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JOHDANTO 

Aikaisemmat tutkimukset 

Turvetuotantoon sove1tuvien alueiden se1vittämiseksi on vanhastaan 
käytetty kenttätutkimuksia, joita on täydennetty mm. tuhkapitoisuus- ja 
1 ämpöarvomääritysten avull a. Vuonna 1980 käytetti i n ensi kerran 
ti1avuuspaino- ja 1ämpöarvomäärityksiä suon energiasisä11ön se1vit
tämiseksi (Mäki1ä 1980). Tämän jä1keen i1mestyneissä Geo1ogian tutkimus
keskuksen turvetutkimusraporteissa on soiden energiasisä11öt määritetty 
kyseise11ä tava11a. 

Näytteenotto, jossa suosta otetaan 2 - 3 ti 1 avuustarkkaa näytesarjaa 
1aboratoriotutkimuksia varten, on kuitenkin aikaa vievää. Lisäksi 
näytteenottopaikkojen va1itseminen niin, että ne edustavat mahdo11isim
man hyvin suon turvekerrostumia voi tuottaa vaikeuksia. Tämän johdosta 
on turvekerrostumi en energi asi sältöä pyritty määrittämään turpeen . 
ominaisuuksien vä1isten riippuvuksien avulla mm. Mäki1ä (1980, 1984), 
Toivonen (1980), Korpijaakko et aL. (1981), To1onen (1982, 1983) ja 
To1onen et aL. (1982). 

r~yös kehitystyön alla olevien uusien elektronisten menete1mien käyttö
mahdollisuuksista energiasisä11ön se1vittämiseksi on ju1kaistu useita 
tutkimuksia nun. Tiuri & TOikka (1982), To1onen et aL. (1982), Lappa1ai
nen et aL. (1984) ja Lappa1ainen & Hänninen (1986). 

Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tavoitteena on antaa 1aajan aineiston pohja1ta kaavat 
keidas- ja aapasuoa1uee11e turvekerrostumien energiasisä11ön 1askemisek
si. Nyt kehitettyjen kaavojen avu11a voidaan 1askea suon energiasisä1tö 
vesipitoisuuden ja maatumisasteen perustee11a. Lisäksi on esitetty 
puo 1 i 1 ogaritmi set käyrät, joi den avull a voi daan määrittää myös vesi
pitoi suus kosteusasteen (B) ja maatumi sasteen avull a, sekä arvi oi da 
energiasisältö pe1kän maatumisasteen perusteella ottaen huomioon suon 
kosteussuhteet. 
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Turpeen ominaisuuksista tarkaste11aan vesipitoisuuden, maatuneisuuden ja 
tuhkapitoi suuden vai kutusta energi asi sältöön eri kseen sara- ja rahka
va1taisi11a turpei11a. Myös turpeen eri 1isätekijöiden vaikutusta 
energiasisä1töön tutkitaan. Lisäksi tarkastel1aan, miten veden osuus ja 
turpeen rakenne sekä tuhkapitoi suus ja 1 ämpöarvo muuttuvat maatumi sen 
kasvaessa. 

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimusaineisto on kerätty eri puolilta Suomea käyttäen tilavuustarkkaa 
kairaa (Korpijaakko 1972, 1981). Turpeen ominaisuuksien tarkempaa 
se1vitte1yä varten on otettu kaikkiaan 3 717 näytettä. Näistä on 
keidassuoa1uee1ta 2 383 ja aapasuoa1ueelta 1 334 näytettä. 

Tarkasteltavat turpeen ominaisuudet ovat maatuneisuus (H), vesipitoisuus 
märkäpainosta, suhtee11inen kosteus (8), kuivatilavuuspaino, tuhka
pitoisuus kuivapainosta ja 1ämpöarvo kuiva11e turpee11e. Maatuneisuus on 
määritetty v. Postin kymmenasteiko11a. Näytteet on kuivattu 105 °C:ssa 
ja kuivatilavuuspaino on i1moitettu kilogrammoin'a suokuutiota kohti ja 
se on 1 askettu tuhka 11 i se 11 e turpee 11 e. Lämpöarvot on määritetty Leco 
AC 200- (ASTM D 3286) ja Ga11enkamp-ka1orimetrei11 ä. Suurin osa 
määrityksistä on tehty Leco11a. Lisäksi käsite11ään energiasisältöä, 
mil1ä tässä tapauksessa tarkoitetaan kuivatilavuuspainojen ja 
1ämpöarvojen avu11a saatua suokuution energiasisä1töä (MJ/suo-m3

). 

Turpeen omi nai suuksi a tarkaste11 aan ns. käyttöke 1 poi si sta näyttei stä. 
Turvekerrosten käyttöke1poisuutta 1askettaessa on kunkin näytesarjan 
ensimmäi nen ja vi imei nen näyte jätetty poi s. Li säksi, jos näytesarjan 
vi imei stä ede11 i sen näytteen tuhkapitoi suus on y1 i 10 %, on myös se 
jätetty pois. Tavoitteena on ol1ut tarkastella ominaisuuksia 1ähinnä 
käyttökelpoisen polttoturpeen kannalta. 

Tutkimusaineiston tilastollisessa tietojenkäsittelyssä on käytetty 
SPSSX-ohjelmistoa (Statistical package for the social sciencies). 
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TURPEEN OMINAISUUKSISTA 

Turpeen maatuessa sen rakenne tiivistyy ja huokostilan eli veden ja 

kaasujen osuus vähenee. Hi ukkaskoko, veden 1 äpäi sevyys, veden pi dätys

kyky, kimmoisuus ja sidoksissa olevan hapen osuus pienenee. Vastaavasti 
tapahtuu kuivatilavuuspainon (tiheyden), lämpöarvon, energiasisällön ja 
tuhkapitoisuuden kasvua. 

