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TIIVISTELMÄ
Työn aiheena on uuden turvetuotantomenetelmän ympäristövaikutusten arviointi
erään pikapalaturpeen kuivatuskentän eli biomassakuivurin vesistövaikutusten
osalta. Tämän työn kohdekuivurina on Honkajoella Satamankeitaan
turvetuotantoalueella käytetty biomassakuivuri.
Tilastodatan keruussa on käytetty jatkuvatoimista limnografia ja Thompsonin
mittapatoa valunnan selvittämiseksi sekä vesinäytteitä ravinnekuormituksen ja
sääasemaa sademäärien selvittämiseksi. Mallinnuksessa on käytetty Windowspohjaista ohjelmaa SigmaPlot.
Tarkoituksena on ollut laatia malli, jonka avulla voitaisiin ennustaa
biomassakuivurin vesistökuormitusta suhteessa paikalliseen sademäärään.
Kuivurille jää turvemassan korjuun jälkeen hieman pölymäiseksi jauhautunutta
turvetta. Koska tämä keräämättä jääneen turveaineksen määrä riippuu kuivurin
pinta-alasta (hyvin vakio, noin 3 ha) eikä kuivurikohtaisesti muutu, se oletetaan
mallissa vakioksi. Sateen yllättäessä kuivurin osa keräämättä jääneestä
pölymäisestä turpeesta sekä siten myös ravinteita ja kiintoainesta kulkeutuu
valunnan mukana ympäristöön. Mallin avulla tätä on mahdollista ennakoida, mikä
voi tehdä esimerkiksi pintavalutuskenttien ja laskeutusaltaiden mitoitusarvioinnin
helpommaksi.
Mittaustulosten perusteella biomassakuivurille satavasta vedestä 86 % kulkeutuu
ojia pitkin laskeutusaltaaseen. Marginaalinen määrä imeytyy ojien ja alapuolisen
laskeutusaltaan reunamiin. Loput noin 14 % haihtuu. Vakiokokoisten kuivureiden
vesistökuormitus riippuu siten suurimmaksi osaksi sadannan määrästä.
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ABSTRACT
The aim of this thesis was to produce a regression model for estimating detrimental
effects on watercourses of a biomass dryer used in the new sod peat production
method. The biomass dryer studied is located in Satamankeidas peat production
area in Honkajoki, Finland.
Thompson’s measuring weir equipped with continuously working limnograph was
used for collecting the runoff data. Water samples were taken for evaluating
amounts of nutrients and suspended solids leached. Weather station was used for
collecting precipitation data on the site. The statistical regression model was
created with SigmaPlot based on the Windows system.
A small amount of peat remains uncollected and pulverized on the dryer. The
amount in question depends on the superficial area of each biomass dryer (rather
constant, about 3 ha) and thus does not vary considerably between the driers. It is
therefore assumed as a constant in the regression model. Part of the peat remaining
uncollected and pulverized on the biomass dryer leaches to the surrounding ditches
due to rain fall and thus carries nutrients and suspended solids creating a pulse that
is possible to be predicted using the regression model. The runoff evaluation is
needed when dimensioning water protection measures, like sedimentation ponds
and overland flow areas.
According to the empirical data, 86 % of the precipitation on the biomass dryer was
leached into ditches and further to the sedimentation pond. A marginal amount is
absorbed to the soil surrounding and the rest, about 14 %, is evaporated. According
to the model, the leaching from the biomass dryer to watercourses mainly depends
on the precipitation.
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1 JOHDANTO
Turve on Suomelle hyvin tärkeä energianlähde omavaraisuutta ajatellen – onhan
Suomen pinta-alasta merkittävä osa turvemaita. Turpeen osuus
kokonaisenergiantuotosta Suomessa on noin 6 %. Koska turve on kotimainen
energianlähde, sen käyttö työllistää ihmisiä ja turvaa energian saatavuutta maassamme.
Suomen energiantalous on tätä nykyä varsin riippuvainen tuontienergiasta. 1970-luvun
alussa tapahtunut öljykriisi aiheutti tarpeen vähentää tuontienergian, eritoten öljyn
käyttöä, jolloin myös turpeen hyödyntämistä lisättiin voimakkaasti. Myös pakotteilla
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on ollut turve-energian tuottamista
kasvattava vaikutus. /40, 19/
Suomessa turve luokitellaan "hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi". Suomen kansallinen
ilmastostrategia pyrkiikin, että turve luettaisiin uusiutuvien biomassojen joukkoon
myös OECD/IEA:n ja Eurostatin tilastojulkaisuissa. Myös Suomen päästökaupassa
turpeen katsotaan vastaavan fossiilisia polttoaineita. Tämä luokitusperuste ei
kuitenkaan ole sopusoinnussa Kansainvälisen Ilmastopaneelin (IPCC) 2006 keväällä
tekemän päätöksen kanssa. IPCC muutti turpeen luokitusta fossiilisesta polttoaineesta
aivan omaan, erilliseen kategoriaansa, jonka paikka on fossiilisten ja uusiutuvien
polttoaineiden välissä. Turve kuuluu nyt luokkaan "turve". /38/
Turpeen uudesta luokituksesta huolimatta turpeen käyttö herättää kiivasta keskustelua,
erityisesti ilmastonmuutoksesta puhuttaessa. Turpeen poltossa muodostuu suuria
määriä kaikkein merkittävintä kasvihuonekaasua, hiilidioksidia (CO2). Hiilidioksidia
vapautuu myös muissa turve-energian tuotantovaiheissa. Turvetuotannossa vapautuu
myös muita kasvihuonekaasuja, kuten metaania (CH4) ja typpioksiduulia (N2O).
Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten mukaan turveteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt
voivat olla huomattavia. Joissain tapauksissa turvetuotanto voi kuitenkin jopa
pienentää kasvihuonekaasupäästöjä pitkällä tähtäimellä. Näin voi tapahtua alueilla,
joilta ennen tuotantoa vapautuu huomattavia määriä kasvihuonekaasuja, kuten
suopelloilta tai ravinteisilta metsäojitetuilta soilta. Jos tällaisilta alueilta
kasvihuonekaasuja tuottava, biologisesti aktiivinen turvekerros poistetaan
turvetuotannossa, myös alueen kasvihuonekaasupäästöt pienenevät. /21, 1, 4/
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Haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja turvetuotannon tehokkuuden
parantamiseksi Vapo Oy on alkanut kehitellä uutta turvetuotantomenetelmää. Uudella
menetelmällä tuotettu turvesato pinta-alaa kohti voi olla jopa 20-kertainen perinteisen
jyrsinturvemenetelmän tuottoon verrattuna, minkä ansiosta turvetuotantoon kerralla
avattujen alojen koko voi olla paljon pienempi. Myös ympäristövaikutukset,
kasvihuonekaasupäästöt mukaan lukien, voivat olla selkeästi pienempiä. /23/
Uudessa menetelmässä turvetuotantoon tarvittava maa-ala jää pieneksi verrattuna
perinteiseen jyrsinturvemenetelmään. Myös kasvillisuudeton ala ja siten
hiilidioksidipäästöt jäävät alhaisiksi. Uusi menetelmä mahdollistaa lisäksi vanhojen,
maatalouden käytöstä poistettujen turvemaiden ja turvetuotantoalueiden reunamien
hyödyntämisen turvetuotannossa. Tällä on merkitystä, sillä eritoten vanhat
maatalouskäyttöön kuivatut turvesuot ovat huomattavia hiilidioksidi- ja
typpioksiduulilähteitä. Sadan vuoden jaksolla typpioksiduulin vaikutus ilmastoon
vastaa 296 kertaa hiilidioksidin vastaavaa vaikutusta. Vanhojen maatalouskäyttöön
ojitettujen turvemaiden alkuperäinen pinta-ala on noin 700 000 ha. Näiden alueiden
energiantuotantoon valjastaminen on siis suositeltavaa, etenkin kun ne uuden
menetelmän ansiosta voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa luonnontilaisena suona
yksinkertaisesti nostamalla alueen vedenpinnan vuosikymmenten takaisiin
lähtölukemiin tai ennallistamalla nopeammin käyttämällä
rahkasammalkasvatusmenetelmää (Sphagnum farming). Luonnontilainen suo on
hiilidioksidinielu ja typpioksiduulineutraali, mikä tekee siitä vaalittavan myös
ilmastonsuojelullisessa mielessä. /9, 11, 20, 14/
Niin ikään vesistövaikutukset ovat uudella menetelmällä tuotettaessa pienemmät kuin
jyrsinturvemenetelmällä tuotettaessa. Tämä perustuu siihen, että
jyrsinturvemenetelmässä tuotantoon otettu alue pitää ojittaa turvekerroksen
kuivattamiseksi. Ojia pitkin vesistöihin kulkeutuvat turpeesta irtoavat ravinteet sekä
kiintoaines, jotka yhdessä edistävät vesistöjen rehevöitymistä ja umpeenkasvua.
Uudessa menetelmässä ojitusta ei tarvitse tehdä, sillä turve voidaan nostaa
luonnollisessa kosteudessaan kuivatettavaksi aivan erillisellä, tarkoitukseen
suunnitellulla kentällä. /15, 10/
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Tässä työssä on tutkittu uuden menetelmän ympäristövaikutuksia ja keskitytty aivan
erityisesti turpeen kuivatuskentän vesistövaikutuksiin.
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2 SUOT JA TURVE
2.1 Suo käsitteenä
Suon tarkastelemiseen käsitteenä on useita eri lähtökohtia: geologinen, ekologinen,
kasvitieteellinen sekä maa- ja metsätaloudellinen. Geologiassa suo määritellään
suokasvien maatumisesta muodostuneeksi turvekerrostumaksi, jonka paksuus on yli
30 cm ja tuhkapitoisuus alle 40 %. Ekologisesti suo määritellään kostean yleisilmaston
ylläpitämänä ekosysteeminä, jota leimaa korkealla oleva vedenpinta ja jossa vain
osittain maatuva eloperäinen aines kerrostuu turpeeksi. Kasvitieteellisen määritelmän
mukaan suota on sellainen maasto, jolla vallitsee turvetta muodostava ja kerryttävä
kasviyhdyskunta. Saamaa määritelmää käytetään usein myös puhuttaessa biologisesta
suosta. Kasvitieteellisesti määritellyllä suolla erilaiset rahkasammalet peittävät yli
75 % suon pinta-alasta. Koska määritelmä perustuu pitkälti kasvillisuuteen, ei
turvekerroksen paksuudella ole merkitystä. Maataloudellisen suon käsitteessä
sovelletaan lähinnä suon geologista määritelmää, sillä viljely kohdistuu turpeesta
muodostuneeseen maaperään. Metsätaloudellisesti suoksi määritellään maasto, jos
kivennäismaata peittävä orgaaninen kerros on turvetta tai jos kasvillisuudesta yli 75 %
on suokasvillisuutta. Turvekerroksen paksuudelle ei ole määritelty minimiarvoa. /8,
13/
Eri luokittelutapojen mukaisesti voidaan erottaa noin 30–100 erilaista suotyyppiä.
Kasvitieteellisessä pienipiirteisessä luokittelussa voidaan päästä 100 suotyyppiin.
Yleisemmin käytetyssä metsätaloudellisessa luokittelussa erilaisia suotyyppejä on
erotettu yli 30. /8/
Suomessa suot määritellään yleensä kasvitieteellisesti kasvupaikkana turvetta
muodostavalle kasviyhdyskunnalle. Luokitus perustuu Aimo Kaarlo Cajanderin
1909–1949 muodostamaan järjestelmään, jossa maanperän rakenteella,
ravinteisuudella sekä kosteus- ja lämpötilaolosuhteilla katsotaan olevan keskeinen
merkitys kasviyhdyskuntien rakenteen määräytymisessä (kuva 1). Tämä luokittelu
poikkeaa eurooppalaisista ja pohjoismaisista luokituksista. /8/

