
.. '" TUTKIMUSRAPORTTI 
REPORT OF INVESTIGA TION 

~.'. , 
; 

" 
:..0, .... ~ 

121 

energiasisällön laskeminen turpeen 
~~,~~~;'!: ... &,...". • .,~', _ tl~sien, ~~ulla 

, I, 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Tutkimusraportti 12 1 

GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND 

Report of Inves tigation 12 1 

Markku Mäkilä 

SUON ENERGIASISÄLLÖN LASKEMINEN TURPEEN OMINAISUUKSIEN A VULLA 

Summary: Calculation of the energy content of mires on the basis of peat properties 

V ÄITÖSKIRJA 

Espoo 1994 



Mäkilä, Markku 1994. Suon e ne rg ias isä llön lask e min en turp ee n 
ominai suuksien av ulla. Summary: Calculation of the energy content of mires 
on the basis of peat properties. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 
- Geological Survey of Finland, Report of In vestigation 121 . 73 sivua. 59 
ku vaa, 16 taulukkoa j a I I liitettä. 

Tutkimuksessa on tarke nnettu vesipitoisuuden ja maatumi sasteen av ull a 
kehitettyjä kaavoja suon energias isä llön laskemiseksi. Aineisto käsittää 49 953 
tilavuustarkkaa laboratorionäytettä, jotka on otettu Geologian tut:~imuskes

kuksen turve inve ntoinnin yhteydessä er i puo lilta Suomea. Kaavojen seli 
tysas te o n rahkavaltai sille turpeille 92 % j a saravaltai sille turpe ill e 87 %. 

Maas tossa tapahtuvaa turpeen kosteusasteen luokitusta on kehitetty, j otta 
ei tarvits isi ottaa erikseen näy tte itä ves ipi to isuu smäärityksiä varten suon 
e nergias isäll ön laskemi seksi. Kosteusluokk ie n määrityks iä on tarkennettu 
otta mall a paremmin huomi oo n turve laj i sekä myös turpeen kokoon 
puri stuneisuus ja tiiviys. Entisen viiden kosteusluokan sijasta on päädytty 
seitsemään kosteusluokkaan. Vesipitoisuuden riippuvuu s turpeen kosteus- ja 
maatumi sastees ta on laskettu kolmanne n as teen polynomiyhtälön avull a, 
jolloin suon energiasisältö voidaan laskea turpeen kosteus- ja maaturni sasteen 
avulla rahkava ltaisille turpe ille 81 %:n ja saravaltai sill e turpeill e 77 %:n 
selitysasteella. Las kentakaavojen avull a o n piirretty diagraillmit erik seen 
rahka- ja saravalta isille turpeille. Kosteus- ja maatumisastee ll a saatuj a 
ves ipitoi suuk sia on verrattu suosondilllittauksie n ja maatutkaluotauksien 
tuloksiin . 

Maatumisasteeseen perustuva me netelmä suon energiasisällön arvioimi seksi 
antaa se litysas teeks i rahkavaltaisill e turpe ille 26 % ja sarava ltai sill e turpe ill e 
6 %. Käytännössä maatumi sasteell a vo idaan arvio ida vain rahkavaltaiste n 
so iden e nergias isä ltöä. 

Tutkimuksessa on tarkas teltu myös ojituksen vaikutusta turpeen ves i
pitoi suuteen, tiheyteen ja energiasisältöön. Suurin vesipitoisuuden vähenn ys 
j a energias isällön li säys on rahkavaltaisill a turpeilla muuttumienj a tllrvekan
kaiden välillä, kun taas saravaltais ill a turpeill a turvekankaiden ja turve
pe ltoj en välillä. Maatumis- ja ojitusva iheeseen perustuva menetelmä antaa 
hi e man luote ttavamman arvion suon e nerg iasisä llöstä kuin pelkkään 
maatumi sas teeseen perustuva me nete llllä. 

Turpeen ominaisuuksista on tutkittll maatuilli sasteen vaikutusta vesipitoisuu
teen, tiheyteen, lälllpöarvoo n, tuhkapitoisuuteen j a energiasisältöön erikseen 
sekä pääturvelajeilla että lisätek ij ö itä s isä ltäv illä turpeill a . Lisäksi 
tutkimuksessa on tarkasteltu ves ipitoisuuden, tiheyden ja tuhkapitolsuude n 
vaikutusta lämpöarvoon ja energiasisältöön maatumi sen edistyessä. Ominai
suuksia on tutkittu sekä tie teelli stä että käytännön sovellutuksia varten 
tehtävää kehitys- ja tutkimustyötä ajatellen . 

Edellä mai nittuj en ominaisuuksien väliset riippuvuudet ovat rahkatllrpeilla 
merkitsevämm ät kuin saraturpeilla. Perilllllläi senä syy nä on rahka- ja ,.aratur
pe iden muodostaj akasv ien anatomiset ja fysiologiset erot, joista johtuvat 
turvelajien o minai suuksien erot näkyvät parhaiten heikosti maatune issa 
turpe issa . Saravaltaisilla turpe illa riippuvuutta he ikentää se, että nii stä 70,3 % 
kuuluu maatumisasteisiin H4-5. Ominaisuuksien kes kim äärä iset e rot 
Illaatuilli saste iden välillä lukuun ottamatta tuhkapitoi suutta ovat saraturpei lla 
pienempiä kuin rahkaturpe ill a. Maatumi sas teikko ei luokittel e tarkas teltav ia 
ominaisuuksia saraturpeill a niin hyvin kuin rahkaturpeilla. Muita riippuvuut
ta he ike ntäv iä te kij ö itä ovat mahdo lli ses ti näytteenotossa tapahtuva veden 
karkaaminen ja näy tteen kokoonpuristuminen he ikosti maatunei ssa turpe issa 
sekä oj ituksen ai he uttama pintaturpeen kuivuminen. 

von Post in maatumi sasteen Illääritysmenetelmä soveltuu maastokosteudessa 
oleville rahkavaltaisille turpeill e eikä se sove llu yhtä hyvin Illuill e turve
laj e ill e. Turpeen ominaisuuksi en j a maatumi sas teen väli siä riippuvlluks ia 
tarkaste llessa ha va itaan , että suurimillat Ill ääritysvaikeudet käytettäessä von 
Postin Illaatuilli sas teen määrity smenetelmää ovat kuivall a turpeellaja he ikosti 



maatuneilla vetisillä sarava ltai sill a turpeilla sekä puu- ja varpuainesta 
sisältävillä turpeilla. 

Turpeen lisätekijöiden vaikutus energiasisältöön on rahkaturpeissa suurempi 
kuin saraturpeissa. Lisätekijät nostavat keskimäärin rahkaturpeiden ener
giasisältöä . Saraturpeilla lisätekijät lukuun ottamatta puuainesta laskevat 
keskimäärin energiasisältöä. 

Suon energiasisältöä laskettaessa yks ittäisten turvelajien vaikutus on 
kuitenkin vähäinen puhuttaessa suon keskimääräisestä energiaturpeen (S H5-
10 ja C H I-I 0) energiasisällöstä. Laskentakaavat on laadittu erikseen rahka
ja saravaltaisi ll e turpeille,jolloin myös vesipitoisuus ja maatumisaste otetaan 
huomioon . Samaten tuhk apitoisuuden vaikutus on vähäinen puhuttaessa ns . 
käyttökelpoisista näytteistä, joissa tuhkapitoisuus on a ll e 10 % kuivamassas
tao 
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Formulas developed for calc ul ating the energy content of mires on the basis 
o f water conlent and degree of humifi cation have been refined making use of 
the 49 953 vo lumetrie laboratory sa mpi es collected all over Finland in the 
course of peat resource in ventory by the Geo logical Survey of Fi nland . The 
coeffi cient of lhe formlIl as is 92% for Sphagnum-predomin ant peat:; and 87% 
fo r Carex-predomin ant peats. 

In-situ determinati on of the degree of wetness of peat has been lmproved, 
making it unnecessary to take sampi es specificall y for the water content 
determin ation when calcul ating the energy content of mires. The accuracy of 
the determinati on ofw etness classes has been enhanced by takin g the peat type 
into considerati on better than before and also recording peat contracti on and 
compactness. There are now seven wetness cl asses instead of the previous 
fi ve. The dependence of water content on the degrees of wetness and 
humificati on of peat was ca lculated with a third -power pol ynomial equati on 
that permits the energy content o f mir<!s to be ca lcul ated on the bas is o f the 
degrees of wetness and humificati on of peat w ith a coeffic ienl o f deter
mination of 8 1 % for Sphagnum-predominant peats and 77 % for Ca rex
predomin ant peats. Di agrams were pl otted separate ly for Sphagl1t'lm- predo
minant and Carex-predominant peats by fittin g the data to the co mputati on 
formulas. The water contents deri ved from the degrees of we tness and 
humi fication were compared with the radiowave moisture probe method and 
ground penetrating radar data . 

An indirect method for assess ing the energy co ntent of mires is based on the 
humification degree alone. The coeffic ient of determinati on fo r Sphagn um
predominant peats is then 26% and for Ca rex-predominant pea.ts 6%. In 
practice the degree of humificati on can only be used for assess ing :he energy 
content of Sphagnum- predominant mires. 

The study al so examines the influence of drain age on the water and energy 
contents of peats. The decrease in the water content and inc rease in the energy 
content of Sphagnum -predominant peats are highest between transforming 
peatl and s and tran sformed peatl ands, but those of Carex-predomin ant peats 
between transformed peatl ands and peat fi e lds. The method ba~;ed on the 
degrees of hum ifi cati on and drainage gives a s li ghtl y more re li abl e estimate 
fo r the energy conlent of mires than does the method based on the degree of 
humification a lone. 

The influence of the degree of humifi ca ti on of peat on the water content , dry 
bulk density, net ca lori fic value, ash content and energy content of peal is 
examined fo r the main peat types and peats conta ining additi onal constituents. 
The influence of water content, dry bulk density and ash co ntent on the net 
calorific value and energy content is a lso studied as a functi on ofhumifi cati on. 
The properties are examined in the li ght of both scientifi c in ves tigati ons and 
R& D studi es aiming at practical appli cati ons. 

The corre lati ons between the above prope rti es are more signifi ca nl far 
Sphagnum peats than for Ca rex peats. This is bas icall y due 10 the analO mi cal 
and physiolog ical differences of the plant species, which causes the diffe
rences in the prope rti es parti cul arl y in s lightl y humified peats. T he fac t that 
70. 3% of Carex-predomin ant peats belong to humificati on cl a:;ses H4- 5 
lowers the corre lati on for these peats. Apart from as h content , the average 
differences in properties between the degrees of humifi cati on are sma ller in 
Ca rex peats than in Sphagnul11 peats . The humificati on sca le does not class ify 
properties studied in Ca rex peats as correctly as it does in Sphagl1 ul11 peats. 
Other factors lowering the corre lati on are the possibl e loss o f water during 
sampling, compress ion of the sampi e, particul arl y when sli ghtl y humifi ed 



moist surficial peats are sampled , and the drying of surficial peats caused by 
drainage. 

Determination of the degree of humification with the von Post method is 
prilll arily suitable for Sphagnum-predominant peats at in-situ moisture content 
and is not equally weil applicable to the other peat types. The correlations 
between peat properties and the degree of humification show that the greatest 
difficulties in determining the von Post degree of humification are caused by 
dry peats and slightly humified watery Carex-dominant peats and by peats 
containing lign.idi and nanolign.idi. 

The impact of additional constituents on energy content is greater for 
Sphagnum peats than for Carex peats. Additional constitllents raise the average 
energy content of Sphagnum peats but, with the exception of lignidi, lower the 
energy content for Ca rex peats. 

However, the effect of a certain peat type on the energy content of mires is 
fairly low in terms of the average energy content of energy peat (S H5- 1 0 and 
C H 1-10). Calculation formulas taking water content and degree ofhumificati
on into account were developed separately for Sphagnum-predominant and 
Carex-predolllinant peats. The influence of ash content is also low for exploitable 
peats, which contain less than 10% ash in dry matter. 

Key words(GeoRef Thesaurus , AGl): bogs, energy content, equations, peat, 
Sphagnum peat, Carex peat, water content, hllmification, bulk density , calorific 
value, ash content, Finland 
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Suon energias isällön laskelllinen turpeen olllinai suuksien avulla 

JOHDANTO 

Yleistä 

Suomen alkuperäinen biologinen suoala on noin 
10,4 milj. hehtaaria eli kolmannes maa-alasta. Osa 
soista on muuttunut ja luokiteltu tuoreimpien inven
tointien mukaanjo muiksi maalajeiksi (Ilvessalo 1960, 
Kuusela 1978). Luonnontilaisia soita on tällä hetkellä 
Suomessa4,3 milj. hehtaaria. Yli 20ha:n suumisten ns. 
geologisten soiden pinta-alana voidaan pitää 5, I milj. 
hehtaaria. Tämä alue koostuu mnsaasta 33 000 erilli
sestä suokuviosta (Lappalainen & Häikiö 1985). 

Geologian tutkimuskeskuksen suorittamien tut
kimusten perusteella koko maan yli 20 ha:n suuruis
ten soiden keskisyvyys on 1,5 m. Se vaihtelee Uu
denmaan läänin 2,5 m:stä Oulun läänin 1,2 m:iin. 
Turpeista on 53 % rahkavaltaisia , saravaltaisia 46 % 
ja ruskosammalvaltaisia 1% . Ruskosammalvaltaisia 
turpeita tavataan varsinkin Lapin läänissä (Lappa
lainen & Hänninen 1993). 

Suomen yli 20 ha:n suumisten soiden turvevarat 
ovat noin 70 mrd.m3

. Turvevaroista 75 % sijaitsee 
Lapin, Oulun ja Vaasan lääneissä. Turvevarojen 
energiasisällöksi on 50 % :n kosteudella arvioitu 
noin 35 mrd . MWh (35 000 TWh), (Lappalainen & 
Hänninen 1993). 

Turveteollisuuteen soveltuvaa suota on maassam
me 0,62 milj. hehtaaria, ja sen hyödynnettävissä 
oleva energiamäärä on 50 % :n kosteudella 7,3 mrd. 
MWh (7300 TWh). Osa siitä ei oie turvetuotantoon 
otettavissa mm. suojeluvarausten tai etäisen sijain
nin takia. Turvetuotantoon on tällä hetkellä varattu 
0,12 milj . hehtaaria (Tilastotietoa energiaturpeesta 
1993). Turpeella tuotetaan noin 5 % Suomen 
kokonaisenergiastaja aluelämmöstä noin viidennes . 
Vuonna 1992 energiaturvetta nostettiin 20,1 milj. 
m3. Energiaturpeen käyttö oli 15 ,6 milj. MWh (15,6 
TWh), (Turvetollisuustilastoja 1992). 

Alkuperäisestä suoalasta on yli puolet ojitettu 
metsänkasvatusta varten. Maatalouden käyttöön on 
raivattu 0,7 milj. hehtaaria, josta peltojen osuus on 
enää vain 0,2-0,42 milj. hehtaaria (Erviö 1982). 

Jo suojeltujen ja ohjelmien mukaan vielä suojel
tavien suoalueiden pinta-ala on 0 ,8 milj . hehtaaria. 
Tämän lisäksi on 0,3 milj. hehtaaria Lapin suojelluissa 
erämaissa. (Ylitark. Pekka Salmisen suuIIinen tie
donanto 1993.) 