Maatumisasteen ja vesipitoisuuden sekä maatumisasteen ja kuivatilavuus
painon välinen riippuvuus on rahkavaltaisilla turpeilla merkittävä. 
Saravaltaisilla turpeilla maatumisasteen ja edellä mainittujen 
ominaisuuksien välinen riippuvuus on heikompi (taulukot 1, 2 ja 3). Tämä 
johtuu rahka- ja saraturpeita muodostavi en kasvil aji en fysi ologi si sta 
eroi sta. Saraturpei 11 a on jo hei kosti maatuneena pi enempi huokosti 1 a 
kuin rahkaturpeilla. Tällöin maatumisen edistyessä eivät vesipitoisuuden 
ja kuivatilavuuspainon muutokset näy niin selvästi kuin rahkaturpeilla. 
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Tau1ukko 1. Ti1astotietoa turpeen ominaisuuksista (käyttöke1poiset 
turpeet) . 

TabLe 1. Statistias for properties of peat (usefuL peats). 

Ominaisuus 

Maatuneisuus (H) 

Vesipitoisuus (% märkäp.) 

Kuivati1avuuspaino (kg/m l
) 

Tuhkapitoisuus (% kuivap.) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 

Energiasisä1tö (MJ/m l
) 

Korre1 aatiomatri i si 
CorreLation matrix 

Maatu.is-
aste 

Maatu.isaste 1,000 

Vesipitoisuus -0,547** 

Kuivatilavuuspaino 0,573** 

Tuhkapitoisuus 0,192** 

lhpöarvo 0,534** 

Energiasisältö 0,633** 

** .erkitsevyystaso 0,001 

Keski-
arvo 

4,8 

91,8 

77 ,5 

3,0 

21 ,1 

1 629 

Vesi-
pitoi-
suus 

-0,547** 

1,000 

-0,970** 

- 0,338** 

-0,476** 

-0,955** 

Mediaani Keski- Havaintoja 
hajonta (n=) 

5,0 1,4 3 717 

92,1 2,3 2 953 

74,8 22,5 2 532 

2,5 2,4 3 717 

21,0 1,8 3 135 

1 551 548 2 418 

Kuiva- Tuhka- lämpö- Energia-
tilavuus- pitoisuus arvo sisältö 
paino 

0,573** 0,192** 0,534** 0,633** 

-0,970** -0,338** -0,476** -0,955** 

1,000 0,344** 0,477** 0,973** 

0,344** 1,000 0,101** 0,324** 

0,477** 0,101** 1,000 0,654** 

0,973** 0,324** 0,654** 1,000 
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Tau1ukko 2. Ti1astotietoa turpeen ominaisuuksista (rahkava1taiset 
turpeet) . 

TabZ,e 2. Statistics for properties of peat (sphagnum peats). 

Ominaisuus 

Maatuneisuus (H) 

Vesipitoisuus (% märkäp.) 

Kuivati1avuuspaino (kg/m3
) 

Tuhkapitoisuus (% kuivap.) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 

Energi~sisä1tö (MJ/m3
) 

Korrel aatiomatri i si 
CorreZ,ation matrix 

Maatulis-
aste 

Maatulisaste 1,000 

Vesipitoisuus -0,612** 

Kuivatilavuuspaino 0,642** 

Tuhkapitoisuus 0,221** 

lälplSarvo 0,682** 

EnergiasisältlS 0,701** 

Keski-
arvo 

4,7 

92,2 

72,9 

1,8 

20,5 

1 500 

Vesi-
pitoi-
suus 

-0,612** 

1,000 

-0,972** 

-0,252** 

-0,575** 

-0,960** 

Mediaani Keski- Havaintoja 
hajonta (n=) 

5,0 1,6 1 870 

92,7 2,3 1 624 

69,3 22,2 1 435 

1,4 1,2 1 870 

20,3 1,7 1 726 

1 392 551 1 417 

Kuiva- Tuhka- lälplS- Energia-
tilavuus- pitoisuus arvo sisältl! 
paino 

0,642** 0,221** 0,682** 0,701** 

-0,972** -0,252** -0,575** -0,960** 

1,000 0,250** 0,575** 0,980** 

0,250** 1,000 0,341** 0,289** 

0,575** 0,341** 1,000 0,713** 

0,980** 0,289** 0,713** 1,000 
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Taulukko 3. Ti1astotietoa turpeen ominaisuuksista (sarava1taiset 
turpeet). 

TabLe 3. Statistics for properties of peat (Carex peats). 

Ominaisuus 

Maatuneisuus (H) 

Vesipitoisuus (% märkäp.) 