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Kaisa Silvan

OPINNÄYTETYÖ

10 (48)

Kuva 1. Suomessa käytetty soiden luokittelujärjestelmä. /23/
Suot on käytännön luokituksissa jaettu yleensä kolmeen päätyyppiryhmään, korpiin,
rämeisiin ja avosoihin, sekä näistä avosuot edelleen lettoihin ja nevoihin. Korpien ja
rämeiden kasvillisuus on kokonaan tai osittain mätäspintakasvillisuutta, mikä
merkitsee yleensä kuivempia kasvuoloja. Korpien tyypillisistä kasvilajeista
mainittakoon kuusi (Picea abies), koivu (Betula pubensis ja Betula pendula), mustikka
(Vaccinium myrtillus) ja puolukka (Vaccinum vitis-idaea). Rämeiden mätäspinnoilla
viihtyvät mänty (Pinus sylvestris), suopursu (Ledum palustre), juolukka (Vaccinium
uliginosum) ja vaivaiskoivu (Betula nana). Avosuot ovat luontaisesti puuttomia tai
lähes puuttomia soita. Avosoita luonnehtii välipinta- tai painannekasvillisuus, jonka
tyypillisiä kenttäkerroslajeja ovat saramaiset kasvit. Avosoiden ryhmässä letot
erotetaan nevoista ns. ruskosammaleisen lajiston esiintymisen perusteella. /13, 18/
Puustoiset suot on tapana luokitella kahteen ryhmään: ns. aidot rämeet ja korvet sekä
sekatyypin rämeet ja korvet. Aidoilla suotyypeillä esiintyy pääasiassa vain
mätäspintojen korpi- tai rämekasvillisuutta. Sekatyypeille on ominaista, että niillä
korpi- tai rämekasvillisuutta olevat mätäspinnat vuorottelevat mosaiikkimaisesti letto-
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tai nevakasvillisuutta eli avosuota edustavien painanteiden kanssa. Ne ovat siis
eräänlaisia aitojen puustoisten soiden ja avosoiden välimuotoja. /18/
Aidot puustoiset tyypit, sekatyypit ja avosuot ilmentävät soiden vesitalouden vaihtelua.
Kukin näistä päätyyppiryhmistä on edelleen jaettavissa eri ravinteisuusluokkiin.
Ravinteisuudella eli trofialla tarkoitetaan maaperän, yleensä turpeen,
fysikaaliskemiallisten kasvutekijöiden summaa. Trofia ilmenee eri kasvilajien
muodostamina suokasviyhdyskuntina eli suotyyppeinä. Oligotrofia tarkoittaa
vähäravinteisuutta, mesotrofia keskiravinteisuutta ja eutrofia runsasravinteisuutta.
Ombrotrofiset suot eli sadevesisuot saavat vetensä ja ravinteensa yksinomaan sateen ja
ilmalaskeuman mukana. Minerotrofiset suot eli pohjavesisuot saavat vettä ja ravinteita
ombotrofisten soiden tavoin ja lisäksi suolle virtaavan pohjaveden mukana.
Pohjavedellä tarkoitetaan tässä vettä, joka maahan suotauduttuaan on liikkunut
kivennäismaakerroksen läpi ennen valumistaan suolle. Ravinneköyhiä ombrotrofisia
soita luonnehtii runsas rahkasammalkasvusto. Ravinteiden osalta vaateliaammat
sarakasvit sen sijaan ovat runsasravinteisille minerotrofisille soille tunnusomaisia,
joskin myös rahkasammalia esiintyy. Soiden kehitys alkaa aina minerotrofiavaiheesta
ja aikain saatossa siirtyy vähitellen ombrotrofiaan. Tämä selittyy sillä, että korkeutta
kasvava rahkakakku loittonee yhä kauemmas pohjevedestä ja saa suuremmassa määrin
ravinteensa laskeuman mukana. Ainoastaan rahkakakun päällimmäinen kerros on
elävää sammalta, ja syvemmälle kohti pohjavettä mentäessä sammal- ja sarakasvusto
on yhä maatuneempaa. Suon kehityshistoria näkyy hyvin turveprofiilista: Alempana
on pitkälle maatunutta saraturvetta minerotrofia-ajoilta ja päällimmäisenä vähemmän
maatunutta rahkaturvetta ombrotrofia-ajalta (kuva 2). Ombrotrofiaan siirtymisen
nopeus riippuu paljolti lämpötilasta. Kylmemmissä olosuhteissa rahkasammaliston
kasvu on hitaampaa. Lapin suot ovatkin suureksi osaksi vielä minerotrofisia, sillä ne
eivät ole ns. ehtineet ombrotrofiavaiheeseen ilmaston viileyden takia. /18, 12, 8, 24/
Suoyhdistymätyypit eli soiden suurmuodot liittyvät alueelliseen ja ilmastolliseen
luokitteluun. Suoyhdistelmätyypit ovat useiden eri kasvitieteellisesti luokiteltujen
suotyyppien yhdistelmiä: Alueella esiintyy siis samanaikaisesti useita eri suotyyppejä.
Suoyhdistelmätyyppejä ovat keidassuot, aapasuot ja palsasuot. Nämä eroavat
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toisistaan paitsi kasvillisuudeltaan myös pinnanmuodoltaan ja kosteussuhteiltaan. /18,
5/