Alueellista suotutkimustamme on rikastuttanut 
Suomen sijainti boreaalisessa ilmasto- ja kasvilli
suusvyöhykkeessä,joka on soiden esiintymisen opti
mialuetta. Humidi-ilmasto, jossa vuotuinen sade
määrä ylittää haihtumisen, luD soistumiselle suotui
sat olosuhteet. Ilmasto on soiden monimuotoisuuden 
kannalta edullinen. Lähes kaikki boreaalisten soiden 
yhdistymätyypit ovat edustettuna, vain merelliset 
peittosuot puuttuvat. Minerotrofisten aapasoiden alue 
ei oie missään muualla yhtä hyvin kehittynyt kuin 
Suomessa. Maastokin on suhteellisen tasaista, joten 
topografian vaikutus ei häiritse ilmaston vaikutuk
sen näkymistä. Myös maa- ja kallioperästä johtuvat 
erot maan eri osien väliIlä ovat pienet (Ruuhijärvi 
1980). 

Suomen suoyhdistymistä erotetaan kolme pää
tyyppiä : keidassuot, aapasuot ja pal sasuot (kuva 1). 
Samanlaisissa ilmasto-oloissa soiden kasviIlisuus ja 
morfologia samoin kuin turvekerrosten rakenne ja 
stratigrafia ovat niin samankaltaisia, että ne voidaan 
lukea samaan suoyhdistymätyyppiin (Ruuhijärvi 
1960, 1982, Eurola 1962). Näin varsinkin alueilla , 
missä topografia on suotuisa suurten yhte näisten 
soiden synnylle. 

Eri yhdistymätyyppejä esiintyy topografiasta ja 
maaperätekijöistä johtuen samalla alueella rinnak
kain,ja kunkin vyöhykkeen sisällä on etelä-pohjois
suuntaisia ilmastoeroistajohtuvia kasvillisuuseroja. 
Ilmaston länsi-itäsuuntaiset mereisyyden ja mante
reisuuden erot synnyttävät lisäksi lohkoja, joissa 
sekä suokasvillisuus että suon pienmuodot ovat eri
laisia (Ruuhijärvi 1983). 

Soiden runsaus ja suoyhdistymätyypit ovat kiinte
ässä yhteydessä kasvillisuuteen, ilmastoon ja hydro
logiaan (Solantie 1986) . Kivennäismaiden vesiin 
kosketuksensa menettäneet suot muuttuvat ombrotro
fisiksi turvekerrosten kasvaessa. Niiden kasvillisuus 
saa niukat ravinteensa vain turpeestaja sadevedestä. 
Minerotrofisia ovat suot,joiden kasvillisuuden luon
teeseen vaikuttaa sadeveden lisäksi etupäässä ki
vennäismailta valuva vesi. Myös luhtaisuuden, 
lähteisyyden ja korpisuuden mukanaan tuomat li sä
ravinteet vaikuttavat minerotrofian eri asteisiin 
(Eurola et al. 1984). 
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Suon e nergias isällön las kemincn lurpeen ominaisuuks ie n avulla 

Keidassoiden turve on rahkavaltaista. Saravaltaiset 
turpeet rajoittuvat soiden pohja- ja reunaosiin. Pohja
kerrosta peittää vaihtelevan paksuinen pääosin hei
kosti maatunut rahkaturvekerros (ku va 2). Paksuin se 
on Lounais-Suomessa, missä ilmastoJliset seikat ovat 
rahkasammaleen kasvuJle suotuisimmat. Soiden poh
ja- ja reunaosien saravaltaiset turpeet ovat keskin
kertaisesti tai hyvin maatuneita. 

kas kevättulva, joka soiden kautta virtaa vesistöi
hin,ja suon säi lyminen kosteana pienemmän suosta 
tapahtuvan haihtumisen takia, mahdoJlistaa aapa
soiden olemassaolonja estää soiden rahkoittumisen 
(kuva 3). Saraturve on yleensä keskinkertaisesti 
maatunutta. Jos rahkaturvetta esiintyy, on se pin
nasta heikosti maatunutta, kun taas saraturpeeseen 
rajoittuva rahkavaltainen turve on hyvin maatunutta. 

Aapasoiden turve on pääosin saravaltaista. Voima-

M MPY 

60 

" 5. 
57 

56 

55 

5 ' 

53 

" 

MRATUNEISUUS -HUMIFICPTION 

~i'" ""'''' 

