK:ssa ja  edeltävissä organisaatioissa 
 tehty koko laitoksen olemassaolon  ajan. (GTK perustettu 1886 *)  
 
*Vanhimmat turvetutkimukset liittyivät geologiseen kartoitukseen ja  
soiden luonnonhistoriallisiin selvityksiin. 
.                                                             
                                                                                                              
                                                                                                           
                                      

*) 
Geologinen komissioni         1886 - 
Geologinen toimikunta         1925-  
Geologinen tutkimuslaitos    1946 -     
Geologian tutkimuskeskus    1983 - 



Kimmo Virtanen 

Alussa ei ollut käsitteistöä soiden ja turpeen kuvaamiseksi 
J.J. SEDERHOLM 1892 (suomentanut G. V. LEVANDER) 
Suomen geologinen kartta  no N18 (Tammela) 1 : 200 000 
 
”… suot,…, ovat enimmäkseen autioita valkosammalsoita,… Joskus on kasvullisuus suon 
keskellä ollut niin rikas, että pinta täällä on useita jalkoja korkeammalla, kuin reunoilla.  
….Rengon Löyttysuossa turve on paikoittain niin hyvin mädännyt, että siinä rehottaa 
ruohokasvullisuus.” 
(kuvaus on tehty 20 vuotta ennen von Postin luomaa käsitteistöä  turvekerrostumien kuvaamiseen) 

  
 



KÄSITTEISTÖ TURPEIDEN JA SOIDEN KUVAAMISEKSI SYNTYI: 
*1913 ruotsalainen von Postin julkaisi “turvekaavan” 
Kaavassa  kuvattiin  mm. turvelaji ja turpeen maatuneisuusaste (10-asteikko) 
*1924  “GTK:n turveluokitus ja tutkimusohjeet”  
*1912  A.K. Cajanderin Suotyyppiluokitus 
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GTK:n turvevarojen kartoitusta maastossa – digitallennus   

GTK  tutkii  maastossa: 
 
Turpeen paksuus  
Turvelajit 
Turpeen 
maatuneisuusaste 
Suotyypit ja 
luonnontilaisuus 
Pinnanmuodot (Z) 
Puusto ja mättäisyys 
Luontoarvoja  
 



Tutkimuspisteiden paikannus oli pitkään työlästä epätarkkojen karttojen takia 

Kimmo Virtanen 
Taloudellinen kartta  (Kauhajoki 1936) 



 
Paikannus helpottui 1948 alkaen: 
Peruskartta 1:20 000   GTK:ssa oli käytössä peruskartan suurennos 1:10 000 
-kartalle oli merkitty mm. Suon rajaus, lammet, purot, kiinteistörajat jne. 
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GTK:ssa tutkimuspisteet paikannettiin 2000-luvulle 
 asti mittaamalla linjoja pitkin 
 GPS –paikannus korvasi mittauksen 
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Nýkyisin GTK:ssa käytössä paikannuksessa: 
Maastotietokanta, ilmakuva, väärävärikuva, GPS-paikanus 
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Linjastotutkimus  (paikannus: mittaamalla  + paalutus) 
(menetelmä  1942 - 2010) 

Hilaverkkotutkimus  (kolmiohilaverkko) 
(menetelmä 2011 )  (paikannus: GPS:llä) 

50m 

• 125 m x125m x 125 m 
•Korkeudet laserkeilausaineistosta 
•Parempi alueellinen kattavuus 
• 3D mahdollisuudet 

•  50 m x 200 m  
• Korkeudet vaaitsemalla 
• Profiilit (turvelajien vaihtelu)  
•  Tutkimuskatveet 

 

GPS paikannuksen seurauksena tutkimuslinjaston tilalle tuli tutkimusverkosto 
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Soiden vietot saatiin ennen vaaitsemalla ja nykyisin laserkeilausaineistosta 
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Maatutkauksella saadaan selville … 
•Turpeen paksuus ja alla olevat mineraalimaakerrokset 
•Perustuu radioaaltoihin 