Kuva 2. Turveprofiili. Harmaa massa alaosassa on savea. Satamankeidas. /23/
Soita muodostuu vesien umpeenkasvaessa, tulvamaiden ja tulvattoman metsämaan
soistuessa sekä merenrannikoilla maankohoamisen vaikutuksesta. Soita muodostuu
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erityisesti ilmastossa, jossa sadanta on suurempi kuin haihtuminen. Ilmaston lisäksi
merkityksellisiä ovat maan pinnanmuodot. Maanpinnan kallistuminen vaikuttaa järvija suoaltaiden vesitalouteen sekä näin myös soiden syntyyn ja kehitykseen. /13, 17/
2.2 Maailman ja Suomen suovarat
Maapallon suovarat peittävät 5 milj. km2 maapallon pinta-alasta ja niiden sisältämän
orgaanisen aineksen massaksi arvioidaan 5000–6000 Gt. Lisäksi kosteikkoja on
2,428 milj. km2, mutta näiden alueiden sisältämän orgaanisen aineen määrää ei tiedetä.
Tunnetut turvevarat sisältävät hiiltä (C) arviolta 234–252 Gt, mikä käsittää noin 15 %
kaikesta maapallon maaperässä olevasta hiilestä. Eräiden arvioiden mukaan
turvemaiden hiilisisältö olisi peräti 329–528 Gt. /17, 26/
Eniten soita ja kosteikkoja on Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Euroopan maista
merkittäviä turvemaita ovat Suomi, Ruotsi, Irlanti, Saksa, Englanti sekä entisen
Neuvostoliiton alueet. /17/
Eritoten Venäjän turvevarat ovat varsin merkittävät: Arvioidaan, että maapallon soiden
sisältämästä hiilestä 60 % on Venäjällä. Turvemaita on 57 milj. ha, ja niistä suurin osa
sijoittuu Aasian puolelle. Ruotsissa turvemaiden pinta-ala on 10,3 milj. ha, mikä on
noin neljännes maapinta-alasta. Irlannissa vastaavat luvut ovat 1,35 milj. ha eli 16 %
maa-alasta. Baltian maissa turvemaita on 2,5 milj. ha. Kanadan turvevarat ovat laajat,
yli 111 milj. ha. Yhdysvalloissa turvemaata on 21,4 milj. ha ja lisäksi merkittävä alue
kosteikkoja. /17/
Noin 5–8 % maapallon pinta-alasta on turvemaiden peitossa. Pienestä
prosenttiosuudestaan huolimatta turvemailla on merkitystä maapallon hiilen kierrossa.
Turvemaat sisältävät paljon orgaanista hiiltä, jota maatuminen ja turpeen käyttö
vapauttavat ilmakehään. Toisaalta suokasvillisuus sitoo hiiltä orgaaniseksi ainekseksi
eli biomassaksi. /17, 26/
Turvekerroksen paksuuden arviointi on toisinaan ongelmallista luotettavien
inventointitulosten puuttuessa eritoten suistomailta, rannikoille syntyneistä
kosteikoista tai mangrovemetsistä. Myös vaihtelevat luokitusperusteet aiheuttavat
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ongelmia: Esimerkiksi Venäjällä metsäiset turvemaat on luokiteltu metsätyypeiksi, kun
ainoastaan avoimet ja harvapuustoiset suot on lueteltu suotyyppeihin. Niinpä
luokitusperusteiden vaihtelevuuden takia kuvaa 3 voidaan pitää lähinnä suuntaa
antavana. /17/

Kuva 3. Maailman suoalueet 1999. Vihreä: suota yli 10 maa-ala-%; harmaa: suota
5–10 maa-ala-%; keltainen: kosteikot; vaaleanvihreä: mangrovemetsät; vaaleanvihreä
katkoympyrä: saari, jossa runsaasti kosteikkoja. /25/
Suomen pinta-alasta soita on kolmasosa. Tämä perustuu maamme laakeaan
pinnanmuotoon ja siten veden pieneen virtausnopeuteen. Lisäksi ilmastoamme
luonnehtivat alhainen keskilämpötila ja haihdunta ovat edullisia suokasvien kasvun ja
turpeen muodostumisen kannalta. Suomen peltoala on 2,3 milj. ha. Maamme
turvemaiden pinta-ala puolestaan on 9,4 milj. ha, mikä on 1,5 % koko maapallon suoja kosteikkopinta-alasta. /17, 32/
GTK:lla (Geologian tutkimuskeskus) on aineistoa Suomen turvevaroista jo vuodesta
1942 lähtien. Soistamme on tutkittu vuoteen 1996 mennessä 1,6 milj. ha eli 18 %.
Soita tutkitaan nykyisin noin 40 000 ha vuodessa. GTK:n laskelmien mukaan
Suomessa on jopa 33 500 yli 20 ha:n laajuista ja vähintään 0,3 m syvää suota.
Tutkittujen, yli 20 ha:n laajuisten, soiden keskisyvyys on 1,4 metriä. Yli 1,5 m syviä
soita on 1,9 milj. ha eli 37 % suoalasta. 1–2 ha:n soita on yli 250 000 kpl. Yli 20 ha
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laajojen soiden keskipinta-ala on 152 ha ja keskisyvyys 1,52 m. Suurin yksittäinen suo
on Kolarin kunnassa sijaitseva Teuravuoma (7 000 ha). Suhteessa syvimmät suot ovat
Uudellamaalla ja matalimmat Pohjois-Pohjanmaalla. /32, 37/
Eniten suota on Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla; Sodankylässä 335 000 ha ja
Kittilässä 273 000 ha. Hieman etelämpänä Pudasjärvellä on 220 000 ha, mikä tekee
kunnasta pinta-alaansa nähden maamme soisimman. Turvetuotantoon soveltuvaa suota
Suomessa on 1,2 milj. ha, kun tuotannossa tällä hetkellä on alle 60 000 ha.
Turvevaroja näissä turvemaissa on noin 30 mrd. m3, josta kolmannes sijaitsee Lapin
maaperällä. /32/
Suomen 9,4 milj:sta suohehtaarista 5,6 milj. ha on metsäojitettua. Suojeltua suota on
12–13 % eli noin 1,1 milj. ha. Erillisiä soita Suomessa on kaikkiaan 99 000 kpl, joista
vähintään 20 ha:n laajuisia ja 0,3 m:n syvyisiä noin 33 500 kpl. /32/
Suomen soissa on turvetta yli 96 mrd. m3. Suomen metsissä vastaavasti on runkopuuta
1,9 mrd. m3. Turvetta on siten noin 50 kertaa enemmän kuin runkopuuta. Turpeen
kuiva-aineesta on hiiltä 50–53 %. Suomen soihin on sitoutunut hiiltä 4,8 mrd. t, kun
metsiin sitoutuneen hiilen massaksi arvioidaan yhteensä 0,6 mrd. t. Suomen soissa on
siten 8 kertaa enemmän hiiltä kuin metsissä. /37/
2.3 Turpeen ominaisuuksia
Turve on eloperäinen maalaji. Sitä muodostuu kosteissa oloissa ja ennen kaikkea soilla
eri maatumistasoilla olevasta, kerrostuneesta kasvimateriaalista. Turpeen rakenne voi
vaihdella vähemmän maatuneista kasvinosista hienojakoiseen pitkälle maatuneeseen
massaan. Yleisen määritelmän mukaan turpeeksi luokiteltavan maalajin tulee sisältää
vähintään 75 % orgaanista, kasviperäistä ainesta. Turpeen hiilipitoisuus on
keskimäärin 50 % ja happipitoisuus 30 % kokonaismassasta. Vetyä turpeessa on noin
6 m- % ja typpeä 1–3 m- %. Turpeen tuhkapitoisuus vaihtelee suuresti, mutta on
yleensä alle 10 %. Tuhka sisältää erilaisia metalleja ja hapen sekä alkali- ja maaalkalimetallien yhdisteitä. /13, 35, 23/

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Kaisa Silvan

OPINNÄYTETYÖ

16 (48)