J1I1 
111 

~~~ IT lJJJ w:mt Illl 
"<J. 

~ ~II W~~~~l *ll f>1 

I ~TTllUlll~TT[llUII Il~JU 
1IIIill cllJ JW ""'-lJ.:::P 

Illt 

I r I 1I L UI 111 111 111 If~~ 
1JJ!llll"'" --.u:a 

s 
" I1P Y 

60 

59 

5. 

56 

55 

5' 

53 

52 

SUQTnp 1 T .L I EKO-OSUMRT . TURVELAJI T JA POHJAMAALAJl T - PEAl TYPES n MPT 
n "PY 

60 

" SB 

56 

55 

5' 

53 

" 
AO 

TR 
0/1 

200 

TRMU 
0/0 

SI' 
0/0 

00 0 

'" 011 '" 011 

600 

'" 0/0 
SI" 
0" 

K[R SIN 
0/0 0/0 

......- ~ 7" 
-- ~ .... - ...... -,. ..t-- .... - __ --

BOa 1000 

'" 

I EJ,[D] 3m .m,[SJ6ELl7mml .~ ,QlObl,,~,,~ 

13~ ,.~ 15m 16m 17U 18 H' -30=rJ H .. ITIIJ Hfr-IO. 

'" SIH 
011 0/0 0/0 '" 0/0 

- -, -

1200 1400 

'ER 
0/0 

TRI'IU 
1/0 

1600 

0/0 

]800 A 197Q m 

60 

59 

se 
57 

56 

55 

5' 

53 

" 

Ku va 2. Ke idassuon maatune isuu s- ja lurve lajipro fiili (Haukkasuo, Anja lankoski ), (Mäkil ä & Grundström 1984). Pro fiil c issa käytet yt 
sy mbolit : I. Rahkaturve, 2. Sararahkaturve , 3. Saraturve, 4. Rahkasaraturve , 5. Tupasv illa , 6. Suoleväkkö, 7. Varpua ines, 8 . Puuaines, 9. 
Korte , 10. Järviruoko, 11. Raatc. 12. Karkeade lritus lieju , 13. Liejusavi , 14. Savi, 15. Hiesu , 16. Hieta , 17. Moreeni , 18. Turpeen 
maatune isuus von Postin 1- 10 asteikon mukaa n. 
Fig. 2. Hl/m iJica tion and peclt type pro}ile oJ a raised bog. ProJile symbols: I. Sphagllum peat. 2. Ca rex-Sphagnum peclt, 3. Ca rex peat , 
4. SphagnLIIII -Ca rex peclt, 5. Eriophorum, 6. Scheuchzeria, 7. Dwcll fs hrub, 8. Lif?, nidi, 9. Equisetlll1l. 10. Phragmites, 11. Menyanthes. 12. 
Coa rse detri fll s sapropel, 13. Sapropel clay, 14. Cla)' . 15. Silt , 16. Fin e sand, 17. Till. 18. Degree O/ hllll1iJiea tioll oJpea t aceording to the 

von Post l a -grade seale. 

~ ~ MAATUNEISUUS - HUMIFICATION 

"O ~ 

1.t9 J 

NE "'''' 
". , .. -

~: 
SUOTYYPIT L1E KO- OSU MAT. TURVELAJIT JA POHJAMAAL AJIT - PEAT TYPES 

:: j' 
'" 

VSR~U 
0/0 V$FHoIU 

'" 

"""" '''' 

- ," 
_ ' 43 

_ '.2 

Fl rFTl m m 117 6fT) ,~ . r;-;-' ,Q "bl ll~ "~ ,L=.J ,lLd.J 3 • sL-lJ LLJ = LLJ 

130 '''~ lS m 16m l1 U 18H'-3~ H.GIIJ HS- 10ITI!II!Il 

Kuva 3. Aapasuon maatuneisuu s- ja turvelajiprofiili (Hullarinsuo , Ilomants i ), 
(Suomi 1991 ) . Symbolien se litykset kuvassa 2. 
Fig 3. Humifica tion and pea t t-"pe proJile oJ an aapa mire. Explanations 0/ 
symbols ill Fig. 2. 

11 



Geologian lutkimuskeskus. TUlkimusraporlti - Geological Survey oI Fil1land. Reporr oI ll1 l'esrigarioll 121, 1994 

Markk/l Mäkilä 

Aikaisemmat tutkimukset 

Suomessa tehdyt turvegeologiset tutkimukset voi
daan ryhmitellä kahteen toisiaan tukeviin, mutta 
päämääriltään toisistaan poikkeaviin tutkimuksiin, 
nimittäin suoaltaiden ja turvekerrostumien ikää ja 
kehitystä sekä kasvillisuuden historiaa ja toisaalta 
turpeen ominaisuuksia selvitteleviin tutkimuksiin. 

Ensin mainittujaaihepiirejä voidaan pitää perinteisinä 
kvartääritutkimuksen kohteina. Niiden avulla on selvi
tetty myös Itämeren aItaan samoin kuin maamme suu
rimpien järvien kehitystapahtumia (mm. Auer 1920, 
Sauramo 1929, Donner 1951, 197 1, Lappalainen 1962, 
Valovirta 1965, Hyyppä 1966, Saarnisto 1970, 1971 , 
Eronen 1974). Kasvilli suuden vaihteluja on seurattu 
eri puolella maata tehdyissä tutkimuksissa (mm. Ca
jander 1913, Aario 1932, Brandt 1948, Ruuhijärvi 
1960, Eurola 1962, Vasari 1962, Aartolahti 1965, 
Tolonen 1967, Lappalainen 1970). 

Turpeen ominaisuuksien selvittelyn voidaan kat
soa kuuluvan sovellettuun tutkimukseen. Turve
tuotantoon soveltuvien alueiden selvittämiseksi on 
vanhastaan käytetty maastotutkimuksia, joita on 
täydennetty mm. tuhkapitoi suus- ja lämpöarvomääri
tysten avulla(mm. Salmi 1952,1959, 1963, Lappalai
nen et al. 1978, Lappalainen & Mäkilä 1979) . Myö
hemmin on alettu käyttää tiheys- ja lämpöarvo
määrityksiä suon energiasisälJön laskemiseksi (Mäki
lä 1980). 

Tilavuustarkkojen näy tteiden ottaminen vie ai
kaa. Siinä suosta otetaan 1-5 tilavuustarkkaa 
näytesarjaa laboratoriomääri ty ksiä varten . Li säks i 
näytepisteiden tulisi edustaa turvekerrostumia mah
dollisimman hyvin . Turpeen luotettavaan ener
giasisällön määrittämiseen turvelajeiltaanja turpeen 
maatuneisuudeltaan epähomogeenisella aapasuolla 
tarvitaan 13 , 1 tiheysmääritystä ja 5,5 lämpö
arvomääritystä 10 hehtaaria kohden (Hänninen, Pauli 
1985) . Tämän johdosta on ollut tarvetta kehittää 
menetelmä,jonka avulla voidaan arvioida suon ener
giasisältö käyttämällä tietoja turpeen ominaisuuk
sista ja niiden välisistä riippuvuuksi sta. 

Turpeen ominaisuuksien välisiä riippuvuuksia on 
käytetty hyväksi selvitettäessä turpeen kuiva-aineen 
ja energiasisällön määrää (Mäkilä 1980,1984, 1987, 
1988, Toivonen 1980, Korpijaakko et al. 1981, To
Ionen 1982, 1983, Tolo nen et al. 1982b, Tolonen & 
ljäs 1990, Hänninen 1983). 

Turpeen kuiva-ainemäärän, joka riippuu vesipi
toisuudesta, ja turpeen energiasisällön välillä on 
havaittu erittäin merki tsevä korrelaatio. Tästä johtu
en voitiin laatia kaavat sekä rahkavaltaisille että 
saravaltaisille turpeille suon energiasisällön laskemi
seksi vesipitoisuudenja maatumisasteen avulla (Mä
kilä J 987). 

Myös kehitystyön alla olevien uusien elektronis
ten menetelmien käyttö mahdollisuuksista ener
giasisällön selvittämi5.eksi on julkaistu useita tutki
muksia (mm. Tiuri & Toikka 1982, Tolonen et al. 
1982c, Lappalainen et al. 1984, Lappalainen & Hän
ninen 1986, Hänninen & Lappalainen 1987, Hänni
nen 199 I ja Hänninen 1992). 

Muita epäsuoria menetelmiä turpeen kuiva-ai
neen ja energiasisällön arvioimiseksi sekä turveker
rostumien mallintamiseksi turpeen ominaisuuksien 
perusteella on käsitelty myös lukuisissa ulkomai
sissa tutkimuksissa (mm. Korol & Lishtvan 1972, 
Markov 1976, Scott et al. 1980, Ingram 1984, Mar
kov & Khoroshev 1988, Largin 1988, Okruszko 
1992, Kuzmin 1992). 

Näytteiden otto vesipitoisuusmäärityksiä varten 
ja sitä kautta suon energiasisällön laskemiseksi ei 
kuitenkaan tarjoa ratkaisevaa parannusta tilavuus
tarkkaan näytteenottoon verrattuna. Myöskään suo
sondin käyttö ei kokonaan vähennä tilavuustark
kojen näytteiden ottoa. Näytteiden tarve on 30-50 % 
vähemmän (Hänninen 1992). Eniten käytännön hyö
tyä on, jos turvetutkimuksen yhteydessä saatua val
tavaa tietomäärääkäytetään entistä paremmin hyväksi 
suon energiasisällön laskemiseksi. Tällöin ei tar
vitsisi ottaa erikseen näytteitä vesipitoisuusmää
rityksiä varten. 

Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa aikai
semmin kehitettyjä kaavoja (Mäkilä 1987) suon 
energiasisällön laskemiseks i vesipitoisuuden ja 
maatumisasteen avulla ja kehittää luotettavin 
menetelmä suon energiasisällön laskemiseksi pel
kästään maastotutkimuksissa saatujen tulosten pe
rusteella. Tätä varten on tarkoitus kehittää maastossa 
tapahtuvaa turpeen kosteuden luokitusta, joka mah
dollistaa suon energiasisällön laskemisen turpeen 
kosteus- ja maatumisasteen avulla. Samalla on tar-
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koitus osoittaa, ku inka ojitus vaikuttaa turpeen vesi
pitoisuuteen ja tiheyteen ja si tä kautta turpeen ener
giasisältöön rahka- ja saravaltaisilla turpeilla. 

Tutkimuksen tarkoil:Us on antaa myös tietoa eri tur
velajien ominaisuuksistaja ominaisuuksien välisistä 
riippuvuuksista. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi 
turvelajien teollisen käyttömahdollisuuden selvit
tämi sessä ja myös soiden kehityshistorian tutkimuk
sessa, kun selvitetään mm . turpeen kuiva-aineen ja 
energiasisällön sekä hiilen pitkäaikaisia kertymiä. 
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Suon energiasisällön laskemine n lurpccn ominai suuksien a vulla 

TURVELAJIT JA TURPEEN MAATUMINEN 

Turvetta muodostavia kasviryhmiä nimitetään 
turvetekijöiksi. Luokittelu perustuu turvetekijöiden 
muodostamiin turvelajeihin (Heikurainen & Huika
ri 1952). Turvetekijät on pyritty muodostamaan 
siten, että niihin kuuluvat kasvilajit ovat ekologi
silta (kasvupaikka-) vaatimuksiltaan mahdollisim
man samankaltaisiaja muodostavat tuntomerkeiltään 
homogeenisia ryhmiä. 

Geologisissa tutkimuksissa samoin kuin tässäkin 
tutkimuksessa turpeet luokitellaan niitä muodosta
vien kasvijäännösten perusteella kolmeen pääryh
mään : rahka-, ruskosammal- ja saraturpeisiin. Nämä 
kasvit voivat yksinään muodostaa turvelajin. Usein 
turvelaji kuitenkin koostuu kahdesta pääturvelajista. 
Lisäksi turvekerrostumissa on muidenkin kasvilajien 
jäännöksiä, jotka seuraavassa luokittelussa on kat
sottu turpeen lisätekijöiksi (Lappalainen et al. 1984), 
(taulukko 1). 

Turpeen maatuminen on kuolleiden kasvi 
solukoiden hajoamista ja pilkkoutumista humus
aineiksi . Tärkeimpiä kasviaineksen hajottajia ovat 
aerobiset sienet ja bakteerit. Turpeen maatunei
suudella ymmärretään maatumisprosessin tilaa tai 
vaihetta. Se osoittaa, kuinka suuri osuus kasviraken
teesta on muuttunut tunnistamattomaksi amorfiseksi 

Taulukko 1. Pääturve lajitja turpeen lisätekij ät. 

massaksi , jonka solukkorakenne on hävinnyt, mutta 
myös paljonko tunnistettavaa kasviainesta on jäljel
lä. 

Maatuminen tapahtuu suurimmaksi osaksi siinä 
vaiheessa, kun kuollut solukko on hapellisessa voi
makkaimman hajotuksen kerroksessa (akrotelma) eli 
suon vedenpinnan yläpuolella (yleensä < 0,4 m). 
Myös hapettomassa kerroksessa (katotelma) voi ta
pahtua hajotusta (Ingram 1978, 1983) . Hitaan ha
joamisen tuotteet poistuvat hapettomista kerroksista 
lähinnä metaanikaasuna, mikä voidaan nähdä kuplimi
sena soiden rimpipinnoilla (C lymo 1984). Kun suon 
vesi liikkuu ja on happipitoista, maatumista voi tapah
tua merkittävästi myös vedenpinnan alapuolella. 

Kemialliset ja fysikaaliset muutokset maatumisen 
aikana näyttävät olevan samanaikaisia rahkaturpeissa, 
mutta ei samassa määrässä saraturpeissa, mikä viittaa 
eroavaisuuksiin maatumisprosesseissa näiden kah
den turpeen muodostajakasvien välillä (Bohlin et al. 
1989). 

Tarkasteltavana olevat turpeen ominaisuudet 
määrä ytyvätkin kasv ij äännöskoostumuksen ja maatu
nei suuden mukaan . Turvelaji heijastaa lähinnä 
ravintei suutta. Turvelajien ominaisuuksien erot nä
kyvät parhaiten heikosti maatuneissa turpeissa ja 

Table 1. Main peat types and additional constituents. 

Pääturvelajit - Main peat types 

I Rahkaturpeet - Sphagnum peats 

I. Rahkaturve - Sphagnum peat ............ ...................................... . , ....... S 

2. Sararahkaturve - Carex-Sphagnum peat .......... ...... .... .. .................. .... ..... CS 

3. Ruskosammalrahkaturve - Bryales-Sphagnum peat ............................... BS 

II Ruskosaml11alturpeet - Bryales peats 

I . Ruskosaml11alturve - Bryales peat ...................................... ................ B 

2. Rahkaruskosal11l11alturve - Sphagnum-Bryales peat ............................... SB 

3. Sararuskosal11l11alturve - Carex-Bryales peat ........................................ CB 

III Saraturpeet - Carex peats 

I . Saraturve - Ca rex peat .......... ...... ............ ........ ............ .......... ..... C 

2. Rahkasaraturve - Sphagnum-Carex peat ............ .. .......... .. ........ .. .. ........... SC 

3. Ruskosal11l11al saraturve - Bryales-Carex peat ....................................... BC 

Turpeen Iisätekijät - Additional constituents of peat 
1. Tupasvilla (Eriophorum vaginatum ) ...... .... ........................................ .. ER 
2. Tupasluikka (Trichophorum cespitosum) ............ ...... .............................. TR 
3. Suoleväkkä (Scheuchzeria palustris) ................................. .. ............... SH 
4. Puuaines (Lign idi) .................................................................... L 
5. Varpuaines (Nanolignidi) ........... .................. ................................ N 
6. Korte (Equisetum sp.) ................................................................ EQ 
7. lärviruoko (Phragmites australis) .................................................... PR 
8. Siniheinä (Molinia caerulea) .............. .................... ....................... ML 
9. Raate (Menyanthes trifoliata) .... .. ................ ...... ............................ MN 

10. l ärv ikaisla (Schoenoplectus) ...... ........................ .. ......................... SP 
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pienenevät hyvin maatuneissa turpeissa (Puustjärvi 
1973). Turpeen fysikaalista rakennetta ja ominai
suuksia määrää maatuneisuus sitä enemmän, mitä 
maatuneempaa turve on (Päivänen 1982). 

Maastotutkimuksissa maatumisaste määritetään 
puristamalla turvetta kädessä ja tarkkailemalla ir
toavan veden määrää ja väriä sekä jäljelle jäävän 
kasviaineksen koostumusta , hajoamistilaa ja mää
rää. Maatumisaste eli huminositeetti (H) ilmoitetaan 
von Postin (1922) kymmenasteikolla (Lappalainen 

et al. 1984). Maatumisaste H I tarkoittaa hajoamatonta 
kasviainestaja maatumisaste Hl 0 täysin maatunutta 
turvetta. Menetelmä soveltuu lähinnä maastokos