Kuivati1avuuspaino (kg/m3
) 

Tuhkapitoisuus (% kuivap. ) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 

Energiasisä1tö (MJ/m3
) 

Korre1aatiomatriisi 
CorreLation matrix 

Maatulis-
aste 

Maatulisaste 1,000 

Vesipitoisuus -0,441** 

Kuivatilavuuspaino 0,453** 

Tuhkapitoisuus 0,204** 

lälpöarvo 0,269** 

Energiasisältö 0,494** 

Keski-
arvo 

4,9 

91,2 

83,8 

4,2 

21,8 

1 813 

Vesi-
pitoi-
suus 

-0,441** 

1,000 

-0,964** 

-0,291** 

-0,219** 

-0,943** 

Mediaani Keski- Havaintoja 
hajonta (n=) 

5,0 1,2 1 847 

91,4 2,2 1 329 

81,8 21,5 1 097 

3,8 2,5 1 847 

21,6 1,6 1 409 

1 757 493 1 001 

Kuiva- Tuhka- lälpö- Energia-
tilavuus- pitoisuus arvo sisältö 
paino 

0,453** 0,204** 0,269** 0,494** 

-0,964** -0,291** -0,219** - 0,943** 

1,000 0,302** 0,192** 0,959** 

0,302** 1,000 -0,382** 0,182** 

0,192** -0,382** 1,000 0,452** 

0,959** 0,182** 0,452** 1,000 
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Maatumisaste - Degree of humificafion 

Kuva 1. Sara- ja rahkava1taisten turpeiden maatumisasteen ja vesi
pitoisuuden vä1inen riippuvuus. 

Fig. 1. CorreLation between degree 01 humilication and water cont ent in 
Carex and Sphagnum peats. 

Kuvista 1 ja 2 nähdään, miten samassa maatumisasteessa rahkava1taisten 
turpeiden vesipitoisuus on korkeampi ja kuivati1avuuspaino pienempi kuin 
saravaltaisten. Suurin ero on heikosti maatuneil1a turpeilla. Kuiva
ti1avuuspainot ovat samassa maatumisasteessa rahkava1taisi11a turpei11a 
keskimäärin 5 - 15 kg pienemmät kuin sarava1taisi11a. Joissakin tapauk
sissa on myös hyvin maatuneen vetisen turpeen kuivati1avuuspaino 
saattanut olla me1ko pieni. Syynä tähän on kerrostumisen ku1uessa 
tapahtuneiden hydro1ogisten muutosten aiheuttama turpeen kokoon
puristumattomuus. 
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Kuva 2. Sara- ja rahkavaltai sten turpeiden maatumi sasteen ja kuiva
ti1avuuspainon vä1inen riippuvuus. 

Fig. 2. CorreLation between degree of humification and dry buLk density 
in Carex and sphagnum peats. 

Sarava ltai sten turpei den vesi pitoi suus on keskimääri n yhtä prosentti
yksikköä pienempi maatumisasteessa H 4 kuin rahkava1taisi11a turpei11a. 
Vastaavasti kuivati1avuuspaino on sarava1taisi11a turpei11a noin 11 kg, 
1ämpöarvo noin 1 MJ/kg, tuhkapitoisuus noin 3 prosenttiyksikköä ja 
energiasisä1tö 22 % suurempi maatumisasteessa H 4 kuin rahkava1taisi11a 
turpei11a (kuvat 1, 2, 3 ja 4). 
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Kuva 3. Sara- ja rahkavaltai sten turpeiden maatumi sasteen ja tuhka
pitoisuuden vä1inen riippuvuus. 

Fig. 3. Correl,ation between degree of hwnification and ash content in 
Carex and Bphagnwn peats. 

Lämpäarvon ri i ppuvuus vesi pitoi suudesta, kui vati 1 avuuspai nosta, maatu
neisuudesta ja energiasisä11ästä on merkittävä rahkava1taisi11a turpei1-
1a ja vähemmän merkitt.ävä sarava1taisi11a turpeilla. Tämä johtuu veden 
eri 1 ai sesta esi i ntymi stavasta sarasoi ssa, . mutta myäs sara- ja rahka
turpeen muodostajakasvien eri1aisesta anatomisesta rakenteesta (To10nen 
etat. 1982). 

Kasvi1ajien fysio10gisista eroista johtuen sarava1taisi11a turpei11a on 
korkeammat 1ämpäarvot kuin rahkava1taisi11a, huo1imatta siitä, että 
samassa maatumi sasteessa tuhkapitoi suudet ovat 2 - 6 prosenttiyksi kkää 
korkeammat kuin rahkava1taisi11a turpei11a (kuvat 3 ja 4). 
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Kuva 4. Sara- ja rahkava1taisten turpeiden maatumisasteen ja lämpöarvon 
vä1inen riippuvuus. 

Fig. 4. CorreLation between degree of humification and net heating 
vaLue. 

Maatumi sasteen H 6 kohdalla tuhkapitoi suus nousee saravaltai si ssa 
turpei ssa varsi n jyrkästi (kuva 3). Tästä johtuu, että rahkava ltai sten 
turpeiden lämpöarvo kohoaa sarava1taisten turpeiden lämpöarvoa korkeam
maksi maatumisaste H 6 jälkeen (kuva 4). Saravaltaisten turpeiden 
1 ämpöarvo muuttuu maatumi sen kasvaessa se 1 västi vähemmän kui n rahka
va1taisten turpeiden, kun taas samassa maatumisasteessa lämpöarvon 
vai hte 1 ut ovat sarava ltai si ssa turpei ssa huomattavasti suurenvnat kui n 
rahkavaltaisissa turpeissa. 

- --------- - - - - --
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Rahkava1taisissa turpeissa tuhkapitoisuus 1isääntyy maatumisen edetessä 
vähemmän kuin sarava1taisissa turpeissa. Tuhkapitoisuuden vähäinen nousu 
maatunei suuden kasvaessa ei siten vähennä 1 ämpöarvoa käyttöke 1 poi si ssa 
rahkavaltaisissa turpeissa kuten saravaltaisissa turpeissa. Sara
valtaisissa soissa on tämän aineiston mukaan keskimäärin 3,52 kg ja 
rahkava1taisissa soissa 1,31 kg tuhkaa suokuutiota kohti. Tuotettua 
MWh:ta kohti tuhkaa on sarava1taisissa turpeissa keskimäärin 6,98 kg ja 
rahkava1taisissa turpeissa 3,14 kg 1askettuna kuiva11e turpee1le. 