Turpeen muodostumisprosessi eli maatuminen on prosessi, jossa kuolleet kasvisolukot
hajoavat mikrobiologisen toiminnan takia ja niiden sisältämät orgaaniset yhdisteet
pilkkoutuvat ja muuntuvat muodostaen humusaineita. Turve koostuu siis kasvien
alkuperäisistä sekä maatumisprosessissa syntyneistä yhdisteistä. Maatuminen tapahtuu
enimmäkseen siinä vaiheessa, kun kuollut solukko on aerobisissa olosuhteissa eli suon
vedenpinnan yläpuolella mättäässä. Kasvimateriaalin lakastuttua ja kerryttyä suon
pinnalle tapahtuu solukoiden hajoamista ja yhteenpuristumista. Noin 5–20 %
kasvillisuuden tuottamasta biomassasta varastoituu turpeeksi. Maatumisnopeus alenee
huomattavasti syvemmälle mentäessä, koska hajottajaeliöstön tarvitseman hapen
diffuusio tapahtuu hitaasti tiiviissä ja veden kyllästämässä maa-aineksessa.
Hapettomissa oloissa toimiva mikrobisto pystyy huomattavasti hitaampaan
hajotukseen kuin hapellisissa oloissa toimiva eliöstö. Turpeen koostumus ja
maatumisaste säilyykin lähes muuttumattomana sen jälkeen, kun kerros on joutunut
pysyvästi vedenpinnan alapuolelle. /7/
Turpeen maatuneisuutta kuvataan von Postin kymmenluokituksella maatumattomasta
(1) täysin maatuneeseen (10). Luokkien 1–3 turpeet ovat vaaleita rahkasammalturpeita,
luokkien 4–6 tummia rahkasammalturpeita ja luokkien 7–10 mustia turpeita eli
turvehumusta. Järjestelmässä numeroluokat jakautuvat edelleen kolmeen
karkeusluokkaan: A-luokan turve on karkeaa, B keskikarkeaa ja C hienoa turvetta.
Syvimmällä suossa oleva turve on vanhinta ja maatuneinta ainesta, pinnalla oleva taas
vähiten maatunutta ja siinä voidaan vielä nähdä kasvikuituja. Maatuneinta turve on
Järvi-Suomen alueella, varsinkin Savossa ja Hämeessä. /7, 32/
Turpeen maatuneisuus voidaan määritellä puristamalla turvenäytettä kädessä ja
vertaamalla sitä von Postin luokitukseen. Tarkkaillaan turpeesta irtoavan nesteen väriä
ja sameutta, sormien lomitse puristuvan massan määrää, puristejäännöksen
kimmoisuutta ja kasvinjäännösten tunnistettavuutta. Vaikka määritysmenetelmä on
varsin epätarkka ja subjektiivinen, se antaa käytännössä riittävän tarkan kuvan turpeen
hajoamiskehityksen tilasta. /7/
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2.4 Suotyypit ja turpeen rakenne
Turpeen rakenne riippuu paljolti suon ravinteisuudesta ja siten turvetta muodostavasta
kasvilajistosta: Ombrotrofiset rahkasammalsuot muodostavat jokseenkin kuohkeaa ja
kuitupitoista turvetta. Minerotrofisten sarakasvipeitteisten soiden muodostama turve
on tiivistä turvetta. Rahkaturve on usein kuohkeampaa ja saraturve maatuneempaa
osittain siitä syystä, että sarakasvit sisältävät enemmän nopeasti maatuvia
typpiyhdisteitä. /23/
Turpeen käytön kannalta olennaista on eritoten ombro- ja minerotrofinen luokittelu:
Rahkaisia ombrotrofisia soita voidaan hyödyntää kasvuturpeen tuotannossa ja saraisia
minerotrofisia soita puolestaan energiaturpeen tuotannossa. /23/
Rahkavaltaista turvetta on soissamme 54 %, saravaltaista 45 % ja lähinnä Lapissa
ruskosammalturvetta noin prosentin verran. /32/
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3 TURVE ENERGIANLÄHTEENÄ
3.1 Turpeen rakenne ja energiasisältö
Turve on jatkuvasti lisääntyvä luonnonvara. Suomessa lisäkasvun on laskettu olevan
40 milj. m3 vuodessa, kun turvetta on vuositasolla käytetty 20–25 milj. m3.
Turvevaroja näissä turvemaissa on noin 30 mrd. m3, josta peräti 24 mrd. m3 on
energiakäyttöön soveltuvaa saraturvetta. Kasvu- ja ympäristöturpeeksi sopivinta
rahkaturvetta on noin 6 mrd. m3. /32/
Maatunut turve on parasta energiaturvetta, sillä se sisältää enemmän energiaa
tilavuusyksikköä kohden. Kuiva-ainepainostaan turpeemme sisältää tuhkaa
keskimäärin 3,4 % ja rikkiä 0,2 %. /32/
30 mrd. m3 suota sisältää energiaa noin 12 800 TWh. Tämä on 32 kertaa Suomen
vuodessa käyttämä energiamäärä (400 TWh). Kuutiometrissä suota energiaa on
keskimäärin 0,54 MWh. /32/
Yhden rekkalastillisen sisältämä energiamäärä riittää omakotitalon lämmittämiseen
kolme vuotta. Yksi kuutiometri turvetta vastaa 0,08–0,15 t öljyä. /36, 2/
3.2 Katsaus turvetuotannon alkutaipaleeseen Suomessa
1700-luvun alussa alettiin aiempaa runsaammin käyttää puuta paitsi sahoilla myös
rautasulatoissa hiiliteräksen valmistukseen. Tällöin heräsi mielenkiinto käyttää turvetta
rautasulattojen lisäpolttoaineena sekä korvaamaan puuhiiltä hiiliteräksen raakaaineena. Ajatuksena oli turpeen avulla lisätä raudantuotantoa ja toisaalta myös säästää
metsiä. Tuo ajatus sai ilmaa palkeisiin kuitenkin vasta lähes sadan vuoden kuluttua,
kun polttoturpeen laatua pystyttiin parantamaan koneellisesti muokkaamalla.
Ruotsalaisen Hasselgrenin (1845) ja saksalaisen Weberin (1859) kehittämät turpeen
muokkauskoneet mahdollistivat turpeen laajemman ja monipuolisemman käytön
polttoaineena sekä jalostamisen raaka-aineena. Vuonna 1876 ryhdyttiin Värtsilässä
tehtailija Klaus Arppen toimesta tuottamaan polttoturvetta rautatehtaan tarpeisiin. Tätä
voidaankin pitää suomalaisen turveteollisuuden varsinaisena aloitusvuotena. /6/
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Valtakunnallisesti erittäin tärkeä hanke oli Suomen Suoviljelysyhdistyksen, Voima- ja
Polttoainetaloudellisen yhdistyksen ja Suomalaisten Teknikkojen Seuran vuonna 1921
laatima esitys turvevarojen tutkimiseksi viiden kilometrin säteellä rautateistä.
Valtionrautateiden polttoturpeen käyttö vuosina 1924–1938 oli 3 600–7 600 t
vuodessa. Turpeen käytön lopettaminen veturipolttoaineena vuonna 1958 vähensi
ratkaisevasti polttoturpeen käyttöä. Turvetuotanto laski entisestään 1960-luvulla
halvan öljyn takia. Niinpä vuosina 1961–1969 turvetta nostettiin vain 780 000 t. /6/
Valtion Polttoainekeskus, nykyiseltä nimeltään Vapo Oy, sai vuonna 1968
valtioneuvostolta tehtäväkseen aloittaa turpeen käytön kehittämisen maassamme.
Vuonna 1971 valtioneuvosto hyväksyi erityisen turvetuotannon kehittämisohjelman,
jonka tavoitteeksi asetettiin turpeen tuotantokapasiteetin kohottaminen 10 milj. m3:iin
vuoteen 1980 mennessä. Ohjelman toteuttamista varten Vapolle annettiin eduskunnan
päätöksellä määrärahat soiden ja koneiden hankkimiseen. Vuonna 1974 tavoite vielä
kaksinkertaistettiin valtioneuvoston päätöksellä 20 milj. m3:iin. Kova tavoite ylitettiin
ensimmäisen kerran vasta 1986. Tämän jälkeen energiaturpeen käyttö on jatkuvasti
lisääntynyt, ja vuonna 1997 turpeen tuotannossa ylitettiin 30 milj. m3:n rajapyykki.
Energiakäytössä 20 TWh:n raja ylittyi ensimmäisen kerran vuonna 1996. Vuonna 1997
Suomessa oli toiminnassa yli 100 turvekäyttöistä voimalaitosta, aluelämpökeskusta ja
teollisuuden kattilalaitosta. /19/
Suomessa Vapo Oy on edelleen maan suurin turpeentuottaja 78 %:n osuudellaan.
Vuonna 2006 Vapo toimitti energiaturvetta 20,4 TWh. Ruotsissa toimii Vapon
omistama Neova AB, joka toimittaa turvetta ruotsalaisille kunnille sekä teollisuus- ja
energiayhtiöille. Virossa Vapon tytäryhtiö AS Tootsi Turvas on Baltian suurin
turvetuottaja. Arviolta 10–15 % myydystä turpeesta on Turveruukki Oy:n tuottamaa,
etenkin Oulun ympäristössä, jossa yhtiön tuotantoalueet sijaitsevat. Pientuottajia on yli
200. /40, 30, 27/
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3.3 Turvetuotanto maailmalla ja Suomessa nykyisin
3.3.1 Lukuja maailmalta ja Suomesta
Noin puolet turpeen kokonaistuotannosta maailmassa menee energiakäyttöön, vaikka
se on vallitseva käyttömuoto vain muutamissa maissa, kuten Suomessa ja Irlannissa.
Maailman kaikesta energiaturpeesta merkittävin osa tuotetaankin Euroopassa. Vuonna
1999 energiaturpeen kokonaistuotantoala Euroopassa oli 113 000 ha, mistä saatiin
satoa 21,5 milj. t ilmakuivattua turvetta. Suomi oli johtava energiaturpeentuottaja
7,5 milj. t:n tuotantomäärällään. Turvetuotantoon käytetty suopinta-ala Suomessa
käsittää noin 60 000 ha. Koko maan turvetuotannosta yli 40 %:n osuus on Oulun ja
Lapin lääneillä. Energiaturpeentuottajista toiseksi merkittävämmäksi sijoittui Irlanti
4,7 milj. t:lla ja kolmanneksi Venäjä 3,7 milj. t:lla. Näiden jälkeen sijoittuivat ValkoVenäjä, Ruotsi ja Viro. Pohjois-Amerikan turvetuotannosta suurin osa on
kasvuturvetta. /2, 25,37/
3.3.2 Käytetyimmät tuotantotekniikat
Ennen varsinaista turvetuotantoa suo on suunniteltava ja valmisteltava
turvetuotantoon. Suo raivataan, ojitetaan, profiloidaan sekä sinne tehdään tiet,
aumapaikat ja tukikohdat. Turvetuotanto perustuu turpeen säteilykuivatukseen
avonaisilla tuotantokentillä. /3/
Tuotantokentät ojitetaan tavallisesti 20 m:n ojavälille. Luonnontilainen suo sisältää
vettä eri turvelajeilla ja maatumisasteilla 85–95 % turvemassan painosta. Ojituksen
ansiosta kosteus alenee noin 80 %:iin. Näin turpeesta poistetaan noin 40 %
kuivatettavasta vesimäärästä. Luonnontilaisen suon kuivatus kestää 3–5 vuotta suon
kosteuden, ojituksen onnistumisen ja ojitussyvyyden mukaan. Kuivatus lisää
merkittävästi kentän kantavuutta ja mahdollistaa siten työkoneiden liikkumisen
kentällä. Myös turpeen kuivattaminen on mahdollista vain kuivalla kentällä. /3,37/
Suon vesipitoisuus pienenee painovoimaan perustuvan ojituksen ansiosta 2,5–3,0 %
rahkasoilla ja 3,5–5,0 % sarasoilla. Ojituksen tehokkuutta voi lisätä ns.
myyräsalaojituksella, joilla myös osa avosarkaojista voidaan korvata. Myyräsalaojat
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tehdään 5–10 m:n välein. Salaojitetun alueen jyrsös kuivuu noin 20 % lyhyemmässä
ajassa kuin pelkästään avosarkaojitetulla turvekentällä. Salaojien valuntavesissä on
myös vähemmän kiintoainesta kuin normaalissa ojavedessä. Myyräsalaojitusta ei voida
soveltaa, jos suossa on paljon suuria puunkappaleita. /3/
Turve kuivataan kentällä joko jyrsin- tai palaturpeena (kuva 4). Jyrsinturpeen
kuivatuksessa vettä haihduttaa pääasiassa auringon säteilyenergia. Niinpä menetelmä
on varsin riippuvainen sääolosuhteista. Palaturpeen kuivattamisessa turpeen raekoko
(palakoko) ja kentän ominaiskuormitus ovat suurempia kuin jyrsinturpeen
kuivatuksessa, minkä takia palaturpeen kuivuminen kestää pitempään. Palaturverae on
myös alkukosteudeltaan usein märempää ja palan tiheys sekä läpimitta ovat suurempia
kuin jyrsinturverakeen. Vuonna 2004 tuotetusta turpeesta pääosa eli 10,5 milj. m3
(84 % kokonaismäärästä) oli energiantuotantoon tarkoitettua jyrsinturvetta.
Palaturvetta tuotettiin 1,0 milj. m3 (8 % kokonaismäärästä), minkä verran tuotettiin
myös ympäristö- ja kasvuturpeita. /3, 39/