teudessa oleville rahkaturpeille, mutta ei niinkään 
saraturpeiden ja pU Ulainesta sisältävien turpeiden 
tutkimiseen . Ojituksen aiheuttama turvekerrostuman 
kuivuminen vaikeuttaa maatumisasteen määrittä
mistä. Kuiville turpeille tulis i käyttää Puustjärven 
(1970) von Pos tin menetelmästä mukailtua 1uokitusta. 
Siinä tarkastellaan kasvienjäänteiden tunnettavuutta. 

AINEISTO JA MENETELMÄ T 

Turpeen ominaisuuksien tarkempaa selvittelyä 
varten on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen 
turveinventoinnin yhteydessä eri puolilta Suomea 
otettua 49 953 tilavuustarkkaa laboratorionäytettä 
(kuva 1). Tutkimusainei sto on kerätty eri tutkijoiden 
ottamista tarkkatilavuuksisista putkikairanäytteistä 
(Korpijaakko 1981 ). 

Tarkasteltavat turpeen ominaisuudet ovat maatu
neisuus (H), vesipitoisuus % tuoremassasta, tiheys 
kg/suo-m3

, tuhkapitoisuus % kuivamassasta, lämpö
arvo kuivalla turpee lla MJ/kg ja turpeen kuiva-ai
neen energiasisältö MWh/suo-m 3. Kaikista näytteis
tä on tehty samat määritykset. 

Maatuneisuus (H) on määritetty von Postin (1922) 
kymmenasteikolla. M aatumi sasteet H1 ja H2 sekä 
H9 ja H 1 0 on yhdistetty, koska maatumisasteista H I 
ja H10 on vain muutama havainto. 

Turpeen vesipitoisuudella (w) % tuoremassasta 
tarkoitetaan vesimäärää, joka poistuu turpeesta, kun 
se kuivataan 105 °C vakiopainoiseksi (kaava I) : 

(1) w = (Mw - Ms)/Mw x 100 

Mw = tuoremassa 
Ms = kuiva-ainemassa 

Turpeen tiheydellä (Ob) tarkoitetaan turvenäyt
teen sisältämän kuiva-a inemassan ( 105 °C) ja saman 
turvenäytteen luonnontilai sen, useimmiten vielä ve
dellä kyllästetyn tilavuuden suhdetta (kaava 2) : 

(2) Ob = MsNt 

Vt = tuore , luonnontilainen tilavuus 

Tällä tavoin määritellystä turpeen tiheydestä (bulk 
density) on aiemmin käytetty nimitystä todellinen 
tilavuuspaino. Turpeen tiheyden mittayksikkönä on 
tavallisimmin g/cm 3 tai kg/m 3 (Päivänen 1982). Ti
heys on tässä tutkimuksessa ilmoitettu kilogrammoi
na suokuutiometriä kohden, j a se on laskettu tuhkal-
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liselle turpeelle . 
TUl-peen tuhkapitoisuudella (Ac) tarkoitetaan tuh

kan eli epäorgaanisen aineksen osuutta kuivamas
sasta. Tuhkapitoisuus on ilmoitettu prosentteina (815 
+ 25 °C:ssa hehkutettuna) kuivamassasta. 

Turpeen lämpöarvo on ilmoitettu tehollisena eli 
alempana lämpöar\iona (Hu). Lämpöarvot on 
määritetty Leco AC 200 (ASTM 0 3286)-kalorimet
rillä. Lämpöarvot on laskettu kuivalle turpeelle (MJ/ 
kg). Kosteudessa K('1'o) olevan turpeen tehollinen 
lämpöarvo (Hu) voidaan laskea kaavasta 3: 

(3) Hu = Hu x (100 - Kl100) - 0,0244 x K 

K = Turpeen kosteusprosentti. 

Turpeen energiasisällöllä (Ec) tarkoitetaan ti
heyden ja lämpöarvo n avulla saatua suokuution 
energiasisältöä (Mäkilä 1980). Energiasisältö on 
ilmoitettu kuivalle turpeelle ( MWh/m3 ) ja laskettu 
kaavasta 4 : 

(4)Ec=ObxHu 

1 MJ = 0 ,278 kWh 

Kosteudessa K (%) olevan turpeen energiasisältö 
voidaan laskea kaavasta 5: 

(5) Ec (K%) = Ob x (100/100-K) x Hu 

Turpeen orninaisuuksia tarkastellaan sekä tieteellis
tä ja käytännön sovellutuksia varten tehtävää kehitys
ja tutkimustyötä ajatellen . Ensinmainitussa on erik
seen tarkasteItu kaikkia näytteitä (49 953) ja luon
nontilaisiIta soilta otettuja näytteitä (26 823) ja jälkim
mäisessä erikseen kaikkia näytteitä ja niitä näytteitä, 
joiden tuhkapitoisuus on alle 10 % (48 775). 

Turpeen ominaisuuksista tarkastellaan tarkem
min maatumisasteen vaikutusta vesipitoisuuteen , 
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tiheyteen, lämpöarvoon, tuhkapitoisuuteen ja ener
giasisältöön sekä puhtailla pääturvelajeilla että 
lisätekijöitä sisältävillä turpeilla. Lisäksi tarkastel
laan vesipitoisuuden, tiheyden ja tuhkapitoisuuden 
vaikutusta lämpöarvoon ja energiasisältöön eri 
turvelajeilla. 

Turpeen ominaisuuksien välisiä riippuvuuksia 
tutkitaan korrelaatiokertoimien avulla. Korrelaation 
merkitsevyyden ilmaisee merkitsevyystaso (p-arvo), 
liitteet 1-7 , taulukot 3, 8-10). Kun aineisto on riittä
vän suuri, on korrelaatiokerroin tekstin perusteella 
aina merkitsevä. Tässä tutkimuksessa korrelaatio
kertoimen merkitsevyyttä tarkasteltaessa käytetään 
seuraavaa luokitusta: 

Irl = yli 0,44 
Irl = 0,35-0,44 
Irl = 0,27-0,34 
Irl = 0,23-0,26 
Ir! = alle 0,23 

(erittäin merkitsevä) 
(merkitsevä) 
Uokseenkin merkitsevä) 
(suuntaa-antava) 
(ei merkitsevä) 

Tutkimusaineiston tilastollisessa tietojenkäsitte
Iyssä on käytetty SPSS-ohjelmistoa (Statistical 
package for the social seieneies), (Milton & Arnold 
1986, Lojander 1987). Kuvien piirtämisessä on käy
tetty Harvard Graphics-ohjelmistoa. 

Täysin poikkeuksell iset näytteet on poistettu asete
tuilla ominaisuuksien vaihteluväleillä. Näitä ovat 
lämpöarvo alle 15 MJ/kg ja yli 28 MJ/kg, vesipitoi
suus alle 60 % ja yli 100 % tUOl'emassasta ja tiheys 
alle 20 kg/m3 ja yli 220 kg/m 3

. Lämpöarvon alaraja 
poistaa myös runsastuhkaiset näytteet. Runsastuh
kai set näytteet ovat mukana kun tarkastellaan tuhka
pitoisuuden vaikutusta lämpöarvoonja energiasisäl
töön. 

Tilastoinnissa turvelajit on ryhmitelty pääturve
lajienja lisätekijöitä sisältävien turpeiden perusteel
la. Puhtaina pääturvelajeina on pidetty rahkavaltaisia 
turpeita: rahka (S) ja sararahka (CS), saravaltaisia 
turpeita: sara (C) ja rahkasara (SC) ja ruskosammal
valtaisia turpeita: ruskosammal (B) ja sararuskosam
mal (CB) . Lisätekijöitä sisältävät turpeet on laskettu 
omina ryhminään: tupasvilla (ER), suoleväkkö (SH), 
puuaines (L), varpuaines (N), korte (EQ),järviruoko 
(PR) ja raate (MN). Lisätekijöistä tupasluikkaa (TR), 
siniheinää (ML) jajärvikaislaa (SP) on havaittu niin 
vähän, ettei niitä oie otettu mukaan tilastoihin. Sa
maten ruskosammalturpeen pieni määrä rajoittaa 
sen vertailua muihin turvelajeihin. 

Pääturvelajit on otettu omaksi ryhmäkseen sil
loin, kun niiden määrä on enemmän kuin viisi (yli 
83,3 %) turvetekijöiden kokonaismäärästä, joka on 
kuusi. Vastaavasti lisätekijät on otettu omaksi ryh
mäksi silloin, kun niiden määrä on yksi (16,7 %) tai 
enemmän turvetekijöiden kokonaismäärästä. Lisä-

tekijäksi on otettu vallitsevampi, jos niitä on useam
pia. Erottamalla lisätekijöitä sisältävä turve omaksi 
ryhmäkseen on voitu arvioida lisätekijöiden vaiku
tusta turpeen ominaisuuksiin. Myös lisätekijöitä sisäl
tävät turpeet onjaettu rahka- ja saravaltaisiin turpei
siin. 

Turvelajimäärityksissä käytettyä kuusijakoa hyö
dynnetään tarkasteltaessa turvetekijöiden määrän vai
kutusta turpeen vesipitoisuuteenja energiasisältöön. 

Kehitettyä turpeen kosteusasteen luokitusta var
ten on maastossa tehtyjä kosteusasteen määrityksiä 
varmennettu laboratoriossa. Näytteiden kosteus- ja 
maatumisasteen riippuvuutta vesipitoisuudesta on 
tutkittu myös kokeellisesti kui vattamalla niitä ja 
seuraamalla, missä vesipitoisuuksissa kosteusluok
kien muutokset tapahtuvat. Laboratorionäytteiden 
ottopaikoilta on tehty turpeiden kosteusasteen mää
rityksiä maastotutkimuksissa käytetyllä ns. venäläi
sellä kairalla. Lisäksi vesipitoisuuden arvioimiseen 
maastossa on käytetty apuna myös suosondi
mittauksia ja maatutkaluotauksia. Suosondilla ja 
kosteu s- ja maatumisastemenetelmällä saatuja 
vesipitoisuuksia ja energiasisältöjä on verrattu toi
siinsa samaten maatutkaluotauksella saatuja turpeen 
vesipitoisuusvaihteluja on verrattu kosteus- ja maa
tumisastemenetelmällä saatuihin. 

Suosondilla voidaan mitata radioaallon vaimene
mista resonanssitaajuutena (va i mennus jaksolukuna). 
Suosondiin kuuluu anturi ja elektroniikkayksikkö. 
Antenni työnnetään turpeeseen, ja turpeesta mita
taan resonanssitaajuus, läpäisyvaimennus ja kaistan
leveys. Mittauspaikan tunnistetiedot tallennetaan. 

Aikaisempien tutkimusten (Tiuri & Toikka 1982, 
Tolonenetal.l982c , Hänninen 1988, 1992, Lojander 
1990) perusteella tiedetään, että turpeen vesipitoisuus 
korreloi turpeen dielektrisyyden kanssa. Mitattu 
resonanssitaajuus on kääntäen verrannollinen di
elektrisyyden neliöjuureen. Taajuutta mittaamalla 
pyritään selvittämään turpeen vesipitoisuus. 

Maatutkaluotauksessa tutka-antenni lähettää maata 
kohti sähköisen pulssin . Kun pulssi kohtaa maape
rässä sähköisen rajapinnan, osa pulssin aaltoenergias
ta heijastuu takaisin. Takaisin heijastuneen osan 
amplitudija lähtöhetkestä paluuhetkeen kulunut aika 
rekisteröidään. Nopeassa tahdissa muodostettavat 
tulostussignaal it piirretään i ntensiteetti pi irturilla,jol
loin saadaan käytännössäjatkuva profiili maaperäs
sä olevista sähköisistä rajapinnoista (Hänninen 1991, 
Hänninen 1992). 

Aallonkulkunopeus on verrannollinen turpeen 
sisältämään veden määrään. Veden vaikutus aallon
kulkunopeuteen vähenee veden määrän lisääntyes
sä. Maatutkaluotauksen käyttö suolla vaatii tarkkoja 
referenssipisteitä. Kairauksia onkin vertailusuolla 
(Haukkasuo) tehty muutaman metrin välein. 
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TULOKSET JA T ARKASTELU 

Tutkimusaineiston pääpiirteet 

Tutkimusaineistossa (49 953 tilavuustarkkaa 
laboratorionäytettä) on rahkavaltaisia turpeita 37,7 
%, saravaltaisia 60, 1 % ja ruskosammalvaltaisia 2,2 
%. Puhtaiden pääturvelajien osuus aineistosta on: 
rahkaturve (S) 7,0 %, saraturve (C) 6,2 %, rus
kosammalturve (B) 0 , I %, sararahkaturve (CS) 6,6 
%, rahkasaraturve (SC) 16,1 %, sararusko
sammalturve (CB) 0 ,8 %. Lisätekijöitä sisältävien 
turpeiden osuus aineistosta on: tupasvilla (ER) 14,9 
%, suo!eväkkö (SH) 7 ,8 %, puuaines (L) 6,8 %, 
varpuaines (N) 10,4 %, korte (EQ) 14,1 % , 
järviruoko(PR) 3,4 % ja raate (MN) 5,8 % . 

Eniten näytteitä on maatumisasteessa H4 (kuva 
4). Heikosti maatuneissa (H 1- 3) ja hyvin maatu
neissa (H7-1 0) näytteissä on enemmän rahkavaltai
sia turpeita kuin saravaltaisia. Saravaltaisia turpeita 
on enemmän maatumisasteissa H4-6. Saravaltai
sista turpeista on 70,3 % maatumisasteissa H4-5 ja 
maatumisasteissa H4-6 peräti 83,9 %. Maatumisaste
jakaantuma on saravaltaisilla turpeilla siten huo
mattavasti suppeampi kuin rahkavaltaisilla turpeilla. 
Ru skosammalvaltaisista turpeista on puolet maa
tumisasteessa H4. Maatumisasteet H 1-2 ovat ali
edustettuja verrattuna kenttämäärityksissä saatui
hin tuloksiin. Tämäjohtuu siitä, että ti lavuustarkkalla 
kairalla ei saa niin hyvin näytteitä vetisestä heikosti 
maatuneesta pintaturpeesta kuin esim. venäläisellä 
kairalla maastotutkimuksissa. 

Heikosti maatuneissa H 1-2 turpeissa on lisäte
kijöitä 38,6 % näytteistäja hyvin maatuneissa (H9-
10) turpeissa jo 75,8 %. Rahkavaltaisissa turpeissa 
on puhtaita pääturvelajeja keskimäärin kolmannes 
ja saravaltais issa turpeissa noin puolet. Lisätekijöi
den määrä lisääntyy se lvimmin maatuneisuuden 
kasvaessa heikosti maatuneissa (H 1-4) rahkavaltai
sissa turpeissa (taulukko 2). 

Tupasvillaa tavataan ennen kaikkea rahkaval
taisten turpeiden lisätekijänä ja kortetta, varpu
ai nesta, järviruokoa ja raatetta saravaltaisten tur
peiden lisätekijänä. Suoleväkköäja puuainesta esi in
tyy melko tasaisesti rahka- ja saravaltai sissa tur
peissa. Saravaltaisten turpeiden muuna turvetekijänä 
on eniten rahkaa (kuva 5). 

Näytteiden keskimääräinen l11aatuneisuus H4,9 
on samansuuruinen koko valtakunnan suoinven
toinnin yhteydessä saadun keskimääräisen maa
tuneisuuden kanssa (Lappalainen & Hänninen 1993). 
Puhtaiden pääturvelaj ien keski määräiset l11aa
tuneisuudet ovat suuruusjärjestyksessä: sararahka
turve (CS) 5,4, rahkasaraturve (SC) 4,9, saraturve 
(C) 4 ,3, sararuskosammalturve (CB) 4,2, rahkatur
ve eS) 4,0, ruskosammalturve (B) 3,3. 
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Taulukko 2. Puhtaiden pääturvelajien ja lisätekijöitä sisältävien turpeiden osuudet kaikissa turpei ssa sekä rahka- ja saravaltaisissa turpeissa eri maatumisasteissa. Keskimäärin 
sarakkeessa on prosenttisuhteet painotettu näytteiden lukumäärään eri maatumisasteissa. 
Table 2. Percentages oj pure main peat types and peats wich additional constituents in all peat types and in Sphagnum- and Carex-predominant peats al dUferent degrees oI 
humijication. The averages are va lues weighted by the number oj sampies at each degree ojhum!ficC/rion. 

Kaikki turpeet Rahkavaltaiset turpeet Saravaltaiset turpeet 
All peat types Sphagnull1-predominant peats Carex-predominanl pecHs 

Maatumis- Pääturve (%) Lisätekijöitä Pääturve (%) Lisätekijöitä Pääturve (%) Li sätekijöitä 
aste (H) Mainpeat sisältävä turve (%) Main peal sisältävä turve (%) Main peat sisältävä turve (%) 
Degree 01 type (%) Peat wilh additional type (%) Peal with additional type (%) Peat wilh additional 
humijica/ion (H) constituents (%) constituents (%) cOl/stituents (%) 

HI-2 61,4 38,6 60,1 39,9 67,1 32,9 
H3 49,2 50,8 49,1 50,9 51,2 48,8 
H4 37,9 62,1 33,7 66,3 62,9 37,1 
H5 34,6 65,4 32,2 67,8 34,9 65,1 
H6 32,6 67,4 29,6 70,4 53,5 46,5 
H7 29,7 70,3 30,3 69,7 29,6 70,4 
H8 31 ,4 68,6 32,4 67,6 31,4 68,6 
H9-10 24,2 75,8 26,8 73,2 29,6 70,4 