Energiasisä11ön ja vesipitoisuuden sekä energiasisäl1ön ja kuiva
ti1avuuspainon vä1inen riippuvuus on rahka- ja sarava1taisi11a turpei11a 
erittäi n merkittävä. Saravaltai si 11 a turpei 11 a merkitsevyys on hieman 
heikompi johtuen tuhkapitoisuuden suuremmasta vaihte1usta. 

SUON ENERGIASISÄLLÖN LASKEMINEN VESIPITOISUUDEN JA MAATUMlSASTEEN 
PERUSTEELLA RAHKA- JA SARAVALTAISILLA SOILLA 

Kertoma 11 a suokuuti ometri n kui vati 1 avuuspai no turpeen 1 ämpöarvo11 a 
saadaan suokuution energiasisä1tö. Tarkaste1ema1la näin saadun energia
si säll ön ri i ppuvuutta vesi pitoi suudesta ja maatunei suudesta, joka 
kummassakin tapauksessa on merkittävä, voidaan muodostaa tä11aisen 
yhteisregression yhtä1ö. Yhtälön se1itysaste · on rahkava1taisi11a 
turpei11a (r2 

= 93 X) ja saravaltaisilla turpeil1a (r2 
= 90 X). 

Korkeisiin se1itysasteisiin vaikuttaa ennen kaikkea vesipitoisuus. 
Maatuneisuuden merkitys on vähäisempi ja se on suurempi rahkava1taisi11a 
turpei11a kuin sarava1taisi11a. Sarava1taisi11a turpei11a on tuhka
pitoisuuden merkitys energiasisä1töön suurempi kuin maatuneisuuden. 
Seuraavassa esitetään kaavat energiasisä11ön 1askemiseksi turve1ajin ja 
a1uee11isen eron perusteella. Kaavat on 1askettu kuiva11e ja 50 X:n 
kosteude1la olevalle turpee1le. 
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Sarava1taisi11e soi11e sove1tuu koko maassa kaava 
Common formuLa for the energy aontent of Carex dominated peat 

1. Ec = 21851 - 221,6 Wc + 42 H (r2 = 90 %) 

2. Ec (50 %) = 19 406 - 197,0 Wc + 42 H (r2 = 89 %) 

Rahkava1taisi11e soi11e sove1tuu koko maassa kaava 
Common formuLa for the energy aontent of Sphagnum dominated pe at 

3. Ec = 21 644 - 220,5 Wc + 48 H (r2 
= 93 %) 

4. Ec (50 %) = 19 262 - 196,6 Wc + 47 H (r2 = 93 %) 

Keidassuoa1ueelle soveltuu kaava, jos rahkaturpeita on y1i 2/3 turve
määrästä 
Common formuLa in raised bog areas in whiah Sphagnum aaaounts for over 

213 of the peat 

5. Ec = 20 230 - 205,1 Wc + 33 H (r2 = 93 %) 

6. Ec (50 %) = 17 842 - 181,1 Wc + 33 H (r2 = 93 %) 

Kaavoissa käytetyt 1yhenteet ovat seuraavat: 

Ec = Suokuution energiasisä1tö kuiva11e turpee11e (MJ/m3
) 

Energy aontent per aubia metre "in situ" for dry peat 

(MJ Im J 
) 

Ec (50 %) = Suokuution energiasisä1tö 50 %:n kosteudessa oleva11e 
turpee11e (MJ/m3

) 

Energy aontent per aubia metre aaLauLated for peat at 50 % 

moisture aontent (MJlm J
) 

Wc = Vesipitoisuus (% märkäpainosta) 
Water aontent (% of wet weight) 

H = Perinteinen maatumisaste 1 - 10 asteiko11a (v. Post). 

ConventionaL degree of humifiaation at 1-10 saaLe (v. Post) 
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Kaavat antavat parhaan ja 1uotettavimman tu10ksen 1uonnonti1aise11a tai 
vähän ojitetu11a suo11a, missä turpeen tuhkapitoisuus ei kovin pa1jon 
vaihte1e keskimääräisistä arvoista. Korkeat tuhkapitoisuusarvot ja poik
keamat keskimääräisistä kosteussuhteista aiheuttavat eroja kaavan mukaan 
1askettuun energiasisä1töön. Yhden prosenttiyksikön kasvu tuhkapitoisuu
dessa turpeen keskimääräisistä arvoista aiheuttaa sen, että kaava antaa 
vet i sillä sarasoil1a y1i 2 % ja kuivi11a soilla noin 1 % 1iian suuren 
energiasisä11ön . Yhden prosenttiyksikön tuhkapitoisuuden nousu vähentää 
kaavassa 7 sarava ltai si 11 a turpeil1 a energi asi sältöä 27 MJ suokuuti 0-
metriä kohti. Jos tuhkapitoisuus otetaan sarava1taisten turpeiden 
kaavaan mukaan, nousee se1itysaste 91 %:iin kuiva11a turpee11a. 