Kuva 4. Jyrsinturve ja palaturve. /40/
Jyrsinturpeen irrotusvaiheessa suosta jyrsitään ohut, raemainen turvekerros, joka
kuivataan kentän pinnalla noin 40 %:n keruukosteuteen. Turve irrotetaan traktorin
perään kiinnitetyillä lattajyrsimillä tai pyörivillä rumpujyrsimillä (kuva 5). /3/
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Kuva 5. Jyrsintä. /36/
Jyrsöksen kuivumista nopeutetaan traktorilla vedettävillä kääntäjillä. Käytössä on ns.
lusikkakääntäjiä sekä monisatokääntäjiä. Tavoitekosteuteen kuivunut turve kerätään
saran keskelle pitkittäin karheeksi (poikkileikkaukseltaan kolmiota muistuttava
pitkänomainen turvekasa) ennen varsinaista kokoamista. Karheaminen suoritetaan
yleensä harjaksin varustetulla viivotinkarheejalla, joka sijoitetaan traktorin eteen.
Jyrsintä ja edellisen jyrsöksen karhenta voidaan myös suorittaa samanaikaisesti.
Karheelta turve voidaan kuormata ja kuljettaa aumaan (suuri, talveksi usein muovilla
peitetty turvekasa) jokaisen kuivauskierron yhteydessä tai voidaan suorittaa useampia
kuivauskertoja peräkkäin ja kuormata yhdellä kertaa useita päällekkäisiä karheita
sisältävä suuri karhe. Kuormaus tapahtuu nk. Haku- ja Tehoturve-menetelmissä
traktorivetoisella hihnakuormaajalla. Imuvaunulla kerättäessä turvetta ei välttämättä
tarvitse karheta. (Kuva 6.) /3/
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Kuva 6. Kääntäminen, karheaminen, kuormaaminen ja aumaus. /40/
Turvesadon maksimoimiseksi on kehitetty tuotannon ohjausjärjestelmä, jonka avulla
sää- ja kenttäolosuhteet huomioiden pyritään kukin tuotantovaihe ajoittamaan
mahdollisimman optimaalisesti. Kausisaanto on 300–1000 m3 ha-1. Sääolosuhteet
vaikuttavat suuresti saantoon. Vapo Oy:n toimittaman jyrsinturpeen kosteus on
keskimäärin 46–47 % ja se sisältää energiaa keskimäärin 2,8 MWh t-1 eli 9,9 MJ kg-1.
/3, 40/
Palaturve tuotetaan irrottamalla turvetta suosta 30–60 cm:n syvyydeltä
kiekkonostokoneilla. Nostokiekko heittää kentästä irrottamansa turpeen
muokkausruuville sekoitettavaksi, muokattavaksi sekä siirrettäväksi koneen
suutinosaan, jossa se tiivistetään ja muotoillaan palaturpeeksi (kuva 7). Nosto
vaikuttaa palojen tiheyteen ja lujuuteen ja tätä kautta palojen käsittelyssä syntyvän
hienoaineksen määrään. Palaturpeen nostokosteus on yleensä 81–84 %, josta se
kuivattamalla pyritään vähentämään yleensä alle 35 %:iin. Pala kutistuu, kun siitä
poistuu vettä. Mitä enemmän pala kutistuu, sitä lujempi ja tiiviimpi siitä tulee, ja se
säilyttää muotonsa paremmin. Eri menetelmissä palat joko käännetään ja kuivataan
kentällä tai karhestaan puolikuivana ja kuivataan karheella tavoitekosteuteen. Kuiva
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palaturve kerätään karhelle palakarheejalla ja kuormataan kokoojavaunulla traktorin
perävaunuun, jolla palat kuljetetaan suon reunaan aumaan. /3/

Kuva 7. Palaturpeen nosto. /29/
Palaturvetta voi tuottaa myös ns. lainepalan muodossa, jolloin turve puristuu
jyrsinkoneen suuttimen kautta kentälle lainehtivaksi "lakritsimatoksi". /29/
Palaturvemenetelmällä saadaan 1–3 satoa kesässä. Palaturvesaanto satoa kohti on
150–300 m3 ha-1. Tuotannon riippuvuus säistä on pienempi kuin jyrsinturvetuotannon.
Palaturve on halkaisijaltaan 40–70 mm ja pituudeltaan 50–200 mm. Vapo Oy:n
toimittaman palaturpeen kosteus on keskimäärin 37–39 % ja se sisältää energiaa
keskimäärin 3,4 MWh t-1 eli noin 12,2 MJ kg-1. /3, 40/
3.4 Sovellutuksia energia- ym. -käytössä
Turpeet voidaan ryhmitellä energia- ja ympäristöturpeisiin. Ympäristöturve puolestaan
on yleisnimitys kasvu-, maanparannus-, kuivike-, imeytys- ja kompostointiturpeille
sekä muille turpeille. /34/
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Jyrsinturvetta hyödynnetään energianlähteenä yleensä suurissa voimalaitoksissa ja
lämpölaitoksissa. Pölymäisen rakenteensa ansiosta se soveltuu parhaiten
leijukerrospolttoon. Saraperäinen, pitkälle maatunut turve soveltuu paitsi
energiakäyttöön myös maanparannusaineeksi ja kasvuturpeeksi puutarhanhoitoon.
Rahkaperäinen, vähän maatunut ja vaalea jyrsinturve soveltuu kuiviketurpeeksi
tuotantoeläimille ja kompostoinnin tukiaineeksi. Turvelaatua valittaessa ratkaisevaa on
yleensä maatumisaste ja kosteus. /40/
Turvepelletti valmistetaan jyrsinturpeesta, joka kuivataan ennen pelletöintiä.
Valmistustekniikka on sama kuin puupelletillä. Turvepelletti soveltuu polttoaineeksi
kiinteistöille, maatiloille, kasvihuoneille sekä muille biolämpökeskuksille, joiden
poltin- ja kattilatekniikka soveltuvat turpeen polttoon. /40/
Palaturve on tasalaatuista polttoainetta, joka soveltuu käytettäväksi pienemmissä
voimalaitoksissa ja lämpölaitoksissa sekä kiinteistökokoluokan kattiloissa. Lisäksi sitä
käytetään maatiloilla, kasvihuoneissa ja omakotitaloissa lämmityspolttoaineena.
Rakenteeltaan palaturve on jyrsinturvetta huomattavasti suurempaa ja raskaampaa,
jolloin se soveltuu parhaiten arinapolttoon. /40/
Pitkälle maatunutta tummaa turvetta käytetään myös kosmetiikassa, sillä se sisältää
monia mineraaleja sekä antiseptisiä humus- ja fulvohappoja. /33/
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4 UUSI TURVETUOTANTOMENETELMÄ
4.1 Menetelmän kuvaus lyhyesti
Kesällä 2005 Vapo Oy aloitti ns. uuden turvetuotantomenetelmän pilottikokeet. Kesän
aikana turvetta tuotettiin uudella menetelmällä seuraavilla paikkakunnilla ja
turvesoilla: Punkalaidun, Isosuo; Honkajoki, Satamankeidas; Kihniö, Aitoneva;
Tohmajärvi, Valkeasuo; Pulkkila, Kivineva sekä Pudasjärvi, Kortessuo. Näistä
eteläisin kohde on Isosuo ja pohjoisin Kortessuo. /23/
Uusi turvetuotantomenetelmä perustuu turpeen märkäkorjuuseen ja erilliskuivatukseen
asfaltoidulla kuivatuskentällä eli biomassakuivurilla. Märkä turvemateriaali
kuljetetaan biomassakuivurin luo ja levitetään erityisellä levitysvaunulla ohueksi
kerrokseksi biomassakuivurin päälle. Karheaminen, korjuu ja aumaus tapahtuvat
samaan tapaan kuin perinteisillä menetelmillä. Lopputuotteena saadaan ns. pikapalaa,
jonka läpimitta vaihtelee eri levityslaitteistojen kesken 1–4 cm.
Ennen varsinaista nostoa suon pinnalla kasvavat puut poistetaan. Turve nostetaan
suosta kaivinkoneella. Turvemateriaali voidaan siirtää biomassakuivurille joko
ajosiirtona tai suurtehopumpulla. Pumppausmenetelmässä eniten on käytetty
mäntäpumppua, myös ruuvipumppua on kokeiltu. Ennen pumppausta turvemateriaali
kulkee kaivinkoneen seulakauhan läpi, jotteivät turpeen seassa olevat kivet ja
puunkappaleet rikkoisi pumppua (kuva 8).