Keskimäärin/Average 37,8 62,2 35,8 64,2 50,1 49,9 
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Lisätekijöitä sisältävien turpeiden keskimääräiset 
maatuneisuudet ovat suuruusjärjestyksessä: puuai
nes (L) 6,4, järviruoko (PR) 5,2, korte (EQ) 5,0, 

tupasvilla (ER) 4,9, varpuaines (N) 4,9, raate (MN) 
4,7 ja suoleväkkö (SH) 4,4. 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus vesipitoisuuteen 

Turpeen vesipitoisuuden ja maatumisasteen väli
nen riippuvuus on rahkavaltaisilla turpeilla erittäin 
merkitsevä (-0,44), ruskosammal valtaisi Ila turpeilla 
merkitsevä (-0,37) , mutta saravaltaisi Ila turpei Ila ei 
oie merkitsevä (-0,20) , (taulukko 3 ja liitteet 1-7), 
(Mäkilä 1980, 1984 ja 1987). Varsinkin heikosti 
maatuneissa (H 1-4) saraturpeissa riippuvuutta ei oIe 
turpeen vesipitoisuuden ja maatumisas teen välillä. 

Rahkaturvetekijän määrän kasvu nostaa vesipi
toisuuden ja maatumisasteen välistä riippuvuutta 
(taulukko 3). Pääosin Kymenlaaksosta kerätyn ai
neiston mukaan riippuvuudet ovat jonkin verran 
parempia kuin tässä tutkimuksessa, koska rahkatur
vetekijöitä oli enemmän (Mäkilä et al. 1991) . 

Veden esiintymistapa ja huokosjärjestelmät ovat 
rahka- ja saraturpeissa erilaiset. Rahkasammalten 
solukkorakenteet sisältävät paljon huokosvettä , jon
ka määrä vähenee maatuneisuuden kasvaessa, kun 
rakenteet lysähtävät kasaan. Muilla turvetekijöillä ei 
oIe tällai stä sisärakennetta eikä ni iden muodostami
en turpeiden veden määrä välttämättä riipu maatu
neisuudesta (Tolonen & Toikka 1984). Saraturpeella 
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suurin osa vedestä on solukkorakenteen ulkopuolel
la. Saraturve on vettä läpäisevää, kun taas rahkaturve 
pystyy vielä maatumisvaiheessakin varastoimaan ja 
kuljettamaan vettä. Turpeen vedenläpäisevyys on 
yleensä suurempaa puuaines- ja saravaltais issa tur
peissa kuin rahkaturpeissa tarkasteltaessa maatunei
suudeltaan samanlaisia turpeita (Päivänen 1973). 

Rahkasammalten joukossa on myös lajeja, joista 
muodostuneesta turpeessa on heikko tai olematon 
riippuvuus vesipitoisLludenja maatuneisuuden välil
lä. Sellaisia ovat märkien kuljujen Cuspidata ryh
män lajit, jotka vedellä kyllästetyissä olosuhteissa 
(eli kun maaveden jännitys on 0) pystyvät pidättä
mään paljon vähemmän vettä kuin muut rahkasam
mallajit. Perimmäisenä syynä ovat anatomisen raken
teen erot (Tolonen & Toikka 1984). 

Rahkavaltaisissa turpeissa vesipitoisuuden vähe
neminen maatuneisuuden kasvaessa on suurinta hei
kosti maatuneissa turpeissa, kun taas saravaltaisissa 
turpeissa vesipitoisuuden väheneminen on suurinta 
hyvin maatuneissa turpeissa (kuvat 6 ja 7) . Heikosti 
maatuneissa (H 1-3) rahkavaltaisissa turpeissa solukko-
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Tallillkko 3. TlIrpeen ominaislIlIksien riipplIvlIlIs maatllmisasteesta eri tllrvelajeil la. 
Table 3. Correlation between. degree of humification and other pea! properties by peat types. 

Maatllmisaste - Degree ofhll/11ification 

Kaikki Rahkaval- Sarava l- Rliskosam- S es e se eB ER SH L N EQ PR MN 
All tai set taiset malvaltaiset 
peot Sphagnum- Ca rex- Bryales-
types pre- pre- pre-

dominant dominant dominant 
peats peats peats 0 

" ~ 
Vesipitoislills -0,33 -0,44 -0,20 -0,37 -0,42 -0,25 -0,04 -0,08 -0,30 -0,40 -0,14 -0, 14 -0, 13 -0,25 -0,38 -0,26 0 
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Waler content 
öö' 

p= p= p= p= p= p= p= p= p= p= p= p= p= p= p= p= " 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '" ;;:. 

3 
Tiheys 0,35 0,46 0,22 0,41 0,45 0,25 0,07 0, 10 0,33 0,43 0,17 0,17 0, 16 0,25 0,27 
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"'" Dry bulk density p= p= p= p= p= p= p= p= p= p = p= p= p= p = p= p= ~ 
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Ma rkku Mäkilä 

raken ne on vielä hyvin kasassa. Tämä näkyy kuvasta 6 
siten , että vesipitoisuuden väheneminen näiden 
maatumisasteiden välillä on vähäisempää kuin maa
tumisasteiden H3 ja H4 välillä. Maatuneisuuden kasva
essa tapahtuva solukkorakenteiden Iysähtäminen ka
saan aiheuttaa vesipitoisuuden voimakasta vähenemi
stä vielä maatumisasteiden H4 ja H5 välillä, joka ta
saantuu hyvin maatuneiden turpeiden välillä (kuva 6). 

Saravaltaisissa turpeissa ti lanne on erilainen . Hei
kosti maatuneissa (H 1-4) turpeissa vesipitoisuuden 
väheneminen on pienempää tai vesipitoisuus voi 
jopa lisääntyä maatumisen kasvaessa. Maatumisaste 
H4:stä eteenpäin vesipitoisuus vähenee maatunei
suuden lisääntyessä, sitä enemmän, mitä maa
tuneempaa turve on (kuva 7). Suon hydrologia mää
rää ennen kaikkea heikosti maatuneiden saraval
taisten turpeiden vesipitoisuuden. Vesipitoisuuden 
jyrkkään vähenemiseen maatuneisuuden edistyessä 
vaikuttaa saravaltaisissa turpeissa mm. puuaineksen 
ja tuhkapitoisuuden määrän kasvu. 

Kun saraturve on päätekijänä, vähenee vesipitoi
suus rahkaturpeen osuuden I isääntyessä. Vastaavas
ti kun rahkaturve on päätekijänä, vähenee vesipitoi
suus saraturpeen osuuden lisääntyessä. Pääturvete
kijäin määrien ollessa samansuuruiset on vesipitoi
suus alhaisin ja turve maatunein (kuva 8). 

Luonnontilaisilla soilla suurin keskimääräinen 
vesi pitoisuus tuoremassasta pääturvelajeilla on rah
katurpeella (S) 92,5 %. Sitä seuraavat suuruusjärjes
tyksessä ruskosammalturve (B) 92,5 %, sararus
kosammalturve (CB) 92,2 %, saraturve (C) 90,9 %, 
rahkasaraturve (SC) 90,3 % ja sararahkaturve (CS) 
90,1. Maatumisasteen vaikutus vesipitoisuuteen on 
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pääturvelajeilla suurin rahkaturpeilla ja pienin sara
turpeilla (kuvat 9 ja 10). Saraturpeilla maatumisasteen 
vaikutus vesipitoisuuteen kasvaa merkittävästi, jos 
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Suon c nerg ias isä ll ön laske111ine n turpeen omi naisuuks ien avull a 

heikosti maatuneet (HI-3) turpeet jätetään pois 
tarkastelusta. 

Luonnontilaisilla soilla maatumisasteissa H 1-4 
rahkavaltaisten turpeiden keskimääräiset vesipitoi
suudet ovat suurempia kuin saravaltaisten turpeiden. 
Suurin ero on 2,6 prosenttiyksikköä maatumisasteissa 
H 1- 2. Maatumisasteissa HS-7 rahkavaltaisten turpei
den vesipitoisuus on jonkin verran pienempi ja 
maatumisasteissa H9-10 vesipitoisuus on suurempi 
kuin saravaltaisten turpeiden (ku va 9). 

Vesipitoisuuden samoin kuin muidenkin tar
kasteltavien ominaisuuksien keskihajonnat ovat 
rahkaturpeissa tuhkapitoi suutta lukuun ottaJnatta 
suuremmat kuin saraturpeis a (taulukot 3 ja 8 - 10). 
Syynä suurempiin vaihteluihin voisi olla rahkaturvet
ta muodostavien lajien anatomiset sekä kemiallisen 
koostumuksen erot, jotka vaikuttavat niiden kes
tävyyteen hajoamisprosesseissa (Johnson & DaJTIman 
1991). Sen sijaan tarkasteltavien ominaisuuksien erot 
maatumisasteiden välillä ovat saraturpeissa pienem
mät kuin rahkaturpeissa lukuun ottamatta tuhka
pitoisuutta. Kasvilajien fysiologisten erojen lisäksi 
tämä voisi johtua siitä, että maatumisen aikana ke
miallisen koostumuksen muutokset tapahtuvat eri 
nopeudella tai kenties jopa eri tavalla sara- ja 
rahkaturpeissa (Clymo 1983), mutta myös edellä 
mainitusta saraturpeiden homogeenisuudesta ver
rattuna rahkaturpeisiin. Maatumisasteikko ei siis 
luokittele tarkasteltavia ominaisuuksia saraturpeilla 
niin hyvin kuin rahkaturpeilla. 

Suurin keskimääräinen vesipitoisuus lisätekijöitä 
sisältävi ll ä luonnontilai sten so iden turpeilla on 
suoleväkköä (SH) sisältävillä turpeilla 91 ,9 % . Sitä 
seuraavat suuruusjärjestyksessä raatetta (MN) 91 ,8 
%, järviruokoa (PR) 91 ,0 %, varpuainesta (N) 91 ,0 
%, kortetta (EQ) 91,0 %, tupasvillaa (ER) 90,7 % ja 
puuainesta (L) 89,2 % sisältävät turpeet. 

Maatumisasteen vaikutus eri lisätekijöitä sisäl
täv ien turpeiden vesipitoisuuksiin on suurin 
tupasvillaa sisältävillä turpeillaja pienin puuainesta 
sisältävillä turpeilla (kuvat 11 ja 12, taulukko 3). 

Tarkasteltaessa maatunei suudeltaan samanlaisia, 
eri lisätekijöitä sisältäviä turpeita on puuainesta 
sisältävillä turpeilla selvästi alhaisimmat vesipitoi
suudet kaikissa maatumisasteissa. Puustoisten suo
tyyppien vedenpinta on yleensä verraten syvällä, 
jonka johdosta puuainesta sisältävät turpeet ovat 
keskimääräistä kuivempia. Puuaineksen pienempi 
vesipitoisuus verrattuna muuhun turpeeseen koros
tuu heikosti maatuneissa turpeissa. Suoleväkkötur
peen vesipitoisuus on suuri. Sejohtuu märkien kulju
jen Cuspidata-ryhmän lajeista, joissa suoleväkkö 
esiintyy (kuvat 11 ja 12). Siten turvetta muodostavien 
kasvilajien kerrostumisvaiheen hydrologiset olosuh
teet vaikuttavat turpeen vesipitoisuuteen. 

Myös tilavuustarkassa näytteenotossa mahdolli-

ses ti tapahtuva veden karkaaminen heikentää riippu
vuutta turpeen vesipitoisuuden ja maatumisasteen 
välillä varsinkin heikosti maatuneissa vetisissä Hl -
3 saraturpeissa ja puuainesta sisä ltävissä turpeissa 
(kuvat 9 ja 11). 
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Markku Miikilii 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus tiheyteen 

Monissa tutkimuksissa on todettu turpeen tiheyden 
ja maatumisasteen korreloivan vahvasti keskenään 
(Tourila 1928, Sarasto 1960, Päivänen ]969, 1973, 
Puustjärvi 1970, Korpijaakko & Radfüt·th 1972, 
Korpijaakko 1975, Karesniemi 1972, Raitio & Hut
tunen 1976, Silc & Stanek ] 977) . Eri turvelajien 
muodostajakasvien fysiologiset erot kuvastuvat erit
täin selvästi myös siinä, että turpeen tiheys korreloi 
hei kosti turpeen maatuneisuuden kanssa saratur
pei ssa, mutta merkitsevästi rahkaturpeissa (Tolonen 
& Saarenmaa 1979,Mäkilä 1980, 1984, 1987, Korpi
jaakko et al. 1981 ). Näin on myös tämän tutkimusten 
mukaan. 

Turpeen tiheyclen ja maatuneisuuclen välillä on 
jokseenkin merkitsevä tai merkitseväriippuvuus kai
killa turpeilla (0,35), rahkaturpeilla (0,45), sararus
ko sa mmalturpeilla (0,33), rahka- (0,46) ja 
ruskosammalvaltaisilla turpeilla (0,41) . Sen sijaan 
saraturpeilla (0,07), rahkasaraturpeilla (0, 1 0) ja sara
valtaisilla turpeilla (0,22) riippuvuus ei oie merkit
sevä (taulukko 3 ja liitteet 1-7). 

Maatumisen edistyessä turpeessa olevien kasvin
jäännösten koko pienenee ja turpeen rakenne tiivis
tyy eli tiheys kasvaa. Näin on varsinkin rahkatur
peilla, kun taas saraturve on jo heikosti maatuneena 
yleensä tiivistä, jolloin maatumi sen edistyessä 
tapahtuvat muutokset eivät näy tiheyden muutokse-
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na niin kuin rahkaturpe illa. Heikosti maatuneilla 
(H 1-3) saraturpeilla tihey s jopa pienenee 
maatuneisuuden kasvaessa (kuvat 13 j a 14). Tämän 
aiheuttanee saraturpeiden selvästi suurempi tuhka
pitoisuus maatumisasteissa H 1-2 kuin maatumisaste 
H3: ssa (kuvat 21 ja 22) ja e, että tilavuustarkassa 
näytteenotossa näyte rnahdollises ti puristuu kokoon 
heikosti maatunei ssa pintaturpeissa. 

Suurin keskimääräinen tiheys pääturvelajeilla on 
sararahkaturpeella (CS) 97,7 kg/m3. Sitä seuraavat 
su uruusjärjestyksessä rahkasaraturve (SC) 96, 1 kg/ 
m3

, saraturve (C) 91,5 kg/m3
, sararuskosammalturve 

(CB) 82,5 kg/m3, ruskosammalturve (B) 74,6 kg/m3 

ja rahkaturve (S) 74,0 kg/m3. 

Tarkasteltaessa maatune isuudeltaan samanlaisia 
pääturvelajeja on heikosti maatuneilla rahkaturpeilla 
ja sararuskosammalturpeilla selvästi pienempi tihe
ys kuin muilla pääturve laj ei ll a. Samoin heikosti 
maatuneilla rahkavaltai silla (HI-4) turpeilla on sel
västi pienempi tiheys kuin saravaltai silla turpeilla. 
Maatumisasteiden H5-7 välillä rahkavaltaisten tur
peiden tihey s on j onkin verran suurempi kuin 
saravaltaisten turpeiclen . Hyvin maatuneilla (H8-
10) turpeilla pääturvelaj ien tiheys on saravaltaisilla 
turpeilla suurempi kuin rahkavaltaisi Ila turpeilla (ku
vat 13ja 14). 

Suurin tiheys lisätekij öitä sisältävillä turpeilla on 
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Suon energiasisä llön laske mine n lurpeen omina islillksien avulla 
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puuainesta sisältävillä turpeilla (L) 111,5 kg/m 3. Sitä 
seuraavat suuruusjärjestyksessä tupasvillaa (ER) 91 ,6 
kg/m3, kortetta (EQ) 91 ,1 kg/m3, varpua (N) 90,3 kg/ 
m3, järviruokoa (PR) 88,4 kg/m 3, raatetta (MN) 83 ,6 
kg/m 3 ja suoleväkköä (S H) 78,6 kg/m3 sisältävät 
turpeet. 

Tarkasteltaessa maatuneisuudeltaan samanlaisia, 
eri li sätekijöitä sisältäviä turpeita on puuainesta 
sisältävillä turpeilla huomattavasti keskimääräistä 
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Ku va 16. Eri li sälekij ö ilä sisä lläv ienlurpe ide n kes ki määrä isen liheyden 
riippu vuu s maatumi sastees la koko ai ne islossa. 
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suurempi ja suoleväkköä sisältävillä turpeilla keski
määräistä pienempi tiheys. Maatumisen edistyessä 
kasvaa eniten tupasvillaa sisältävien turpeiden tihe
ys. Maatumisasteikko ei luokittele riittävästi heikos
ti maatuneita (H 1- 4) puu- ja varpuainesta sisältäviä 
turpeita, joiden maatumisaste määritetään muiden 