7. Ec = 22 522 - 228,3 Wc - 27 Ac + 51 H 

Ac = Tuhkapitoisuus (% kuivapainosta) 
Ac = Ash content (~dry wei ghtJ 

Kaavoissa vesipitoisuuden ja kuivati1avuuspainon välistä riippuvuutta 
tarkaste11aan 1ineaarisesti. Tällöin erityisesti tehokkaasti kuivatuissa 
soissa kuiva-aineen määrä ei kasva samassa suhteessa kuin vesipitoisuus 
vähenee vaan riippuvuuden kuvaaja taipuu kohti suokuution kuiva
ti1avuuspainon maksimiarvoa. Kaavat voivat tä11ö;n antaa suuremman 
energiasisällön kuin todellisuudessa. Toisaalta heikosti maatuneissa, 
yeti si ssä soi ssa voi näytteenottovi rhe (veden karkaami nen) ai heuttaa 
sen, että kaavoil1a saatu energiasisältö on oikeampi kuin näytteenotossa 
saatu. 

TURPEEN LISÄTEKIJÖIDEN VAIKUTUS ENERGIASISÄLTÖÖN 

Eri 1 i säteki jöitä si sältävän turpeen energi asi sältöä verrataan kaavan 
antamaan sara- ja rahkava1taisten turpeiden energiasisältöön kuvissa 5 -
8. Kuvissa esitetään eri lisätekijöitä sisältävien turpeiden energia
sisä11öt siten, että suo1eväkön, tupasvi11an ja tupas1uikan jäännöksiä 
sisä1täviä turpeita verrataan rahkava1taisten turpeiden kaavaan, ja 
puun, varpuaineksen, kortteen ja järviruo'on jäännöksiä sisä1täviä 
turpeita saravaltaisten turpeiden kaavaan. Kuvissa keskinunäinen hypo
teesiviiva edustaa kaavan antamaa energiasisä11ön arvoa ja ääriviivat 
ovat 10 %:n virherajoja. 
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C> 
C> 
on 

• • 

Ec = 216/'/' - 220.5Wc +1.8H 

C> 
C> 
C> ..... 

° KESKlVIRHE 117 
ABS. KESKIYIRHE 160 

C> 
C> 
on ..... 

Energiasisältö - Energy content MJlm3 in situ 
(Koova - Formulo' 

C> 
C> 
C> ... 

Kuva 5. Suo1eväkköä sisä1tävien turpeiden energiasisä1tö verrattuna 
rahkava1taisten turpeiden energiasisä1töön. 

Fig. 5. Energy aontent of peats with Saheuahzeria aompared with the 
energy aontent of Sphagnwn-predominant peat obtained from the 
formuLa. The vertiaaL axis indiaates the energy aontent obtained 
at the Laboratory and the horizontaL axis the energy aontent of 
the aaLauLated formuLa. 

Lisätekijöitä sisältävä turve on merkitty kuviin tähdillä, jolloin sen 
energiasisä1töä kaavan antamaan energiasisä1töön voidaan arvioida. 
Pystyakse1i tarkoittaa 1aboratoriomäärityksin saatua energiasisä1töä ja 
vaaka-akse1i kaavan mukaan 1askettua energiasisältöä. 
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• 

Ec = 21644 - 220.5Wc + 48 H 

C> 
C> 

'" '" 

.KfSKJVJRHE 80 
ABS. KfSKJVJRHE ISO 

C> 
C> 
C> .... 

C> 
C> 
1ft ... 

Energiasisältö - Energy confenf MJlm3 in sifu 
(Kaavo - For mulo) 

Kuva 6. Tupasvi11aa ja tupas1uikkaa sisä1tävien turpeiden energia
sisä11öt verrattuna rahkava1taisten turpeiden energiasisä1töön. 

Fig. 6. Energy aontent of peats with Eriophorum and Triahophorum 
aompared with the energy aontent of Sphagnwn-predominant peat 
obtained from the formuLa. 
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• 

• 
• 

• Ec = 21851- 221,6 Wc + l.2H 
• 

KESKIVIRHE 80 

ABS. KESKIVIRHE 181 

Energiasisältö - Energy content MJ 1m3 in situ 
I Kaava - Formula I 

Kuva 7. Puu- ja varpuainesta sisältävien turpeiden energiasisällöt 
verrattuna saravaltaisten turpeiden energiasisältöön. 

Fig. 7. Energy aontent 01 peats with Ligneous and nanoLigneous materiaL 
aompared with the energy aontent 01 Carex-predominant peats 
obtained Irom the 10rmuLa. 
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• 

o 
o 
o ... 

• 

Ec = 21851- 221,6 Wc + 1.2 H 

. KfSKIYIRHf 60 
ABS. KfSKIVIRHf 127 

o 
o 
o ... 

Energiasisältö - Energy content MJlm3 in sifu 
'Koovo - Formulol 

Kuva 8. Kortetta ja järvi ruokoa si sä1 tävi en turpeiden energi asi sä11 öt 
verrattuna sarava1taisten turpeiden energiasisältöön. 

Fig. 8. Energy aontent of peats with Equisetum and Phragmites aompared 
with the energy aontent of Carex-predominant peats obtained from 
the fOT'17!U'[,a. 



- 22 -

Suoleväkön jäännökset nostavat rahkavaltaisten turpeiden energiasisältöä 
(kuva 5). Eniten nousua tapahtuu heikosti maatuneissa turpeissa. Kaava 
antaa siis suoleväkköturpeilla liian pienen energiasisällön. Tämä johtuu 
siitä, että suoleväkköä sisältävi11ä turpei11a on korkeampi lämpöarvo 
kuin rahkaturpeilla. 