Kuva 8. Turpeen nosto ja pumppaus. Aitoneva. /23/
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Pumpun kautta turve kulkeutuu putkeen, jonka halkaisija on 12,5 cm ja maksimipituus
noin 2 km. Turvemateriaali kasautuu putken poistopäässä biomassakuivurin liepeellä.
(Kuva 9.)

Kuva 9. Putki ja sen poistopää. Aitoneva. /23/
Kasasta turve jälleen nostetaan kaivinkoneella levitysvaunuun, joka muotoilee
turvemassasta kuivurin päälle n. 2 cm:n paksuisen, rakeisen maton. Matto kuivuessaan
kutistuu ja repeilee, jolloin siitä muodostuu n. 4 cm:n levyisiä ja 10 cm:n pituisia
paloja. (Kuva 10.)
Palojen kuivumisaika vaihtelee sääolosuhteiden mukaan 1:stä 2:een päivään.
Menetelmää kutsutaankin pikapalamenetelmäksi. Polttolaitoksen säätöjä muuttamalla
pikapaloja voidaan hyödyntää energianlähteenä paitsi arinapoltossa myös
leijukerrospoltossa. /23/
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Kuva 10. Levitys ja lopputuote. Aitoneva. Satamankeidas. /23/
4.2 Eroavaisuudet verrattuna muihin menetelmiin
Perinteisten tuotantomenetelmien toimivuus perustuu pitkälti ojituksen turvekenttää
kuivattavaan vaikutukseen. Koska uudella menetelmällä tuotettaessa turve on tarkoitus
nostaa luonnollisessa kosteudessaan, aluetta ei tarvitse ojittaa. /23/
4.3 Menetelmän edut
Alun perin uutta menetelmää lähdettiin kehittämään, jotta turvetuotannosta saataisiin
ympäristöystävällisempää sekä tehokkaampaa. Uuden menetelmän etuina on melu-,
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pöly- ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen sekä vesistökuormituksen
pienentyminen. Märkänä käsitelty turve ei juuri pölise, mikä luonnollisesti vähentää
pölypäästöjä. Karhenta- ja korjuuvaiheessa pölypäästöt jyrsinturvemenetelmään
verrattuna ovat niin ikään pienemmät, sillä uudella menetelmällä tuotettava turve on
myös korjuuvaiheessaan kiinteämpää ja vähemmän pölisevää jyrsinturpeeseen
verrattuna. Meluhaitat ovat uudella menetelmällä pienempiä, sillä tuotantoalue on
pienempi ja työkoneita toimii alueella vähemmän. Koska aluetta ei tarvitse ojittaa,
tuotantoalueelta pääsee vähemmän ravinteita ja kiintoainesta kulkeutumaan
vesistöihin. Valuntaa uudessa menetelmässä voi tulla lähinnä biomassakuivurilta ja
silloinkin lähinnä tuotannonohjauksen epäonnistuessa. Tuotannon
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, kun tuotantoaika lyhenee uuden menetelmän
tehokkuuden ansiosta ja tuotantoala on pienempi. Uutta menetelmää voidaan käyttää
myös vaikeasti hyödynnettävissä kohteissa, mm. suopelloilla, jotka ovat erityisen
merkittäviä typpioksiduulilähteitä. Lisäksi uuden tuotantomenetelmän etuna on
huomattava parannus tuotantotehokkuuteen aiempaan jyrsinturvemenetelmään
verrattuna. Uudella menetelmällä voidaan tuottaa yhdeltä hehtaarilta yhtä paljon
turvetta kuin 10–20 ha:lta jyrsinturvekenttää. Biomassakuivurilla turve kuivuu
aurinkoisella säällä jopa vuorokaudessa, kun jyrsinturpeen kuivumiseen menee
vähintään noin viikko. Uusi menetelmä on myös vähemmän sääherkkä kuin vanha
tuotantomenetelmä, joten sadot eivät ole niin riippuvaisia sateisista ja kuivista
vuosista. Tuotantoalue pyritään tyhjentämään kerralla pinnasta pohjamaahan asti.
Tämän ansiosta alueen jälkikäyttö saadaan nopeasti lähtemään käyntiin turvetuotannon
jälkeen. Uusi tuotantomenetelmä edistää myös vanhojen tuotantoalueiden
jäännösturpeen hyödyntämistä, jolloin päästöjä aiheuttava jäännösturpeen määrä
saadaan vähiin. /23/
4.4 Tulevaisuudennäkymiä
Uusi menetelmä ei kuitenkaan korvaa aiempaa jyrsinturvemenetelmää pitkään aikaan
vaan toimii täydentävänä menetelmänä jyrsinturvetuotantomenetelmän rinnalla. Uuden
menetelmän kehitystyö on vielä kesken, ja sen vaikutustutkimusta jatketaan. /23/
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5 SATAMANKEITAAN TURVETUOTANTOALUE
5.1 Sijainti ja koko
Satamankeitaan (61°59’N, 22° 22’E) turvetuotantoalue sijaitsee Honkajoella.
Tuotantoalueen pääosin omistaa ja pieniltä osin vuokraa Vapo Oy. Tuotantoalue
koostuu Puuojankeitaan, Isokeitaan, Karjosillankeitaan ja Lakkikeitaan
tuotantoalueista, jotka sijaitsevat Honkajoen kunnan keskustaajaman koillis-, itä- ja
kaakkoispuolella Karvianjoen keskiosalla. Tuotantoalueen halki kulkee itälänsisuunnassa Karvia-Honkajoki maantie. /28, 23/
5.2 Alueen suotyypit ja turpeen rakenne
Alue on alkujaan ollut karua, kuljuista keidasrämettä. Tämän takia tuotantoalueen
pintakerroksissa esiintyy 0,5–1,5 m:n paksuudelta vaalea heikosti maatunut (H2–H4)
rahkaturvekerros. Rahkaturvekerrosten alapuolella on noin 1,5 m:n paksuinen tumma,
melko maatunut (H5–H7) saraturvekerros. /23, 7/
5.3 Historia
Turvetuotantoalueen ojitustyöt on aloitettu vuonna 1974 ja turvetuotanto vuonna 1976.
Tuotantokelpoinen alue oli vuonna 2001 kooltaan 861 ha, josta 829 oli
tuotantokunnossa ja 32 ha valmistelussa. Tukialuetta oli 382 ha. Jyrsinturpeen
tuotantomäärä on vuosina 1999–2001 ollut 230 700–334 500 m3 vuodessa. Jäljellä
olevaksi tuotantomääräksi on arvioitu 4 800 000 m3. /28/
5.4 Toiminta nykypäivänä
Satamankeitaan tuotanto on muodostunut jyrsin-, pala-, kasvu- ja ympäristöturpeesta.
Maisemassa pääroolia esittää 700 ha:n jyrsinturvekenttä (kuva 11). Pääosa tuotannosta
on yhä jyrsinturvetta. Perinteistä palaturvetta tuotetaan n. 2 000 m3 vuodessa.
Pikapalatuotannon osuus on myös toistaiseksi melko vaatimaton, 6 000–7 000 m3
vuodessa, mutta pikapalan tuotantomäärät tullevat huomattavasti kasvamaan.
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Jyrsinturpeen tuotannon on tarkoitus päättyä vuonna 2030. Pikapalatuotantoa jatketaan
pidempäänkin. /23/

Kuva 11. Jyrsinturvekenttää. Satamankeidas. /23/
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6 BIOMASSAKUIVURIN VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
6.1 Biomassakuivuri potentiaalisena kiintoaine- ja ravinnelähteenä
Turpeen levitys biomassakuivurille sekä karheaminen ja kokoaminen kuivurilta
pyritään suorittamaan aina poudan aikana. Sääennusteiden avulla tarkkaillaan
mahdollisten saderintamien ja -kuurojen liikettä tuotantoalueen yli. Mikäli kuivurilla
on materiaalia sateen yllättäessä, siitä muodostuu varsin selkeä kiintoaine- ja
ravinnelähde (kuva 12). Sadeveden huuhtelemana kuivurilta kulkeutuu ojiin turvetta,
jonka huuhtoutumismäärä on käytännössä suoraan verrannollinen kuivurille satavan
veden määrään. Näin ollen saderintamien herkeämätön tarkkailu ja
kuivatustoimenpiteiden optimaalinen ajoittaminen on erittäin tärkeää
vesistövaikutusten minimoimiseksi.