turvetekijöiden kuin puuaineksen mukaan. Puu
aineksen määrä vaikuttaa kuitenkin turpeen ominai
su uksiin eniten (kuvat 15 ja 16, taulukko 3). 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus lämpöarvoon 

Turpeen lämpöarvon ja maatumisasteen välinen 
riippuvuus on rahkavaltaisilla turpeilla erittäin mer
kitsevä (0,6 1); sara- ja ruskosammalvaltaisilla tur
peilla riippuvuus ei oIe merkitsevä (0,1 6). Mitä suu
rempi rahkaturvetekijän määrä on, sitä merkitse
vämpi riippuvuus on. Sararuskosammalturpeella ei 
oie riippuvuutta lämpöarvon ja maatumisasteen vä
lillä (0,04), (taulukko 3 ja liitteet 1-7), (Salmi 1947, 
1949, 1954, 1961 , Pakarinen & Tolonen 1971, Mä
kilä 1980,1984,1987, Tolonen 1983). 

M aatumi sen yhteydessä orgaanisen ai neksen 
hiilipitoisuus nousee, minkä vuoks i lämpöarvo 
painoyksikköä kohden myös kasvaa. Näin on varsin
kin rahkavaltaisilla turpeilla (kuva 17), (Pakarinen 
& Tolonen 1971 , Korol & Lishtvan 1972). 

Lämpöarvon ja hiilipitoisuuden välillä on erittäin 
merkitsevä riippuvuus rahkavaltaisilla turpeilla (0,88) 
ja saravaltaisilla turpeilla (0,81) , (kuvat 17 ja 18). 
Sen sijaan maatumisasteenja hiilipitoisuuden välillä 
on vain rahkavaltaisilla turpeilla erittäin merkitsevä 
riippuvuus (0,74) , kun taas saravaltaisilla turpeilla ei 
oIe riippuvuutta (-0,04) . Saravaltaisen turpeen hiili
pitoisuuden suuremmat vaihtelu t eri maatumis
asteissa aiheuttavat saravaltaisilla turpeilla heikom
man riippuvuuden maatumisasteen ja lämpöarvon 
välillä kuin rahkavaltaisilla turpeilla (kuvat 17 ja 
18). 

Kasvilajien fy siologisista eroista johtuu myös, 
että heikosti maatuneilla saraturpeilla on korkeam
mat lämpöarvot kuin rahkaturpeilla. Tarkasteltaessa 
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Ku va 17. Hiil en maaran prosentteina kuivapainosta vaik utu s 
lämpöarvoon eri maatumisasteissa rahkava h aisi ll a turpeilla . Aineisto 
on kcrätty Anjalankosken Haukk as uo h a. 
Fig. 17. Ne/ ca lo rific va lue as j imc/iol/ 01 ccl/'bon concen/ra/ ion a/ 
d!ffe rel// degrees 01 humilica/ion. Sphagnul11 -predol11inan/ pea/slrom 
Haukkasuo bog in Anjalankoski. 
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Ku va 19. Pääturvelaj ie n ke skimääräi se n läm pöarvon riippu vu us 
maatumisasteesta koko aineislossa. 
Fig . 19. Average ne/ ea lorifie value ol main pea/ types aslune/ion 01 
degree of' humiliea/ion. Th e whole ma/erial. 
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Kuva 18 . Hiil en määrän prosenlleina kuivapainosta vaikulus 
lämpöarvoon eri maatumi sasteissa saravallai s ill a lurpeilla. Aine isto 
on kerä lly Anjalankosken Haukkasuolta . 
Fig. /8. Ne/ calorifie va lu e as fi.ll1 c /ion 01 ear!Jon concen/ra/ion a! 
diff'erellf degrees 01 hUl11ifi ca/ion. Ca rex -predominan/ pea/s lrom 
Haukkasuo bog in Anjalankoski. 

maatuneisuudeltaan samanlaisia pääturvelajeja on 
saraturpeilla maatumisasteissa H 1- 2 keskimäärin 
2,2 MJ/kg ja H8 0,3 MJ/kg korkeampi lämpöarvo 
ku in rahkaturpeilla (kuva 19). 

Korkein keskimääräinen kuivan turpeen lämpöarvo 
pääturvelajeilla on saraturpeella (C) 21 ,6 MJ/kg. Sitä 
seuraavat suuruusjärjestyksessä rahkasaraturve (SC) 
21,5 MJ/kg, sararahkaturve (CS) 21,1 MJ/kg, 
sararuskosarnmalturve(CB) 19,5 MJ/kg, ruskosammal
turve (B) 19,4 MJ/kgja rahkaturve (S) 19,4 MJ/kg. 

Maatumisen edistyessä kasvaa lämpöarvo rahka
valtai silla turpeilla enemmän kuin saravaltaisilla 
turpei lla. Rahkavaltaisten turpeiden lämpöarvo ko
hoaa saravaltaisten turpeiden lämpöarvoa korkeam
maksi maatum isasteen H6 jälkeen. Tämä johtuu 
saravaltaisten turpeiclen tuhkapitoisuuden jyrkästä 
noususta maatumisasteen H6 jälkeen (kuva 21) . Hy
vin maatuneilla sararahkaturpeilla on suurempi 
lämpöarvo kuin saravaltai silla turpeilla (kuva 19). 

Korkein keskimääräinen lämpöarvo lisätekijöitä 
sisältävillä turpeilla on puuainesta (L) sisältävi ll ä 
turpei ll a 21,7 MJ/kg. Sitä seuraavat suuruusjär
jestyksessä järviruokoa (PR) 21, 1 MJ/kg, varpu
ainesta (N) 21,1 MJ/kg:, suoleväkköä (SH) 21,1 MJ/kg, 
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kortetta (EQ) 20,9 MJ/kg, raatetta (MN) 20,7 MJ/kg 
ja tupasvilIaa (ER) 20,7 MJ/kg sisältävät turpeet. 
Turpeen lisäteki jät nostavat keski määrin Iämpöarvoa 
rahkavaItaisiIl a turpeilla. Saravaltaisilla turpeilla 
lämpöarvoa nostaa keskimäärin vain puuaines (ku
vat 19 ja 20). 

Tarkasteltaessa maatuneisuudeltaan samanlaisia, 
eri lisätekijöitä sisältävi ä turpeita havaitaan puuai
nesta sisältävien turpeidenkeskimääräistä korkeampi 
lämpöarvo maatumisasteissa H I -6. Maatumisen 
kasvaessa on voimakkain lämpöarvon nousu tupas
vilIaa sisäItävillä turpeilla ja pienin kortetta sisältä
vilIä turpeilla (kuva 20). 

Kuva 20. Eri li sätekijöi tä s isä ltä vie n turpeiden kes kimääräisen 
lämpöarvo n riippu vuu s maatumi sas teesta koko aine istossa. 
Fig. 20. A verage net ca 10 rific value ofpeats II'ith additional constituel1ls 
as funetion of degree of hllmifiea tioll. Th e wllole materia l. 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus tuhkapitoisuuteen 

Turpeen tuhkapitoisuuden (epäorgaanisen ainek
sen osuuden) ja maatumisasteen välinen riippuvuus 
ei oIe merkitsevä rahka- (0,16), ruskosammal- (0,22) 
eikä saravaltaisilla turpeilla (0,19) , (taulukko 3 ja 
liitteet 1- 7), (Salmi 1947, Mattson & Koutler-An
dersson 1954, Lappalainen 1970, Mäkilä 1980, 1984, 
1987 , Tolonen 1984). 

Epäorgaanisen aineksen määrä ja laatu riippuvat 
kelTostumisolosuhteista (syntymäpaikanja -ajan läm
pö-, vesi-, ilma- ja ravinnesuhteista), turvetta muo
dostavista kasveista ja maatumisasteesta. Suon kas
villisuus ja biologinen aktiivisuus vaikuttavat myös 
mineraaliaineksen jakaantumiseen soissa (Eggels
mann 1990, Naucke et al. 1993). Mineraaliaineksen 
lähteet ovat tulviminen ja vähäisemmässä määrin 
sadanta (Koerselman et al. 1989, Aerts et al. L 992). 
Rannikolla sijaitsevat suot saavat mineraaliainesta 
tuulen mukana myös suoloina (Boatman 1961). 

Turpeen epäorgaaninen aines eli tuhka voidaan 
jakaa alkuperänsä perusteella primaariseen ja 
sekundaariseen tuhkaan. Ensinmainittu on peräisin 
turvetta muodostavista kasveista. Sekundaarisen tuh
kan aineosatovatjoutuneet turpeeseen suon kehityk
sen kuluessa esim. pölyn tai tulvan tuomana. Raja 
näiden tuhkakomponenttien välillä ei oie helposti 
selvitettävissä (Soveri 1948). 

Maatumisprosessiin liittyy aina mineralisaatio, 
jossa osa orgaanisesta aineksesta muuttuu yksin
kertaisiksi epäorgaanisiksi yhdisteiksi (HP, CO

2
, 

kivennäisaineet), (Lai ne & Vasander 1986). Lisäksi, 
mitä maatuneempaa turve on, sitä hitaampaa sen 
kelTostumisnopeus on , jolloin ilmasta ja kivennäis
mailta peräisin olevaa ainesta pääsee Iaskeutumaan 

pitempään turpeen pinnalle (Tolonen 1984). 
Tuhkapitoisuus vaihtelee samassakin turvelajissa 

ja maatumisasteessa erittäin huomattavasti ; sara
turpeiIlaenemmänkuin rahkaturpeilla (taulukko 10). 
Tuhkapitoisuus 1 isääntyy rahkaturpeista sara-ja sara
ruskosammalturpeisiin siilTyttäessä (kuvat 21 ja 22). 
Sara- ja ruskosammalturpeisiin on tullut tulvaveden 
mukana epäorgaanista ainesta ympäröiviItä mine
raalimailta, mikä nostaa tuhkapitoisuutta, kun taas 
rahkaturpeet ovat niukkaravinteisten sadevesien va
rassa. Tuhkapitoisuus korreloikin hyvin trofian kanssa 
(kuvat 21 ja 22). 

Korkein keskimääräinen tuhkapitoisuus pää
turvelajeilla on ruskosammalturpeella (B) 5,2 %. 
Sitä seuraavat suuruusjärjestyksessä sararusko
sammalturve (CB) 5,0 %, rahkasaraturve (SC) 4,0 %, 
saraturve (C) 3,8 %, sararahkaturve (CS) 3,4 % ja 
rahkaturve (S) 1,6 %. Maatumisen edistyessä nousee 
tuhkapitoisuus eniten saraturpeilla (kuva 21). 

Heikosti maatuneissa turpeissa (H 1-2) tuhka
pitoisuus on suurempi kuin maatumisasteessa H3 
lukuun ottamatta varpu- ja puuainesta sekä suo
leväkköä sisältäviä turpeita (kuvat 21-24). Ylim
mässä 0,5 m:n turvekerroksessa havaitaan usein 
useimpien epäorgaanisten ainesten konsentraatiota; 
se voi liittyä tämän kelToksen suurempaan biologi
seen aktiivisuuteen ja virtauksiin, kun vedenpinta 
vaihtelee (Naucke 1993 et al.). Kasvit pidättävät 
itselleen tehokkaasti ravinteita (Moore & Bellamy 
1974), mutta myös viljelysmailta tuulen mukana 
kulkeutunut mineraaliaines nostaa pintaturpeen 
tuhkapitoisuutta (Chapman 1964). 

Korkein keskimääräinen tuhkapitoisuus lisä-
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tekijöitä sisältävillä turpeilla on järviruokoa (PR) 
sisältävillä turpeilla5,3 %. Sitä seuraavatsuuruusjärjes
tyksessä kortetta (EQ) 4,8 %, puuainesta (L) 4 ,7 %, 
raatetta (MN) 4,2 %, varpuainesta (N) 3,8 %, suole-
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Ku va 21. Pääturvelajien keskimääräisen tuhkapitoisuuden riippu vuu s 
maatumi sasteesta koko ai neistossa. 
Fig. 2/. Average ash cOlltent ojlllaill peattypes asjLlllction oj degree 
oj hUlllijication. The \\-JlOle lIIaterial. 
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Kuva 23. Eri li sätekijöitä s isältävien turpeiden keskimääräisen 
tuhkapitoisuuden rii ppu vuus maatumisasteesta koko aineistossa. 
Fig. 23. A I'erage ash conteIlt ojpeats with additional COll stituel1ls as 
jUll ction ojdegree oj humijication. The whole material. 
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väkköä (SH) 2,7 % ja tupasvillaa (ER) 1,9 % sisältävät 
turpeet. Korkeimmat tuhkapitoisuudet ovat lisäteki
jöillä, jotka ovat osoituksena siitä, että suo on syntynyt 
vesistön kasvettua umpeen (kuvat 23 ja 24). 
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Ku va 22. Pääturve lajien keskimääräisen tuhkapitoisuuden riippuvuu s 
maatumisasteesta aine istossa, missä tuhkapitoisuus on all e 10 % 
kuivapainosta. 
Fig. 22. A I'erage ash cOlltenr oj lIIaill pe{/( types asjunction oj degree 
ojhUlllijicatioll illlllaterial with ash cOl1lelltless than /0 % ojdry lIIass. 
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Kuva 24. Eri lisätekijöitä sisältävien turpeiden keskimääräisen 
tuhkapitoisuuden riippu vu lS maatumisasteesta aineistossa, jossa 
tuhkap itoisuus on alle 10 % kui vamassas ta. 
Fig. 24. Average ash COl1lel1l ojpeats >vith additional cOll stituel1l s as 
jUllction oj degree oj hUlIlijication in I/Iaterial >vith ash contel1l less 
than JO % oj dry IIlC/SS. 
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Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus kuiva-aineen energiasisältöön 

Turpeen energiasisällön ja maatumisasteen välinen 
riippuvuus on merkitsevä (0,39); rahkavaltaisilla tur
peilla riippuvuus on merkitsevämpi (0,51) kuin rusko
sammal- (0,40) ja saravaltaisilla turpeilla (0,24), (tau
lukko 3 ja liitteet 1-7), (Mäki lä 1980, 1984, 1987). 
Sara- (0,09) ja rahkasaraturpeilla (0,14) ei oie riippu
vuutta turpeen energiasisällön ja maatumisasteen vä
[jllä. Energiasisällönja maatumisasteen välinen riippu
vuus on pääturvelajeilla heikompi kuin lämpöarvon ja 
maatumisasteen välinen riippuvuus lukuun ottamatta 
sararuskosammalturpeita. Tämä aiheutuu siitä, että 
tiheydelläja maatumisasteella on heikompi riippuvuus 
kuin lämpöarvollaja maatumisasteella (taulukko 3). 

Korkein keskimääräinen kuiva-aineen energia
sisältö pääturvelajeilla on sararahkaturpeella (CS) 
0 ,58 MWh/m3. Sitä seuraavat rahkasaraturve (SC) 
0,57 MWh/m3, saraturve (C) 0 ,55 MWh/m3

, sararus
kosammalturve (CB) 0,45 MWh/m3

, ruskosammal
turve (B) 0,44 MWhlm3 ja rahkaturve (S) 0,39 MWhI 
m3. Keskimäärin energiasisältö on sararahkaturpeella 
49 % eli 0,19 MWhlm3 suurempi kuin rahkaturpeella. 

Kun rahkaturve on päätekijänä, kasvaa ener
giasisältö saraturpeen osuuden lisääntyessä. Maatu
misasteen H5 jälkeen sararahkaturpeella on pää
turvelajeista korkein energiasisältö (kuvat 25 ja 26). 
Vesipitoisuuden väheneminen (kuva 9) sekä lämpö
arvon kasvu (kuva 19) lisäävät sararahkaturpeen 
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KlIva 25. Pääturve lajie n kesk imääräisen kuiva-aineen energias isä 11 ön 
riip pllvull s maatllmi sasteesta 11lon nont il a isi 11 a so i11 a. 
Fig. 25. A I'erage dry maller energy COlllellt of I/win peat types as 
jillictioll of degree ofhul171jicatioll in l'irgil1 lIIires. 

energiasisältöä suuresti. Vastaavasti rahkasaraturpeen 
araturvetta korkeamman energiasisällön selittää 

rahkasaraturpeen alhaisempi vesipitoisuus, vaikka 
saraturpeen lämpöarvo on keskimäärin korkeampi 
kuin rahkasaraturpeen (kuvat 8 ja 19). Vesipitoi
suuden väheneminen saraturpeen osuuden kasva
essa lisää energiasisältöä. Energiasisällön kasvu 
maatumisen lisääntyessä on huomattavasti suurempi 
rahkaturpeella kuin saraturpeella (kuvat 25 ja 26). 

Korkein keskimääräinen kuiva-aineen energiasisältö 
lisätekijöitä sisältävillä turpeilla on puuainesta 
sisältävillä turpeilla (L) 0,68 MWhlm3. Sitä seuraavat 
suuruusjäIjestyksessä tupasvillaa (ER) 0,54 MWhlm3

, 

varpuainesta (N) 0,53 MWhlm3, kortetta (EQ) 0,53 
MWhlm\ järviruokoa (PR) 0,52 MWhlm3, raatetta 