Turve 

Moreeni Hiesu Hiesu 

Turve 
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GTK:n aerogeofysikaalinen  matalalentomittauksella … 
saadaan alustavasti selville turvekerrostuman paksuus  
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(isotoopit U-238, Th-232, K-40) 
 

Perustuu…  
Mineraalimaan radioaktiiviseen säteilyyn.  -  Turve pidättää säteilyä. 
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-Tarkkatilavuuksinen näytteenotto 
Kuiva-aineen määrä (kg/suo-m3) 
Suon energiasisältö 
 
Lisäksi tutkitaan: 
-Tuhkapitoisuus (%) 
-Lämpöarvo (MJ/kg – KWh/kg) 
-Rikkipitoisuus  
-Typpipitoisuus 
-(ravinteita, metalleja, pH) 
 

 



GTK:n tutkimuksen perusteella: 
 
 
”Oikea turve oikeaan käyttöön” 

Ympäristöturve 
Energiaturve 
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•Tuotantokelpoista ojitettua turvemaata   

                                 n. 0,6 milj. ha 

=  7 %  turvemaiden pinta-alasta 

*93 % suoalasta ei sovellu turvetuotantoon, 

          joko teknisesti tai ovat ojittamattomia 

 

•Energiaturvetta ojitetuilla soilla on 

                                   n. 12 mrd suo-m3  

 =  n. 650 milj toe (ekv. öljy tonnia) 

 =  n. 6 000 TWh 

 

Vaaleaa rahkaturvetta ojitetuilla soilla on  

                                    n. 3 mrd suo- m3  

 

TURVEVAROISTA ON JO KÄYTETTY : 

                        n. 1,3 mrd suo-m3 

 

NYKYISIN TIEDETÄÄN… 
 
SUOMESSA ON ARVIOLTA … 
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TIETO SOIDEN STRATIGRAFIASTA KEHITTYI VÄHITELLEN 

” … jos molempia turvelajeja on yhdessä  kohden on rahkaturve aina turvemudan päällä,  joka 
selvästi osoittaa,  että jälkimäinen  on edellisestä maatunut.”                                           
 (K. AD. MOBERG 1888 Geologinen kartta  no 21 Tammisaari) 
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TUPASVILLARAHKATURVE 

SARATURVE 

SUOYHDISTYMIEN YLEINEN KERROSJÄRJESTYS 
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Rahkasammal 
Rahkasammal 

Sara 

Peat types 
Sphagnum  ( ** acutifolia, palustria, cuspidata) ,  Carex,  Bryales 
*Eriophorum vaginatum, *Trichphorum caespitosum, 
*Scheuchzeria palustris, *Lingnidi, *Nanolignidi, *Equisetum, 
*Phragmites, *Molinia caerulea, *Menyanthes trifoliata,  
*Scirpus lacustris, *Potentilla palustris   
 
Humification (Decoposition)  von Post  1 - 10  
 

SOIDEN YKSITYISKOHTAINEN KERROSJÄRJESTYS VAIHTELEE SUOMESSA PALJON. 
KERROSJÄRJESTYS JOHTUU PAIKALLISISTA OLOSUHTEISTA. 
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SOISTUMISEN HISTORIA SUOMESSA 
ON SELVITETTY VÄHITELLEN 
 mm. siitepölytutkimusten avulla 
 

Kuusen yleistyminen (Tolonen 1983) 
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 SOIDEN HIILEN KERTYMÄNOPEUS JA SUOPINTA-ALAN KASVU  
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SUOMEN HIILIVARASTOISTA tiedetään… 
 Suomen hiilivarastosta 3/4 osaa on soissa  

milj. tonnia 
 hiiltä (=Tg) 

5600 

1200 670 650 



TURPEEN  OMINAISUUKSISTA TIEDETÄÄN NYKYISIN mm. 
 