Kuva 12. Kuivuri joutui täydessä turvelastissa rankkasateen yllättämäksi.
Satamankeidas. /23/
Kiintoainesta tai ravinteita ei luonnollisesti huuhtoudu kentältä, mikäli ei sada tai
kuivurilla ei sateen yllättäessä ole pikapalamateriaalia. Pikapalan keruun jälkeen
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kuivurille jää keräysteknisistä syistä hieman pölymäiseksi jauhautunutta turvetta, joka
jää sadannalle alttiiksi. Tämä pölymäinen turveaines on siten pääasiallinen kiintoainesja ravinnelähde.
6.2 Satamankeitaan biomassakuivuri ja valunnan kulkeutuminen
Satamankeitaan biomassakuivuri rakennettiin varta vasten uuden
turvetuotantomenetelmän pilottitutkimuksia varten. Näin on myös Kortessuon
biomassakuivurin laita. Kaikki muut uuden menetelmän koetuotantokuivurit oli
rakennettu jo aikaisemmin muita tarkoituksia, yleensä turpeen varastointia,
palvelemaan. Tämän opinnäytetyön kohteeksi valittiin nimenomaan Satamankeitaan
biomassakuivuri, sillä se oli kuivureista ainoa, jolta lähtevä valunta pystyttiin
rajaamaan jyrsintuotantoalueelta tulevien vesien ulkopuolelle, erilliseen
laskeutusaltaaseen. /23/
Satamankeitaan biomassakuivuri on noin 350 m pitkä ja 110 m leveä. Luoteisnurkka
on kaikkein korkeimmalla (115,76 m merenpinnan yläpuolella) ja kaakkoisnurkka
matalimmalla (113,37 m merenpinnan yläpuolella)(kuva 13). Kuivurille satava vesi
valuu kohti idänpuoleista laitaa ja kaakkoisnurkkaa. Kokoomaoja on kaivettu siten,
että se viettää niin pohjoisesta kuin etelästäkin käsin kohti laskeutusallasta. Ojan
eteläpääty on 112,28 m, pohjoispääty 112,01 m ja purku laskeutusalteelle 111,92 m
merenpinnan yläpuolella. Mittapato on 111,75 m merenpinnan yläpuolella.
Korkeustiedot saatiin käyttämällä vaaituskonetta ja GPS-laitetta.
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Kuva 13. Satamankeitaan biomassakuivuri. /22/
6.3 Mittausmenetelmät
Mittaukset suoritettiin tuotantokauden aikana, huhti-syyskuussa.
Biomassakuivurin läheisyyteen VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos) asensi
sääaseman mittaamaan sadantaa ja muita ilmastotekijöitä.
Biomassakuivurilta valuvat vedet johdettiin ojia pitkin laskeutusaltaaseen. Altaan
poistopäätyyn asennettiin Thompsonin 90˚:n mittapato sekä jatkuvatoiminen
limnografi, joiden avulla seurattiin kuivurilta kulkeutuvien vesien määrää
pikapalaturpeen tuotantokaudella. (Kuva 14.)
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Kuva 14. Laskeutusallas, Thompsonin mittapato ja limnografi. Satamankeidas. /23/
Mittapadon yli juoksevasta vedestä otettiin vesinäytteitä 500 ml:n muovipulloihin
kuukausittain ja tarvittaessa useammin ylivalumien aikana. Vesinäytteistä määritettiin
pH, kiintoaines, liuennut orgaaninen hiili (Dissolved Organic Carbon, DOC),
kokonaistyppi (Ntot), ammoniumtyppi (NH4+), nitraattityppi (NO3-), kokonaisfosfori
(Ptot) ja fosfaattifosfori (PO43-) Metsäntutkimuslaitoksella. Valunnan korkea
kiintoainespitoisuus kertoo, että veden mukana liikkuu karkeata, veteen
liukenematonta orgaanista ainesta. Korkea DOC-pitoisuus puolestaan kertoo, että
veden liuenneen orgaanisen aineksen määrä (humuspitoisuus) on suuri.
Kokonaistypellä tai kokonaisfosforilla puolestaan tarkoitetaan veden sisältämän typen
tai fosforin eri muotojen kokonaismäärää. Typpi ja fosfori ovat vesien tuotannon ja
rehevöitymisen kannalta tärkeimmät ravinteet. Ammonium ja nitraatti ovat typen
epäorgaanisia yhdisteitä ja niin ikään vesientuotannon kannalta keskeisiä ravinteita.
Luonnonvesissä nitraattia esiintyy yleisesti muutamasta kymmenestä muutamaan
sataan mikrogrammaan litrassa, ammoniumia alle 1 mg l-1. Fosfaattifosfori on
kokonaisfosforin liuennut, epäorgaaninen osa. Se on pääasiallinen levien käyttämä
fosforiyhdiste. Fosfaattifosforin pitoisuudet luonnon vesissä ovat yleensä hyvin
alhaisia. /22, 31/
Kiintoainenäyte säilytettiin analyysia varten +5 ˚C:ssa, muut -20 ˚C:ssa. pH:n
mittaamiseen näytteistä käytettiin Philips PW 9422 -mittaria. Kiintoainepitoisuus
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määritettiin suodattamalla näyte ja punnitsemalla suodos. Orgaanisen hiilen
määrittämiseen käytettiin Shimadzu TOC-5000 -analysaattoria, typpiyhdisteiden
määrittämiseen Foss Tecator Fiastar 5000 FIA -analysaattoria sekä fosforiyhdisteiden
määrittämiseen spektrofotometrejä Iris AP HR-DUO-ICP ja Shimadzu UV-240 JPC.
Näytteet analysoitiin Metsäntutkimuslaitoksen laboratoriohenkilökunnan toimesta.
/22/
Mittapadolta saatuja valunta-arvoja (l s-1 ha-1) (kuva 15) sekä vesinäytteistä saatuja
kiintoaines-, DOC- ja ravinnepitoisuuksia käyttäen (valunta × pitoisuus = kuormitus)
saatiin estimaatti eli arvio biomassakuivurin vesistökuormitukselle. Valunta-arvot
suhteutettiin lisäksi sääasemalta saatuun sadantadataan (mm d-1) (kuva 15).
6.4 Mallin pohjana olevat mittaustulokset
Kesä 2007 oli keskimääräistä sateisempi sekä sadannan (mm d-1) ja valunnan
(l s-1 ha-1) vaihtelu suurta (kuva 15). Koska kiintoaines ja ravinteet liikkuvat valunnan
mukana, myös hetkellinen kiintoaines ja ravinnekuormitus vaihtelivat suuresti.
Sadanta- ja kuormitusdatassa esiintyvä vaihtelu oli riittävää mallin rakentamiselle.
Koska mitatun sadannan ja valunnan välillä havaittiin erittäin vahva korrelaatio
(r = 0.90), voitiin olettaa sadannan olevan ravinnekuormitukseen vaikuttava
pääympäristömuuttuja biomassakuivureilla, ja sen takia biomassakuivureiden
vesistökuormitusta ennustava malli voitiin kuvata sadanta-kuormitusmallina.
Kuormitus riippuu sadannan ohella myös siitä, kuinka paljon turvetta
biomassakuivurilla on. Kuivurin turvekuormitus ajan ja sadannan suhteen esitellään
kuvassa 16. Kuvan 16 mukaan sateiden aikaan ei biomassakuivurille juuri ollut
levitetty turvetta. Hajontapisteitä (turvelasti on ollut kuivurin päällä sateessa) on vain
muutama. Tästä voidaan päätellä, että biomassakuivurilta tulee selkeä ravinne- ja
kiintoainespulssi vain, jos kuivurilla on turvelasti kuivumassa silloin, kun sataa.
Vesistökuormitus on siis osittain ehdollinen ja ehdollistavana tekijänä inhimillinen
virhe – optimoinnin epäonnistuminen.
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Kuva 15. Sadanta ja valunta Satamankeitaan biomassakuivurilla tuotantokaudella
2007.
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Kuva 16. Sadanta ja biomassakuivurin turvekuormitus.
6.5 Mallit
Empiirisen vesinäyte- ja sadantadatan pohjalta luotiin tilastolliset
regressiokuormitusmallit (taulukko 1) SigmaPlot-mallinnusohjelman avulla.
Regressiomallit luotiin ravinnekohtaisesti käyttäen mallin kuvaajan iterointia, joka
tuotti mallille suurimman regression selitysasteen (r2) ja joka läpäisi residuaalien eli
jäännösvaihteluiden normaalijakautuneisuustestin (normaalisuus p) (taulukko 1).
Kaikille ravinteille parhaimman iterointituloksen antoi kolmannen asteen
neliparametrinen polynomifunktio muotoa:
kuormitus = y0 + a* x + b * x2 + c * x3
jossa x on sadanta mm d-1.
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Taulukossa 1 ovat regressiomallien parametrit (y0, a, b ja c), parametrien keskivirheet
(S_tandard E_rror), mallien estimaattien keskivirheet (SE_est), regression selitysasteet
(r2), mallien testisuureen arvot (p), aineistojen normaalijakautuneisuuden testisuureen
arvot (p) sekä kuormitukset kiintoainekselle ja eri vesiliukoisille ravinteille.
Kuormitus* on empiirisen sadantadatan pohjalta taulukon 1 malleilla simuloitu
hetkellinen kuormitus kiintoainekselle ja DOC:lle (mg ha-1 s-1) sekä epäorgaanisille
liukoisille ravinteille (μg ha-1 s-1). Kuormitus** on malleilla simuloitu kuormitus
kiintoainekselle ja DOC:lle (kg ha-1) sekä liukoisille epäorgaanisille ravinteille (g ha-1)
pikapalaturpeen tuotantokauden aikana huhti-syyskuussa. Koska talviaikana
biomassakuivurilla ei ole turvetta ja koska talviaikainen valunta biomassakuivurilta on
erittäin pientä, tarkasteluun otettiin vain tuotantokauden aikainen kuormitus.
Tuotantokauden aikainen kuormitus vastaa siis hyvin vuositason kuormitusta.
Kuormitus*** on malleilla simuloitu vuorokautinen maksimikiintoaines- tai
ravinnekuormitus (g d-1 ha-1) laskettuna käyttäen vuorokautista 50 mm:n sademäärää,
jota voidaan pitää Suomen normaaliolosuhteissa maksimaalisena sadantana.
Taulukko 1. Kuormitusmallit.
y0
a
b
c
SE_y0
SE_a
SE_b
SE_c
SE_est
r2
Malli p
Normaalisuus p
Kuormitus*
Kuormitus**
Kuormitus***