Tupasvi 11 an ja tupasl ui kan jäännökset nostavat hi eman energi asi sältöä, 
varsinkin hyvin maatunei11a rahkavaltaisilla turpei11a (kuva 6). Tämä 
johtuu sekä tupasvillaa sisältävien turpeiden keskimääräistä suuremmasta 
kuivatilavuuspainosta että paremmasta lämpöarvosta. 

Puu- ja varpuaines nostavat yleensä energiasisältöä eniten hyvin 
maatunei ssa turpei ssa (kuva 7). Osittai n tämä johtuu puu- ja varpu
ai nesta si sältävi en turpei den keski määräi stä paremmasta 1 ämpöarvosta, 
osittai n puuai nesta si sältävän turpeen suuremmasta kui vatil avuus
painosta. 

Kortetta ja järviruokoa sisältävien turpeiden yaikutus energiasisältöön 
on keskimäärin aika vähäinen saravaltaisilla turpeilla (kuva 8). 
Kortteen jäännökset laskevat hieman lämpöarvoa suuremmasta tuhka
pitoisuudesta johtuen, mutta nostavat saravaltaisilla turpeilla kuiva
tilavuuspainoa enemmän kuin tuhkapitoisuuden verran. 

ENERGIASISÄlLÖN LASKEMINEN ILMAN LABORATORIOMÄÄRITYKSIÄ 

Energiasisällön laskeminen turpeen maatumisasteen ja kosteusasteen 
peru stee 1 la 

Eniten käytännön hyötyä kaavoista on, jos pystytään käyttämään maasto
tutkimusten visuaalista ja samalla hieman subjektiivista kosteuden 
arviointia hyväksi. Tällöin ei tarvitse ottaa laboratorionäytteitä 
energiasisällön laskemiseksi. Maastossahan kosteusastetta voidaan 
arvi oi da tarkkai 1 ema11 a turpeen ja veden määrää näytteenottokai rassa. 
Kosteusaste (8) ilmoitetaan 1 - 5 asteikolla: 1 = kuiva, 2 = jonkin 
verran kuivunut, 3 = normaalin kostea, 4 = vetinen, 5 = turvejäännösten 
ohella pääasiassa vettä. 
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Maastotutkimusten kosteusastetta voidaan verrata laboratoriossa 
tehtyihin vesipitoisuusmäärityksiin. Tämä on mahdollista, kun tiedetään 
al ueen turpei den keskimääräi nen vesi pitoi suus eri maatumi sastei 11 e ja 
suurin vesi pi toi suus. Näi n voi daan muodostaa puo1 i 1 ogaritmi set käyrät, 
joissa kosteusaste 3 vastaa alueen keskimääräistä turpeen vesipitoisuus
arvoa eri maatumisasteissa (kuvat 9 ja 10). Saadut vesipitoisuusarvot 
sijoitetaan aikaisemmin esitettyihin kaavoihin 1 - 7. 

Energiasisällön arvioiminen turpeen maatumisasteen perusteella 

Pelkän maatumisasteen perusteella energiasisä11Hn ennustaminen on epä
varmempaa. Selitysaste rahkavaltaisilla soilla on 50 % ja saravaltai
si11a · soilla vieläkin alhaisempi eli 25 %. Tämä käy ilmi seuraavista 
kaavoista. 

Energiasisällän arvioiminen turpeen maatumisasteen perusteella 
Frediction of the energy content on the basis of humification degree 

Saravaltaiset suot 8. Ec = 753 + 215 H (r2 = 25 %) 
Carex mires 9. Ec (50 %) = 645 + 195 H (r2 = 25 %) 

Rahkavaltaiset suot 10. Ec = 394 + 239 H (r2 = 49 %) 
Sphagnum bogs 1l. Ec (50 %) = 316 +218 H (r2 = 50 %) 

Keidassuoalue 
Raised bogs 

Rahkaturvetta 
yli 2/3 12. Ec = 452 + 214 H (r2 = 47 %) 
Sphagnum peat 

over 2/3 13. Ec (50 %) = 370 + 195 H (r2 = 47 %) 

Kaavojen 1yhenteet samat kuin kaavoissa 1 - 6 sivulla 16. 
See exptanations page 16. 
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Kuva 9. Vesipitoisuuden (p-%) ja kosteusasteen (8) välinen riippuvuus 
eri maatumisasteilla saravaltaisilla turpeilla. 

Fig. 9. CorreLation between water cont ent (% wwt) and degree of moisture 
(B) at various degrees of humification (H) in Carex peats. 
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Kuva 10. Vesipitoisuuden (p-%) ja kosteusasteen (B) vä1inen riippuvuus 
eri maatumisastei11a rahkava1taisi11a turpei11a. 

Fig. 10. Corre1-ation between water aontent (% 7.J.JüJt) and degree of moisture 
(B) at various degrees of hwnifiaation (8) in Sphagnwn peats. 
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Kaavat antavat tarkimman tu10ksen 1uonnonti1aise11e ja vähän ojitetu11e 
suo11e. Kaavat ottavat huomioon maatumisasteen kasvaessa tapahtuvan 
vesipitoisuuden vähenemisen mutta eivät hydro1ogisten tekijöiden, kuten 
ojituksen aiheuttamaa turpeen kokoonpuristumista tai keskimääräistä 
suurempaa turpeen vesipitoisuutta. 