Turpeella on… 
Pieni tilavuuspaino   
Huokoinen rakenne (löyhä kerrostuminen, Sphagnumin solukkorakenne) 
Suuri huokostilavuus  
Suuri  ominaispinta-ala 
Suuri  nesteiden imu- ja pidätyskyky 
Suuri adsorptiokyky 
Antiseptisia ominaisuuksia  
 
Turpeen…  
pH, on matala 3 – 5,5 
Turvehiukkasilla negatiivinen sähkövaraus (sitoo +ioneja, mm. metalleja) 
 
Maatunut turve: hyytelömäiset humuskolloidit  
*sitoo kationeja, kaasuja, väriaineita, öljyä, liuottimia,proteiineja 
 
Maatumaton Sphagnum turve : hydrolysaatti 
* uronihappoja, aminohappoja + muita orgaanisia happoja 
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TURPEEN  OMINAISUUKSISTA TIEDETÄÄN NYKYISIN mm. 
… kuivatilvuuspaino ja lämpöarvo ovat turvelajista ja maatumisasteesta riippuvaisia 
 

(Mäkilä 1994) 
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1900 – luvun alussa… 
 *Helsingissä käytettiin eniten turvetta koko Suomessa ja 
 *Helsingin lähipitäjät olivat turpeen suurin tuotantoalue Suomessa 
 
Tiedettiin… 
Turpeella suuri  nesteiden imu- ja pidätyskyky 
•Helsingissä taloissa oli ulkokäymälät 
 Käymälöissä käytettiin turvetta kuivikkeena 
 
Turpeella on hyvä lämmöneristekyky 
•Helsingissä 1900-luvun alussa rakennetuissa kivitaloissa on turve-eristeet 
 … , mutta tulipalon syttyessä, palo voi kyteä viikkoja seinän turve-eristeissä  
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Vaaleat  turpeet(Acutifolia, Cuspidata, 
Palustria) 
Kasvualusta 
Kuivike 
Imeytys 
Hajunpoisto 
Lämpö- ja routaeristeet 
Öljynpoisto 
(Kompostointi) 

Tummat turpeet 
Energia 
Palaturve 
Kemianteollisuus  
Lannoitteet 
Vesieristeet 
Turvekoksi 
Aktiivihiili 
Bioöljyt 
Hoitoturpeet 
(lääketieteelliset  preparaatit ) 
 
 

OMINAISUUKSIIN PERUSTUEN,  TURPEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET OVAT LAAJAT 
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Ominaisuuksiin perustuen  turpeesta voidaan tehdä ns.  “HI-TECH TUOTTEITA” 



Kimmo Virtanen 



 
TURPEEN KEMIALLINEN JALOSTUS 
 
 TKK:n kemian professori 
Gustav Kompalla oli Hyrynsalmella 
salainen korpilaborotorio 1920-luvulla. 
 Siellä kehitettiin nestemäisiä polttoaineita 
 puusta ja turpeesta.  
 
Myöhemmin työ jatkui Helsingissä. 
Työ keskeytyi talvisodan sytyttyä. 
 
Jatkosodan aikaan Komppa valmisti  
kotilaboratoriossaan 50 litraa poltto- 
nestettä päivässä omaan autoonsa. 
 
Sodan lopulla Suomen valtio suunnitteli  
Kemiantehdasta: 
turpeesta oli tarkoitus tehdä  
voiteluöljyä ja nestemäisiä polttoaineita 
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Turpeen jalostuskaavio vuodelta 1951 (Aitonevan turvemuseo) 
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 HIILIVETYJEN TUTKIMUS     (Osa VTT:n hiilivetyjen prosessontilaitteistoa vuodelta 2015) 
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BIOMASSA 

Puu 

Turve 

Jäte ja lanta 

Peltokasvit 

EU: Liikennepolttonesteestä vuonna 2020 on 10% tehtävä biomassalla  (Rintala 2008) 
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HUMUKSEN KEMIA  
 
•  Aromaattisten orgaanisten yhdisteiden muodostamaan ytimeen on kiinnittynyt 
 pienimolekyylipainoisia orgaanisia yhdisteitä.  
•   Humuksessa on hiiltä 50 %, happea 40 %, vetyä 5 % ja typpeä 2 %.  
 