Kiintoaines

DOC

Ptot

PO4-P

Ntot

NO3-N

NH4-N

0.0581
-0.0058
0.0152
-0.0002
±0.04425
±0.0234
±0.00185
±3.328E-05
±0.4532
0.81
<0.0001
<0.0001
0.670
10.42
1103

0.1252
-0.0762
0.0212
-0.0002
±0.0713
±0.0377
±0.00295
±0.0001
±0.7302
0.79
<0.0001
<0.0001
0.856
13.31
2100

0.2855
-0.1652
0.0511
-0.0003
±0.1706
±0.0903
±0.0071
±0.0002
±1.7472
0.83
<0.0001
<0.0001
2.412
37.50
7.1

0.1102
0.0061
0.0204
1.43E-05
±0.1228
±0.065
±0.0051
±0.0001
±1.2581
0.77
<0.0001
<0.0001
1.353
21.04
4.2

4.3181
-2.058
0.7033
-6.00E-03
±2.1633
±1.1449
±0.0893
±0.0017
±22.1614
0.82
<0.0001
<0.0001
31.325
487.16
78.6

0.5544
-0.7362
0.1166
-6.00E-04
±0.3604
±0.1908
±0.0149
±0.0003
±3.6923
0.83
<0.0001
<0.0001
4.213
65.52
15.6

2.6515
0.6953
0.024
7.00E-03
±1.4555
±0.7703
±0.0601
±0.0011
±14.9107
0.83
<0.0001
<0.0001
18.169
282.57
84.0
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Kaikki regressiomallit läpäisivät erittäin korkealla merkitsevyystasolla (p<0.0001)
tilastollisen merkitsevyystestin. Sadanta selitti 77–83 % aineistossa esiintyneestä
kuormitusvaihtelusta. Kiintoaineksen, DOC:n ja ravinteiden välillä ei havaittu mallin
toimivuuden kannalta merkitseviä eroja. Kuormitussimulaatiot tuottivat erittäin hyvin
keskiarvoistettua, empiiristä tuotantokaudenaikaista kuormitusta vastaavat
kuormitusestimaatit.
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7 PÄÄTELMÄT
Mallisimulaatioiden mukaan biomassakuivurin kiintoaines- ja ravinnekuormitukset
olivat pinta-alaa (ha) kohti pikapalaturpeen nostokenttää suuremmat, mutta perinteistä
jyrsinturvekenttää pienemmät /22, 15/. Tämä voidaan selittää sillä, että sadannan
huuhteleva vaikutus vettä imemättömään biomassakuivuriin on suurempi kuin
pikapalan nostoalueeseen, jolla veden viipymä on pitempi ja poistunut vesimäärä
pinta-alaa kohti pienempi /22, 15/. Sadannan aiheuttama vesistökuormitus ei
kuitenkaan jatku useiden vuorokausien rankkasateiden aikana yhtä suurena, vaan
kääntyy ainakin parin vuorokauden päästä laskuun kahdesta syystä: uutta turvetta ei
pitkien sateiden sattuessa tuoda biomassakuivurille ja toisaalta edellisestä sadosta
keräämättä jäänyt pölymäinen turve on jo huuhtoutunut pois, jolloin valumavesi
laimenee ja vesistökuormitus pienenee. Tätä tasaantumisilmiötä ei mallissa oteta
huomioon, koska useiden vuorokausien rankkasateet ovat Suomessa harvinaisia ja
keräämättä jääneen turveaineksen määrä riippuu biomassakuivurin pinta-alasta eikä
siten kuivurikohtaisesti juuri muutu. Siksi se oletetaan mallissa vakioksi.
Jyrsinturvekentällä on biomassakuivuria suurempi kuormitus siksi, että
jyrsinturvekentällä turve on jatkuvasti sadannalle alttiina, kun biomassakuivurilla
turvetta on sateisina ajankohtina vain satunnaisesti /22, 15/. Vesistökuormitusta
kuitenkin syntyy aina jonkin verran, vaikka kuivuvaa turvetta ei biomassakuivurilla
sateen sattuessa olisikaan, sillä pieni osa kuivuneesta turpeesta jää jauhautuneena
pölynä kentälle keräämättä ja huuhtoutuu sateen mukana. Kun otetaan huomioon, että
jyrsinturvetta tuotetaan suomessa noin 60 000 ha:lla ja biomassakuivureita on
toistaiseksi Suomessa vain n. 20 ha, voidaan biomassakuivureiden aiheuttamaa
vesistökuormitusta nykyisellään pitää selvästi vähempiarvoisena. Uuden
tuotantomenetelmän laajentuessa ja biomassakuivureiden yleistyessä niiden
paikallinen merkitys vesistöjen kuormittajana tulee kuitenkin kasvamaan. Tällöin
myös tuotannonohjauksen, etenkin sadannan huomioonottamisen tuotannossa,
merkitys tulee olennaisesti kasvamaan.
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Toisin kuin perinteisessä turvetuotannossa, biomassakuivureilla kuivatettavan turpeen
sadannalle altistumista voidaan haluttaessa tehokkaasti välttää. Pääasiallista
kuormitusta, jota myös peruskuormitukseksi voidaan nimittää, aiheuttaa siis
biomassakuivurille pölymäiseksi jauhautunut turve, koska sitä ei teknisesti kyetä
korjaamaan ja siksi jää alttiiksi sadannalle. Muut koekäytössä olleet biomassakuivurit
ovat pinta-alaltaan hyvin samaa luokkaa kuin Satamankeitaan biomassakuivuri. Tämän
tutkimuksen tulosten mukaan ainakin tähänastisessa käytössä olleista
biomassakuivureista puhuttaessa laskeutusaltaat olisivat riittävän tehokkaita
valuntavesien puhdistukseen. /22, 16/
Mikäli huomattavasti laajempia kuivureita suunnitellaan rakennettavan, olisi mallissa
otettava myös pinta-alatekijä huomioon. Pinta-ala tekijä pystyttäisiin määrittämään
siten, että esim. yhden aarin alueelle jäänyt pölymäinen turve kerättäisiin ja
punnittaisiin. Punnitustuloksen perusteella pystyttäisiin laskennallisesti määrittämään
esim. 10 ha:n laajuiselle kuivurille keskimäärin jäävän turvemäärän massa.
Vesistökuormitus tulisi tässä työssä kuvatuin menetelmin suorittaa useilla eri
laajuisilla kentillä, jotta mallissa ei esiintyisi systemaattista hajontaa.
Tässä työssä käsiteltiin siis ns. peruskuormitusta. Mikäli tämän peruskuormitusmallin
ei katsota riittävän laskeutusallas- ja pintavalutuskenttämitoituksen avuksi, kannattaisi
mitoitus tehdä maksimiarvojen pohjalta. Tällöin kuivurin tulisi olla maksimilastissa ja
joutua maksimisadannalle alttiiksi, minkä jälkeen kerättäisiin valuntadata ja tarvittavat
vesinäytteet. Sama tulisi toistaa useilla eri laajuisilla kuivureilla. Mittausdata
käsiteltäisiin mitoitusmalliksi. Mitoitusmallia maksimikuormitukselle ei tässä voitu
laatia, sillä käytössä olleiden kuivureiden laajuus ei vaihdellut riittävästi, jotta niistä
olisi saatu oikeanlaista hajontaa edustavia mittaustuloksia. Lisäksi kuivuri pidettiin
suhteellisen säntillisesti turvelastitta koko tuotantokauden ajan. Näiden puutteiden
tiimoilta voidaan ryhtyä jatkotutkimuksiin, kun laajempia kuivureita rakennetaan.
Erikokoisia kuivureita voisi mahdollisesti myös jäljitellä. Tämä onnistuisi siten, että
koekuivuri kuormattaisiin ennen mahdollista rankkasadetta vain osittain, jolloin
jäljiteltäisiin pienemmän kentän maksimikuormitusta. Osittaiskuormituksen määrää
voisi vaihdella. Tutkimusta vaikeuttaisi kuitenkin vähäinen sadanta. Useampi
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vähäsateinen tuotantokausi peräkkäin hidastaisi tutkimustulosten kertymistä
olennaisesti, kun tuloksille olisi käyttöä jo pikimmiten. Jokainen rakennettu kuivuri
tarvitaan lisäksi varsinaiseen tuotantoon, jolloin niiden heltiäminen koekäyttöön voi
olla vaikeaa. Toistaiseksi riittänevät siis ns. peruskuormitustiedot, jotka joka
tapauksessa ovat osoittaneet uuden tuotantomenetelmän vesistövaikutuksiensa osalta
perinteisiä menetelmiä ympäristöystävällisemmäksi.
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