(MN) 0,48 MWhlm3 ja suoleväkköä (SH) 0,46 MWhI 
1113 sisältävät turpeet. Keskimääräinen energiasisältö on 
puuainesta sisältävillä turpeilla 48 % eli 0,22 MWhlm3 

suurempi kuin suoleväkköä sisältävillä turpeilla. 
Maatumisen edistyessä kasvaa energiasisältö eni

ten tupasvillaa ja järviruokoa sisältävillä turpeilla ja 
vähiten suoleväkköä ja varpuainesta sisältävillä 
turpeilla (kuvat 27 , 28 ja taulukko 3). 

Seuraavassa tarkastellaan turpeen I isätekijöiden 
vaikutusta puhtaiden rahka- ja saraturpeiden kuiva
aineen energiasisältöön eri maatumisasteissa (tau
lukot 4 ja 5). Tupasvilla li sää rahkaturpeiden ener-
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KlIva 26. Pääturvelajien kcskimääräi sen klliva-aineen ene rgiasisällön 
riippuvuu s maatumisasteesta koko a ine islossa. 
Fig. 26. Average dry malle r ellergy cOlltent of main peat types as 
fUllctioll of degree of hUlllificat ion. The II 'I/Ole lIIaterial. 

27 



Geologian tUlkimuskesku s, TUlkimusraporui - Ge%giccil Survey oi Fin/and, Report oi /Il vesligalioll 12/, /994 

Markku Mäkilä 

Taulukko 4. Turpeen li sätekijöiden vaikutus puhtaan rahkaturpeen kuiva-aineen energiasisältöön eri maatumisas
teissa (MWh/m\ Taulukoissa 4 ja 5 ylempi luku ilmoittaa puhtaan rahka- tai saraturpeen keskimääräisen 
energiasisällön ja alempi eri lisätekijää sisältävän rahka- tai saraturpeen keskimääräisen energiasisällön eri 
maatumisasteissa. Lisätekijää sisältävän turpeen energiasisältöä nostava tai laskeva vaikutus on ilmoitettu 
prosentteina eri maatumisasteissa. Lisätekijää sisältävän turpeen keskimääräinen energiasisältö painottuu niihin 
maatumisasteisiin, joissa se esiintyy eniten. 
Table 4. Inf7uence of additional constituents of peat on the dry matter energy content of pure Sphagnum peat at 
different degrees of humification (MWh/mJ

) . In Tables 4 and 5 the upper figure refers to the average energy 
content of pure Sphagnum or Carex peat, and the lower Jigure to the average energy content of Sphagnum or 
Carex peats with different additional constituents at different degrees of humification. The ability of a peat with 
additional constituents to raise or lower the energy content is expressed in percentages at different degrees of 
humification. The weight of the average energy content of the peat with additional constituents is on the degrees 
of humiJication at wh ich the frequency of that peat is the highest. 

Maatumi saste (H) 

Degree of humifi cat ion (H) 

HI-2 

Näytteiden Ikm 

No. 0/ sampies 
H3 

Näytteiden Ikm 

No. 0/ sampies 
H4 

Näytteiden Ikm 

No. of sampies 
H5 

Näytteiden lkm 

No. 0/ sampies 
H6 

äytteiden Ikm 

No. 0/ sampies 
H7 

Näytteiden Ikm 

No. 0/ sampies 
H8 

Näytteiden lkm 

No. of sampies 
H9-IO 

Näytteiden Ikm 

No. 0/ samples 

Keskimäärinl 

On average 

Näytteiden Ikm 

No. 0/ sampies 
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ER 

0,3 11 
0,317 

+1 ,9% 
227 

0,34 1 
0,364 

+6,7 % 
814 

0,386 
0,443 

+1 4,8 % 
1026 

0,465 
0,544 

+1 7,0 % 
652 

0,485 
0,593 

+22,3 % 
537 

0,561 
0.640 

+14.1 % 
383 

0,623 
0,675 

+8 ,3 % 
2 13 

0,641 
0,709 

+10,6 % 
28 

0,394 
0,49 1 

+24,6 % 
3880 

SH 

0,3 11 
0,269 

- 13,5 % 
31 

0,341 
0,348 

+2,1 % 
103 

0,386 
0,403 

+4,4 % 
2 14 

0,465 
0,416 

- 10,5 % 
78 

0,485 
0,511 

+5,4 % 
39 

0,561 
0,440 

-2 1,6 % 
16 

0,623 

0,641 

0,394 
0,395 

+0,3 % 
483 

L 

0,3 11 

0,341 
0,596 

+74,8 % 
3 

0,386 
0,632 

+63 ,8 % 
32 

0,465 
0,627 

+34,8 % 
4 1 

0,485 
0,673 

+38,8 % 
58 

0,561 
0,7 11 

+26,7 % 
73 

0,623 
0,738 

+18,5 % 
79 

0,641 
0,786 

+22,6 % 
37 

0,394 
0,694 

+76, 1 % 
324 

N 

0,3 11 
0,432 

+38,9 % 
4 

0,34 1 
0,389 

+14,1 % 
44 

0,386 
0,443 

+14,8 % 
75 

0,465 
0,486 

+4,5 % 
56 

0,485 
0,519 

+7,0 % 
33 

0,561 
0,558 

-0,5 % 
29 

0,623 
0,699 

+1 2,2 % 
17 

0,641 

0,394 
0,482 

+22,3 % 
258 

EQ 

0,311 

0,341 

0,386 
0,435 

+12,7 % 
14 

0,465 
0,482 

+3,7 % 
4 

0,485 
0,649 

+33,8 % 
8 

0,561 
0,707 

+26,0 % 
24 

0,623 

0,641 

0,394 
0,579 

+47,0 % 
57 

PR 

0,3 11 

0,341 

0,386 
0,444 

+15 ,0 % 
13 

0,465 
0,487 

+4,7 % 
8 

0,485 
0,560 

+15 ,5 % 
6 

0,561 
0,657 

+17 ,1 % 
8 

0,623 

0,641 

0,394 
0,494 

+25,4 % 
45 

MN 

0,3 11 

0,341 

0,386 
0,415 

+7 ,5 % 
14 

0,465 
0,484 

+4,1 % 
9 

0,485 
0,485 

±O,O% 
II 

0,561 

0,623 

0,641 

0,394 
0,437 

+10,9 % 
37 
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Suon energiasisä llön laskeminen turpeen ominaisuuksien avu lla 

Taulukko 5. Turpeen lisätekijöiden vaikutus puhtaan saraturpeen kuiva-aineen energiasisältöön eri maatumisasteissa 
(MWh/m\ kts. taulukko 4. 
Table 5. lnfluence 01 additional constituents 01 peat on the dry matter energy conten! 01 pure Carex peat at 
different degrees 01 humification (MWh/mJ

), see Table 4. 

Maatumisaste (H) ER SH L N EQ PR MN 
Degree of humification (H) 

HI-2 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 
0,525 

-9,2 % 
Näytteiden Ikm 4 
No. of samples 
H3 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 

0,524 0,486 0,667 0,559 0,510 0,433 0,459 
-3,3 % - 10,3 % +27,3 % +3,1 % -5,9 % -20,1 % - 15,3 % 

Näytteiden Ikm 14 101 6 76 66 14 22 

No.ofsamples 
H4 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 

0,527 0,489 0,683 0,530 0,495 0,487 0,487 

- 1,9 % -8,9 % +27 ,2 % -1,3 % -7,8 % -9,3 % -9,3 % 

Näytteiden Ikm 39 426 50 393 564 225 301 

No. ofsamples 
H5 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 

0,473 0,441 0,619 0,527 0,517 0,520 0,495 

-14,0 % -19,8 % +12,5 % -4,2 % -6,0 % -5 ,5 % - 10,0 % 

Näytteiden Ikm 7 79 77 159 337 196 112 

No. of samples 
H6 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 

0,558 0,429 0,587 0,541 0,530 0,555 0,520 

-2,4 % -25,0 % +2,6 % -5,4 % -7,3 % -3,0 % -9, 1 % 

Näytteiden Ikm 4 1O 71 54 15 I 91 48 

No. of sampies 
H7 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 

0,493 0,691 0,623 0,552 0,664 0,447 

- 14,1 % +20,4 % +8,5 % -3,8 % +15,7 % -22,1 % 

Näytteiden Ikm 5 61 15 83 14 

No. of samples 
H8 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638 

0,858 0,751 0,719 0,659 0,685 

+34,5 % +17 ,7 % +12,7 % +3,3 % +7,4 % 

Näytteiden Ikm 2 38 4 24 25 

No.ofsamples 
H9-IO 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

0,821 
+35,7% 

Näytteiden Ikm 7 

No. of sampies 

Keskimäärinl 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 

On average 0,538 0,483 0,657 0,537 0,514 0,530 0,490 

-1,3 % - 11,4 % +20,6 % - 1,5 % -5,7 % -2,8 % -10,1 % 

Näytteiden Ikm 69 627 311 701 1227 603 497 

No. of sampies 
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Markku Mäkilii 

Taulu kko 6. Turvelajien keskimääräiset kuiva-aineen energiasisällöt (MWh/m' ) kaikissa näytteissä sekä 
maatumisasteissa H4 ja H8. Turvelajit on jaettu puhtaisiin pääturvelajeihin (S, CS , C, SC, B, CB), li sätekijöitä 
sisältäviin rahka- ja saraturpeisiin (ERS , ERC, SHS, SHC, LS, LC, NS , NC, EQS, EQC, PRS , PRC, MNS, MNC), 
li sätekijöitä sisältäviin rahka- ja saravaltaisiin turpeisiin (ERS+ERCS, ERC+ERSC, SHS+SHCS, SHC+SHSC, 
LS+LCS, LC+LSC, NS+NCS, NC+NSC, EQS+EQCS , EQC+EQSC, PRS+PRCS, PRC+PRSC, MNS+MNCS, 
MNC+MNSC) sekä li sätekijöitä sisältäviin turpeisiin (ER, SH , L, N, EQ, PR, MN). Turvelajit on laitettu 
suuruusjärjestykseen suokuution kuiva-aineen energiasisällön MWh/m' (tehollinen lämpöarvo x tiheys) mukaan. 
Näytteet , joiden tuhkapitoisuus on yli 10 % kuivamassasta, on tarkastelusta jl'ttetty pois. Kaikissa näytteissä 
(H I -I 0) keskimääräinen energiasisältö painottuu niiden maatumisasteiden mukaan, joita esiintyy eniten. 
Table 6. Average energy contenls ofdry matter of peat types (MWh/m3

) of all sampIes and of sampIes with degrees 
of humiflcation H4 and H8. The pear types are di vided into: pure main peat types: (S, CS, c, SC, B, CB), 
Sphagnum and Carex peat with additional constituents: (ERS, ERC, SHS, SHC, LS, LC, NS, NC, EQS, EQC, PRS, 
PRC, MNS, MNC), Sphagnum- and Carex-predominant peats with additiOl'al constituents: (ERS+ER CS, 
ERC+ERSC, SHS+SHCS. SHC+SHSC, LS+LCS, LC+LSC, NS+NCS, NC+NSC, EQS+EQCS, EQC+EQSC, 
PRS+PRCS, PRC+PRSC, MNS+MNCS, MNC+MNSC) and other peats with additional constituents (ER, SH, L, 
N, EQ, PR, MN). The peat types are listed according to the energy content of the dry matter (MWh/in situ m

3 
(n et 

calorific value x dry bulk densi(v). SampIes with over 10% ash in dry matter were omilled. For all sampies 
(H 1- /0) the weight of the average energy content is on the most frequent degrees of humification. 

gias isältöä keskimäärin 24,6 %. Kasvu vaihtelee eri 
maatumisasteissa siten, että suurin (22,3 %) se on 
maatumisasteessa H6 ja pienin ( 1,9 %) maatumisas
teissa H 1- 2. Tupasvillan energiasisältöä lisäävä vai
kutus rahkaturpeilla perustuu tupasvillaa sisältävien 
turpeiden keskimääräistä suurempaan ti heyteen ja 
lämpöarvoon verrattuna rahkaturpeisiin. 

Suoleväkkö lisää rahkaturpeiden energiasisältöä 
keskimäärin 0 ,3 %. Nousua on maatumisasteissa 

'" 

0.84 
0.81 
0.78 

E 0.75 ..... 
0 .72 .&:. 

~ 
~ 0.89 

- 0.66 
<: 
~ 0.63 
<: 0.6 0 
0 

>- 0.57 
l:' 0.54 
CD 

0.51 c: 
w 

0.48 

:s 0.45 
;;;; 0.42 
CD 
Gi 0.39 
'" '00.36 
Ci; 
c: 
w 

0.33 
0.3 

0.27 

ER 

""*- EQ 

1-2 3 4 5 6 7 8 9-10 

Maatumlsaste - Degree 01 hun' l ficatlon 

-t- SH ~ L -B-- N 

-+- PR -b- MN ....... Kalkkl 
All peat types 

Ku va 27. Eri li sätekij ö itä s isä ltäv ie n turpe iden kes kimäärä isen kui va
aineen ene rgiasisällön ri ippuvuus maatumisastccsta luonnontilais i Ila soi lI a. 
Fig. 27. A I'erage dry maller energ." con/ell/ o( peclls lI 'irll addi/iollol 
CO l1 s/i/u ellr.\· asfill1crioll of degree of hUlIJij/ca /ioll ill I'irgill mires. 
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H3-4 ja H6, muissa maatumisasteissa suoleväkkö 
alentaa energiasisältöä ja eniten maatumisasteessa 
H7. Suoleväkköä sisältävillä turpeilla on korkeampi 
lämpöarvo kuin rahkaturpeilla , mutta vastaavasti 
tiheys on pienempi kllin rahkatllrpeilla. 

Puuaines lisää rahkaturpeiden energiasisältöä keski
määrin 76, 1 %. Eniten nousua on maatumisasteessa 
H3 74,8 %. Puuaineksen energiasisältöä nostava vai
kutus rahkaturpeilla vähenee maatuneisuuden kasva-

"'E 
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.&:. 

~ 
~ 

C 
~ 
c: 
0 
0 
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Cl 
Ci; 
c: 
w 

:E 
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c: 
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0 .81 t 
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0 .75 ~ 
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0 .69 t 
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0 .63 -

0.6 ,.. 

0 .57 -
0 .54 ~ 
0 .51 -

0.48 t 
0.45

1 0 .42 r 

0 .39 -
0.36 ~ 

0 .33 r 
0 .3 ~ 
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-----------, 
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Maatumisaste - Degree 01 humilication 

SH 
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--Y- L 
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- N 

....... Kalkkl 
All pest type. 

Ku va 28. Eri li sätekijöitä s i,;ä lt äv ic ll turpc ide ll keskimääräi se ll klli va
aineen e ll e rg ias isä ll ö n riipP.l vulI S maa tul11i sas teesta koko a inei stossa . 
Fig. 28. A I'e rage dr." mallN elt ergy colt/enr of peclls ",ir" addirioltal 
COlt s /i/HeIt/S as jitll c/iol1 ofd,'~ree (~f'/tlH" i(icar io ll. Tlt e \\'lto!e ma/erial. 
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Suon energias isä llön laskeminen turpeen ominaisuuksien avulla 

Maatumisaste 
Degree of humijicotioll 

Hl- IO 
Turvelaj i Energia-
Peat type sisältö 

Energy 
content 1 

MWh/m 

LS+LCS 0,70 

LS 0,69 

L 0,68 

LC+LSC 0,66 

LC 0,66 

ERC+ERSC 0,60 

EQS 0,58 

CS 0,58 

SC 0,57 

C 0,55 

EQS+EQCS 0,54 

ERC 0,54 

ER 0,54 

NC+ SC 0,54 

N 0,53 

EQ 0,53 

PRC 0,53 

ERS+ERCS 0,53 

EQC+EQSC 0,53 

C 0,54 

NS+NCS 0,53 

PRC+PRSC 0,52 

PR 0,52 

EQC 0,51 

PRS+PRCS 0,50 

PRS 0,49 

MNC+MNSC 0,49 

ERS 0,49 

MNC 0,49 

MN 0,48 

SHC 0,48 

NS 0,48 

SHC+SHSC 0,48 

SH 0,46 

CB 0,45 

MNS+M CS 0,44 

MNS 0,44 

B 0,44 

SHS+SHCS 0,43 

SHS 0,40 

S 0,39 

Näyteiden 
Ikm 
No.of 
somp/es 

1062 

324 

2394 

1457 

311 
806 

57 

2860 

6958 

2714 

693 

69 

6577 

3418 

4657 

5994 

603 

5964 

5099 

701 

1105 
1221 

1432 

1227 

126 

45 

2076 

3880 

497 

2632 

627 

258 

2324 

3365 

288 

428 

37 

16 

1246 

483 

3059 

Maatumisaste 
Degree (~f hWl1ijicotion 

H4 
Turvelaji Energia-
Peot type sisältö 

Energv 
content 3 

MWh/m' 

LC 0,68 

LC+LSC 0,67 

L 0,66 

LS+LCS 0,63 

LS 0,63 

ERC+ERSC 0,59 

SC 0,56 

C 0,54 

NC 0,53 

ERC 0,53 

CS 0,52 

NC+NSC 0,52 

B 0,51 

N 0,51 

EQC+EQSC 0,50 

EQ 0,50 

EQC 0,50 

ER 0,50 

MNC 0,49 

SHC 0,49 

PRC 0,49 

NS+NCS 0,48 

SHC+SHSC 0,47 

ERS+ERCS 0,47 