HUMUS = humusaineet  - pääosin lingniiniä 
•  Humushapot                      (- saostuvat < 2 pH:ssa)  
•  Fulvohapot   n.60%  ( – pysyvät liuoksessa kaikissa pH-asteissa) 
•  Humiinit                            (-  veteen liukenemattomia)  

Tulkinta humushapon 
 kemiallisesta rakenteesta:  
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Toinen tulkinta :Humushappon rakenne (Schultenin ja Schnitzerin mukaan)  



Kimmo Virtanen 

HUMUKSEN käytöstä teollisuuden raaka-aineena ?? 
 Hyötyä vesistöille 
 
•  Liukoinen humus  sisältää  sokereita ja hiilihydraatteja  
  (mm. glykoosia, galagtoosia ja polysakkarideja, pektiinejä)   
 ---  Osa sokereista voidaan metabolisoida tärkkelykseksi.    
   Turpeen humusvesiuutteesta  teollisesti hiivoja  
 (Neuvostoliitossa 1960-luvulla) ??     
 
•  Turpeen vesiliukoiset pektiinit  
   teollinen  furfuraalin tuotanto    ?? 
     (furfuraali mm. muovien ja vernissan valmistuksessa, polttoöljyn värjäys ym.) 
 
• Lingniini  
• hiilikuituja  on kovuudeltaan teräksen luokkaa, mutta paljon kevyempää 
  autoteollisuus tutkii… (kevyt auto kuluttaa vähän polttoainetta) ?? 
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TURPEEN GEOKEMIA JA KÄYTTÖ  MALMINETSINNÄSSÄ  
 
*Turpeen käyttö soiden alaisten malmiesiintymien paikantamiseksi alkoi  
1940- ja  1950-lukujen vaihteessa  (Martti Salmi) 
 
*Turpeen käyttö  malminetsinnässä kiihtyi 1960- ja 1970- lukujen vaihteessa 
automaattisen analyysitekniikan  kehityksen myötä (mm. AAS, ICP, mikroaaltotekniikka 
jne.) 
 
*2010 –luvulla uusi innostus turpeen käyttöön malminetsinnässä 
  
TURPEEN KÄYTÖN HYVIÄ PUOLIA MALMINETSINNÄN VIITEAINEISTONA   
 
• Monilla alueilla Suomessa lähes yhtenäisiä turvealueita  -analyysitulosten vertailtavuus  hyvä  
 
•Voidaan kattaa isoja alueita nopeasti  (toisaalta anomaliat  hyvin pienialaisia  -vain muutama metri) 
 
•Näytteenotto helppoa  – ei vaadi koneita 
 
• Kustannuksiltaan edullista  – näytteenottimet edullisia, näytteenotto nopeaa 
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Tunnetaan geokemiallisia lainalaisuuksia… 
 mm. mustaliuskeen vaikutus turpeen sinkki-, vanadiini- ja rikkipitoisuuksiin 

mustaliuske mustaliuske 
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Tunnetaan geokemiallisia lainalaisuuksia… 
mm. Veden liikkeiden vaikutus metallien liikkeisiin turpeessa 
Kupari rikastunut malmin päällä olevaan turpeeseen 
Sinkki on kulkeutunut vesien mukana 100 – 300m malmista vesien mukana 

(Zn-Cu-S –malmi, Kalliokylä) 

Veden virtaussuunta 
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Kiitos mielenkiinnosta ! 