Kaavojen antamia energiasisä1töjä voidaan tarkentaa vesipitoisuus 
(kosteusaste) tietojen puuttuessakin arvioima11a suon kosteussuhteita 
erikseen sara- ja rahkava1taisi11e turpei11e kuvien 11 ja 12 perustee1-
la. Kaavan mukaan saatuun energiasisältöön 1isätään kuivilla soi11a tai 
vähennetään vetisi11ä soi11a energiaa kuvien osoittaman oletetun 
poikkeaman verran keskimääräisestä suon vetisyydestä. Yhden vesi
pitoisuusprosenttiyksikön 1isäys tai vähennys vastaa kuivalle turpee11e 
1askettuna (kaavoissa 1, 3 ja 5) saravaltaisissa soissa 221,6 MJ, 
rahkava1taisissa soissa 220,5 MJ ja keidassuoa1uee11a, jos rahkaturpeita 
on y1i 2/3 turvemäärästä, 205,1 MJ suokuutiometriä kohti. 
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Kuva 11. Sarava1taisten turpeiden energiasisä11ön (MJ/suo-m3
) riippuvuus 

vesipitoisuudesta (p-%) ja kosteusasteesta (8) eri maatumis
astei11a (H). Arvot 1askettu kuiva11e turpee11e. 

Fig. 11. CorreLation between energy aontent (MJ/per mJ 'in situ'), water 
aontent (wwt) and degree of moisture (B) at various degrees of 
humifiaation (H) in Carex peats. Val.ues aalauLated for dry 
peat. 
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Kuva 12. Rahkava1taisten turpeiden energiasisä11ön (MJ/suo-m3
) rllPPU

vuus vesi pitoi suudesta (p-%) ja kosteusasteesta (B) eri 
maatumisastei11a (H). Arvot 1askettu kuiva11e turpee11e. 

Fig. 12. CorreLation between energy aontent (MJ per mJ 'in situ'), water 
aontent (wwt) and degree of moisture (E) at various degrees of 

' humifiaation (H) in Sphagnum peats. Va Lues aaLauLated for dry 
peat. 

------- ------- - - - - -
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YHTEENVETO 

Näytteenotto, jossa suosta otetaan 2 - 3 n~tesarjaa 1aboratorio
tutkimuksia varten, on aikaa vievää. Lisäksi näytteenottopaikkojen 
va1itseminen niin, että ne edustavat mahdollisimman hyvin suon turve
kerrostumia, voi tuottaa vaikeuksia. 

Tutkimuksessa eSitettyjen kaavojen avu11a voidaan turvekerrostumien 
vaihte1ut entistä paremmin ottaa huomioon 1isäämättä näytteiden määrää. 
Kaavat mahdo11istavat suon energiasisä11ön 1askemisen vesipitoisuuden ja 
maatumisasten avu11a rahkavaltaisille soi11e korkea11a se1itysasteella 
(r2 = 93 %) ja saravaltaisille soille hieman a1haiselTl1lallase1itys
astee11a (r2 

= 90 %). Kaavat antavat parhaimman tu10ksen 1uonnon
ti1aise11a tai vähän ojitetu11a suo11a. Korkeat tuhkapitoisuudet ja 
poikkeavuudet keskimääräisistä kosteussuhteista aiheuttavat hieman eroja 
kaavan mukaan 1askettuun energiasisä1töön. Myös turpeen 1isätekijät 
vaikuttavat 10pputu10kseen jonkin verran. Suo1eväkön ja tupasvi11an sek~ 
tupas1uikan jäännökset nostavat energiasisä1töä rahkava1taisi11a 
turpei11a, ja puu- ja varpuaines nostavat energiasisä1töä sara- ja 
rahkava1taisi11a turpei11a. 

Maastossa tapahtuvaa kosteus- ja maatumisasteen määritystä hyväksi 
käyttäen on mahdo11ista arvioida suon energiasisä1tö varsin 1uotet
tavasti i1man 1 aboratoriomäärityksiä. Pe1kän maatumisasteen perustee11a 
tapahtuva energiasisä11ön ennustaminen on 1ähinnä suuntaa antava. 
Tu10sta voidaan parantaa arvioima11a suon kosteussuhteita: suon pinnan 
yeti syyttä ja turpeen suhtee 11 i sta kosteutta. Kaavan mukaan saatuun 
energiasisä1töön 1isätään kuivi11a soi11a tai vähennetään vetisi11ä 
soi 11 a energi aa 01 etetun poi kkeaman verran keskimääräi sestä suon 
vetisyydestä. 
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SUlßDary 

CALCULATION OF THE ENERGY CONTE NT OF PEAT DEPOSITS ON THE BASIS OF THE 
WATER CONTE NT AND HUMIFICATION DEGREE OF PEAT 

The study presents formu1ae derived from extensive data for ca1cu1ating 
the energy content of peat deposi ts in areas of rai sed bogs and aapa 
mires. 

Various properties of peat (water content, degree of humification and 
ash content) are studied for their inf1uence on energy content in 
Sphagnum and Carex predomi nant peats. The effect of contri butory peat 
factors is discussed, and attention is also paid to changes in water 
content, structure of peat, ash content and heati ng val ue as 
humification advances. 

The material was collected from different parts of Fin1and using a 
vo1umetric samp1er. The total number of samp1es taken for c10ser study 
of the properties of peat was 3 717: 2 383 from raised bogs and 1 334 
from aapa mires. The properties of peat studied were humification (H), 
net heating va1ue for dry peat, ash content from dry weight, water 
content from wet weight, degree of moisture and dry bulk density. 

The corre1ation between the degree of humification and the above 
mentioned properties is invariab1y higher in Sphagnum peats than in 
Carex peats. This is attributed to differences in the physio1ogy of the 
plant species that forming peat this types, to hydro10gica1 changes 
during growth and deposition, and to variations in ash content. 

The energy content (obtained from dry bulk density and heating va1ue, r~J 

per cubic meter of peat in situJ can be ca1cu1ated with the aid of 
formu1ae deve10ped using the water content and degree of humification. 
These formu1ae enab1e better account to be taken of variations in pe at 
deposits without having to increase the number of samp1es. Samp1ing in 
which two or three sets of samp1es are taken from a mire for 1aboratory 
determin~tions is a time-consuming process, which is comp1icated by the 
need to se 1 ect the samp 1 e sites so that they represent sati sfactori 1y 
the peat deposits of the mire. The formu1ae given make it possib1e to 
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ca1cu1ate the energy content of a Sphagnum peat bog at a high coef
fi ci ent of determi nat ion (rZ = 93%) and that of a Carex peat mi re at a 
slight1y 10wer coefficient of determination (rz = 90%). 

The fo110wing formu1a app1ies to Carex peat mires throughout Fin1and 

1. Ec = 21 851 - 221.6 Wc + 42 H (rZ = 90%) 

2. Ec (50%) = 19 406 - 197,0 Wc + 42 H (rz = 89%) 

The fo110wing formu1a app1ies to Sphagnum peat bogs throughout Fin1and 

3. Ec = 21 644 - 220.5 Wc + 48 H (rz = 93%) 

4. Ec (50%) = 19 262 - 196.6 Wc + 47 H (rz 
= 93%) 

The following formu1a can be app1ied in raised bog areas in which. 
sphagnum peat accounts for over 2/3 of the peat 

5. Ec = 20 230 - 205.1 Wc + 33 H (rZ = 93%) 

6. Ec (50%) = 17 842 - 181.1 Wc + 33 H (rz = 93%) 

The abbreviations used in the formu1ae are: 

Ec = energy content per cubic metre 'in 8itu' for dry peat (MJ/m3
) 

Ec (50%) = energy content per cubic metre ca1cu1ated for peat at 50% 
moisture content (MJ/m3

) 

Wc = water content (% of wet weight) 

H = conventiona1 degree of humification at 1 - 10 sca1e 
(v. Post) 

The formu1ae give the most accurate resu1t for virgin or on1y slight1y 
drained mires. The high ash content and the remarkab1e deviations from 
the average moisture contents cause minor differences in the energy 
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content ca 1 cu1 ated usi ng the formu1 a. The i ncrease by one percentage 
point in ash content reduces the energy content of Carex peats by 27 MJ 

per cubic metre of peat 'in situ' in formu1a 7. 

In the formu1ae, the corre1ation between water content and dry density 
is examined 1inear1y. The increase in dry matter in we11 drained mires 
in particular does not then correspond to the decrease in water content; 
instead the curve bends towards the maximum dry weight va1ue per cubic 
metre of mire, which means that the energy content given by the formu1ae 
may be higher than the true va1ues. 

Certai nother peat factors also contri bute to the energy ' content of 
peat. Scheuchzeria paLustris causes the most marked i ncrease in the 
energy content of poor1y humified Sphagnum peats. Eriophorum and rricho

phorum cause a slight increase in energy content, especially in well
humifi ed Sphagnum peats. Lignidi and NanoUgnidi generally rai ses the 
energy content. Equisetum and Phragmites tend to have rather 1itt1e 
effect on the energy content of Carex peats. 

By using the semi-10garithmic curves presented in the study, the water 
content of peat deposits cou1d determined on the basis of the moisture 
degree and humification degree estimated in the fie1d. The energy 
content of a mire can thus be ca1cu1ated quite re1iab1y without 
1aboratory ana1yses. 

Prediction of the energy content on the basis of degree of humification 
a10ne is 1ess re1iab1e. The coefficient of determination for Sphagnum 

bogs is 50% and for Carex mires even 1 ower , that is, 25%, as is apparent 
from the fo110wing formu1ae. 

Carex mires Ec = 753 + 215 H (r2 = 25%) 
Ec (50%) = 645 + 195 H (r2 = 25%) 

Sphagnum bog s Ec = 394 + 239 H (r 2 
= 49%) 

Ec (50%) 316 + 218 H ( r 2 
= 50%) 

Raised bogs Ec = 452 + 214 H ( r 2 47%) 
Sphagnum . peat Ec (50%) = 370 + 195 H ( r 2 47%) 
over 2/3 

See explanations before 
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The formu1ae give the most accurate resu1t for virgin or slight1y 

drai ned mi res. The formu1 ae take account of the reducti on in water 

content with the increase in degree of humification but not the effects 

of hydro10gica1 factors such as compression of peat due to drainage or 

above average water content. 

The va1ues given for energy content by the formu1ae can be improved, 

even i f data on the water content (degree of mo isture) are 1 acki ng, by 

estimating the moisture content separate1y for Carex and sphagnum peats 

on the basi s of Fi gs. 9 and 10. In dry mi res, energy i s added to the 

content obtained from the formu1a by an amount equa1 to the deviation 

from the assumed average moi sture content of the mi re: in wet mi res 

energy i s subtracted by the same amount. In formu1ae 1, 3, and 5 

addition or subtraction of one percentage unit of water content 

corresponds to 222 MJ per cubic met re of pe at 'in situ' in Carex mires 

calcu1ated for dry peat; to 221 MJ in sphagnum bogs; and to 205 MJ in 

an area of rai sed bogs, if Sphagnum peat accounts for over 2/3 of all 

peat. 
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