MNC+MNSC 0,47 

PRC+PRSC 0,47 

PR 0,47 

PRS+PRCS 0,46 

EQS+EQCS 0,46 

MN 0,46 

SH 0,46 

CB 0,45 

PRS 0,44 

ERS 0,44 

NS 0,44 

EQS 0,44 

SHS+SHCS 0,42 

MNS 0,41 

SHS 0,40 

MNS+MNCS 0,39 

S 0,39 

Näytteiden 
lkm 
No.of 
somp/es 

50 

186 

236 

63 

32 

328 

2737 

1554 

393 

39 

717 

1405 

4 

1833 

2098 

2350 

564 
1789 

301 

426 

225 

337 

1360 

1517 

1018 

425 

457 

28 

191 

1238 

1763 

166 

13 

1026 

75 

14 

531 
14 

214 

164 

722 

Maatumisaste 
Degree oI humijicoliol1 

H8 
Turvelaji Energia-
Peot type sisältö 

Ellergy 
contenl '\ 
MWh/m' 

LC 0,75 

LS 0,74 

LC+LSC 0,73 

LS+LCS 0,73 

L 0,72 

NC 0,72 

NS 0,70 

ERC+ERSC 0,69 

PRC 0,69 

ER 0,68 

ERS+ERCS 0,68 

PR 0,68 

ERS 0,67 

CS 0,67 

NS+NCS 0,67 

PRC+PRSC 0,67 

EQC 0,66 

SC 0,66 

N 0,65 

EQC+EQSC 0,65 

EQ 0,65 

C 0,64 

NC+NSC 0,64 

S 0,62 

SHC+SHSC 0,62 

MNC+MNSC 0,61 

EQS+EQCS 0,61 

MN 0 ,60 

SH 0,58 

SHS+SHCS 0,55 

PRS+PRCS 0,55 

Näytteiden 
Ikm 
No. of 
somp/es 

38 

79 

195 

226 

415 

4 

17 

17 

25 

374 

372 

71 

213 

216 

31 

53 
24 

176 

87 

101 

128 

26 

55 
105 

8 
12 

22 

20 

17 

9 

8 

31 
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essa: se on hyvin maatuneis a turpeissa 20 %:n luokkaa. 
Energiasisällön kasvu johtuu puuainesta sisältävien 
turpeiden suuremmasta tiheydestä ja lärnpöarvosta. 

Varpuaines lisää rahkaturpeiden energiasisältöä 
keskimäärin 22,3 %. Tämä johtuu varpuaineksen 
korkeal11l11asta lämpöarvosta ja suurel11l11asta tihey
destä. Varpuaineksen energiasisältöä nostava vaiku
tus rahkaturpeilla vähenee kun l11aatuneisuus kasvaa 
l11aatumisasteista HI-2 l11aatumisasteeseen H8. 

Korte lisää rahkaturpeiden energiasisältöä keski
määrin 47 % jajärviruoko 25,4 %. Nousua on kaikis
sa maatumisasteissa lukuun ottamatta järviruo ' olla 
maatumisastetta H3. Näytteiden pieni määrä rajoit
taa vertailua. 

Suoleväkön ohella raate lisää rahkaturpeiden 
energiasisältöä keskimäärin vähiten eli 10,9 %. 

Puuaines lisää saraturpeiden energiasisältöä kes-

., 
E .... 
s::. 
~ 
~ 
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CI 

ii 
c 
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0.89 

0.88 
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0.8 

0.57 

0.54 

0.51 

0.42 

0.39 

0.38 

0.33 

0.3 

0.27 
ER SH L N EQ PR MN 

Turpeen IIsätekljä - Additional conetltuent of peat 

~ TU,velek. mU,1 1(8) B TU,velek. mU,. 2(8) 
Amounl 01 con.l. Amounl 01 con.l. 

E;SSj TU,velek. mU,' l(C) ~ TU,velek . mll,l 2(C) 
Amounl 01 con.l. Amounl 01 con.l. 

KlI va 29. Eri li säte kij ö itä s isä lt äv ie n ra h ka - j a sarava lta isle n LUrpeidcn 
kuiv a-ainee n ene rg ias isällöt li säte kij ö iden I11äärän I j a 2 I11l1ka a n 
(kuusijako) luonnontilai s ill a so illa. 
Fig. 29. Dry lI1aller energy cOl/tellt.\' oj Sphagnum- {lI1d Carex-pre
dominant peclls by abundance oj addition al constilllel1lS (I and 2; 6-
grade scale) in virg in l1lires. 
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kimäärin 20,6 %, mikä on vähemmän kuin 
rahkaturpeilla. Muut lisätekijät laskevat keskimäärin 
saraturpeiden energiasisältöä. Eniten laskevat ener
giasisältöä suoleväkkö (11,4 %) ja raate (10,1 %) ja 
vähiten tupasvilla (1,3 %). Hyvin maatuneissa turpeis
sa tupasvilla, korte, järviruoko ja varpuaines nostavat 
saraturpeiden energiasisältöä. 

Turpeen lisätekijöic\en vaikutus energiasisältöön 
ei oIe saraturpeissa niin suuri kuin rahkaturpeissa. 
Lisätekijät nostavat keskimäärin rahkaturpeiden 
energiasisältöä, kun l.aas saraturpeilla ne lukuun 
ottamatta puuainesta laskevat keskimäärin energia
sisältöä. Energiasisällön lasku on suurin heikosti 
maatunei lla saraturpeilla. Lisätekijät nostavat kuiten
kin energiasisältöä hyvin l11aatuneilla saraturpeilla. 

Rahkavaltaisilla turpeilla tupasvi lIa-, puuaines
jajärviruokoturvetekijän l11äärän kasvu yhdestä kah
teen nostaa ja suoleväkkö-, varpuaines- , korte- ja 
raatetekijän vähentää keskimäärin energiasisältöä. 
Vastaavasti saravalt3lsilla turpei Ila I isätekijöiden 
lukuun ottal11atta puuainesta l11äärän kasvu yhdestä 
kahteen vähentää keskil11äärin energias isältöä. Eni
ten vähentää energiasisältöä saravaltaisilla turpeilla 
suoleväkkö- ja raateturvetekijän kasvu yhdestä kah
teen (kuva 29). 

Puuainesta sisältävillä turpeilla on korkeimmat 
energiasisällöt. Näillä turpeilla on korkein maa
tuneisuus ja alhaisin vesipitoisuus. Alimmat ener
giasisällöt kaikissa näytteissä ovat rahka- ja rusko
sammalturpeilla sekä suoleväkköä ja raatetta 
sisältävillä turpeilla, joilla vastaavasti maatunei
suus on a lhaisin ja vesipitoisuus suurin. Verrat
taessa l11aatumisastei ta H4 ja H8 nousee rahka
turpeen energiasisältö eniten (59 %) suhteessa mui
hin pääturvetekijöihin. Vastaavasti lisätekijöistä on 
suurin nousu järviruo 'olla (45 %), (taulukko 6). 

Edellä on verrattu eri turvelajien energiasisältöjä. 
Suon energiasisältöä laskettaessa turvelajien vaiku
tus energiasisältöön on kuitenkin l11elko vähäinen 
puhuttaessa suon keskil11ääräisestä energiaturpeen 
(S H5-10 ja C Hl-l 0) energiasisällöstä. Myöhem
l11in esitettävissä suon energiasisällön laskentakaa
voissa turvelajien vesipitoisuudetja l11aatuneisuudet 
on otettu huomioon, jolloin erot eri turvelajien vä
lilläjäävät pieniksi. 

2 
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Suon energias isällön las kem inen turpeen ominais uuks ien av ull a 

Ojituksen vaikutus vesipitoisuuteen ja tiheyteen 

Turpeen vesipitoisuuteen vaikuttavat ensisijaisesti 
turvelaj i ja maatuneisuus sekä toissijaisesti suon 
ojitus. Ojitus muuttaa suon vesitaloutta. Ojituksen 
aiheuttaman muutoksen voimakkuus, nopeusjasuun
ta riippuvat mm. ojitustehokkuudesta (sarkaleveys, 
ojasyvyys) , alkuperäisen suotyypin vetisyydestä ja 
turpeen paksuudesta (Heikurainen 1960). Ojittamalla 
voidaan turvekerrostuman vesipitoisuus saada ale
nemaan 85-88 %: iin. Suoviljelyksellä turpeetsisältä
vät tavallisesti vettä 70-80 % (Kivinen 1948). 

Suo katsotaan tyyppimäärityksessä ojitetuksi sil
loin kun tutkimuspisteen etäisyys ojasta on enintään 
noin 25 m (Lappalainen et al. 1984). Ojitetuista 
soista erotetaan kolme kuivatusvaihetta: ojikot, 
muuttumat ja turvekankaat. Ojikot (OJ) ovat äsket
täin (yleensä alle 10 vuotta) ojitettuja tai vaillinai
ses ti kuivuneita soita, joi lla kasvillisuus on muuttu
nut vain vähänjajoilla puuston kasvu ei vielä selväs
ti osoita elpymisen merkkejä. Muuttumat (MU) ovat 
ojitettuja soita,joilla pintakasvillisuus on kuivatuksen 
johdosta selvästi muuttunutja puuston kasvu elpynyt. 
Turvekankaat (TK) ovat yleensä vanhoja ojitusa]ueita 
(yli 15-30 vuotta),joissa pintakasvillisuus on muut
tunut voimakkaasti, kangasmetsäkasvit ovat selvästi 
vallitsevia (Heikurainen 1960, Päivänen 1990). 

Suot on tässä aineistossa jaettu luonnontilaisiin, 
ojikkoihin, muuttumiin ja turvekankaisiin. Lisäksi on 

erotettu omaksi ryhmäkseen turvepellot (taulukko 7). 
Luonnonti laisten turvekerrostumien keskimääräi

nen vesipitoisuus on 90,9 % tuoremassasta; vaihte
luväli on maatumisasteittain 93,3-88,0 %. Ojikkojen 
turvekerrostumien vesipitoisuus on keskimäärin 90,0 
% (90,9- 87 ,3 %), muuttumien 89,8 % (90,0-86,8 %), 
turvekankaiden 88,6 % (87,7-84,3 %) ja turvepelto
jen 86,7 % (87,6-77,1 %), (kuva 30). 

Ojikoilla vesipitoisuuden väheneminen näkyy par
haiten heikosti maatuneissa turpei ssa. Rahka- ja 
saravaltaisilla turpeilla se on maatumisas teissa H 1-
2 vajaa kolme, maatumisasteessa H3 yksija mui ssa 
maatumisasteissa puolesta yhteen prosenttiyksikköä 
alhaisempi kuin luonnontilaisilla alueilla (kuvat 31 
ja 32). Ojituksen vaikutusta äskettäin ojitettujen 
soiden vesipitoisuuteen ei voida osoittaa selvästi. 
Vesipitoisuus näyttää paremminkin noudattelevan 
sään vaihtelua: sademäärääja humidisuuslukuja (Sep
ponen & Haapala 1979) . 

Muuttuma-alueilla keskimääräinen vesipitoisuus 
verrattuna ojikkoihin on rahkavaltai silla turpeilla 
maatumisasteissa H 1-4 puolesta yhteen prosent
tiyksikköä pienempi. Muissa maatumisasteissa vesi
pitoisuus on samaa suuruusluokkaa (kuva 31). Sara
valtaisilla turpeilla vesipitoisuus on maatumisas
teissa H1-2 kaksi ja maatumisasteissa H3-4 puoli 
prosenttiyksiköä pienempi. Muissa maatumisasteissa 

Taulukko 7 . Kaillien sekä rahka- ja saravaltaisten näytteiden jakautuminen luonnontilaisiin soihin , ojikoihin, 
muuttumiin , turvekankai siin ja turvepeltoihin. 
Table 7. Distribution of all sampies and Sphagnum- and Carex-predominant sampies between virgin mires, recently 
drained peatlands, transforming peatlands, transformed peatlands and peat fields. 

Kaikki turpeet Rahkavaltai set turpeet Saravaltaiset turpeet 

All peat types S-predominant peats C-predominant peats 

Luonnontilainen suo 46846 18949 26322 

Virgin mire 51 ,5 % 53,2 % 49,7 % 

Ojikot 14003 6692 70 19 

Recently drained 15,4 % 18,8 % 13,2 % 

Muuttumat 26757 9222 17 102 

Transforming peatlands 29,4 % 25,9 % 32,3 % 

Turvekankaat 1994 500 1 4 13 

Transformed peatlands 2,2 % 1,4 % 2,7 % 

Turvepellot 1 391 237 1 116 

Peat.tields 1,5 % 0,7 % 2,1 % 

Yhteensä (I km) 90991 35600 52972 

Total (No. ofsamples) 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geologieal Survey of Finland, Reporr of In vestiga tioll 12 1, 1994 

Markku Mäkilä 

94 

93 

92 

lI' 
91 

-c: 90 
Q) 

89 C 
0 88 u 

Gi 87 
a; 

86 
~ 

85 ., 
84 :::J 

:::J ., 
83 

~ 
C. 82 
a; 81 Q) 

> 80 

79 

78 

77 
1-2 3 4 5 6 7 8 9-10 

Maatumlsas te - Degree of humif icatlon 

~ Luonnon t. -+-- Ojlkko ~ Muuttuma 
Vlrg ln Recently dralned Transformlng 

--B- TUrveksngaa ---*- TUrvepelto -+- Kalkkl 
Tranaformed Pe at fleld All typea 

Ku va 30 . Turpeen keskimääräiset vesip itoi suudet eri maatumi sas
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j a turvepe lioilia. 
Fig. 30. A verage water eontent of peat as fun etion of degree of 
humijieation in virginmires, reeenlly draill ed peatlands, transformin g 
peatlands. transformed peatlands and peat fi elds. 
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vesipitoisuus on samaa suuruusluokkaa tai jopa hie
man suurempi kuin ojikoilla (kuva 32). 

Turvekangasalueilla on vesipitoisuus rahka
valtaisill a turpeilla keskimäärin kolme prosent
tiyksikköä pienempi eri maatumisasteissa kuin 
muuttuma-alueilla (kuva 31). Saravaltaisilla turpeilla 
vesipitoisuus on puolesta yhteen prosenttiyksikköä 
pienempi turvekangasalueilla kuin muuttuma-aJueil
la (kuva 32) . 

Turvepelloilla vesipitoisuudet ovat rahkavaltai
silla turpeilla eri maatumisasteissa yleensä 
alhaisempia kuin turvekangasalueilla. Vesipitoi
suuden vaihtelut ovat kuitenkin huomattavia eri 
maatumisasteissa (kuva 31). Osaksi tämä johtuu kui
van turpeen maatumisasteen määritysvaikeuksista. 
Saravaltaisilla turpeilla vesipitoisuudet ovat turve
pelloilla yhdestä viiteen prosenttiyksikköä pienem
piä kuin turvekangasalueilla. Suurin erD on heikosti 
maatuneissa turpeissa (kuva 32). 

Rahkavaltaisilla turpeilla on vesipitoisuus vähen-

94 .-~~~---~--------------~--~--' 

93.5 
93 

92.5 
92 

lI' 9 1.5 
C 91 
.! 90.5 
5 90 
u 89.5 
Gi 89 
~ 88.5 
:> 88 

87.5 
~ 87 
; 86.5 
~ 86 
C. 85.5 
a; 85 
~ 84.5 

84 
83.5 

83 
82.5 
82 L-~~--~--~---L---L---L--~--~--~ 

1- 2 3 4 5 6 7 8 9-10 

Maatumlsllste - Degree of humlf lcatlon 

Luonnont. -+-- Ojlkko ~ Muuttuma 
Vlrg ln Recently dralned Tranaformlng 

--B- TUrvekangaa ---*- TUrvepelto -+- Kalkkl 
Trans formed Peat fleld All typea 

Ku va 32. Sarava ltai sen turpeen keskimää rä iset ves ipitoisuudet cri 
maa tumi sas te issa luo nno ntil a isill a so ili a, ojikoilia, muuttumilia , 
turve kankaili a ja turvepe lloili a. 
Fig. 32. A verage water eontent (!fCa rex -predominant peats asfunction 
of degree ofhul1lifi ea tion ill virgin mires. reeently drained peatlands. 
tran .l!orming peatlands. trunsformed peatlands and peat fields. 
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Ku va 33, Keski määräisen tiheyden rii ppuvuus syvyydestä luonnon
lilai si lI a rahkavaltaisi lI a so i lI a j a eri la isi lI a oj ilusalue i lI a, 
Fig, 33, Average dry bulk density ojSphagnum-predom inant peC/lS as 
junct ion of depth in virgin mires alld differen t drainage areas. 

tynyt eniten muuttumien ja turvekankaiden välillä 
kun taas saravaltaisilla turpeilla se on vähentynyt 
eniten turvekankaiden ja turvepeltojen välillä. Eni
ten ojitus vähentää vesipitoisuutta heikosti maatu
neilla saravaltaisi lla turpei lla (kuvat 31 ja 32). 

Ojituksen vaikutusta turpeen ti heyteen on tarkas
tel tu rahka- ja saravaltai silla turpeilla kuvissa 33 ja 
34. Ojikoi l la ja muuttumill a ojitus vaikuttaa 
rahkavaltai silla turpeill a noin 0,5 m:n syvyyteen 
saakka. Tätä syvemmällä ei rahkavaltaisten oj ikko
ja m uuttuma-alueiden tiheydessä juuri oie eroja 
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Ku va 34, Keski määräisen l iheyden rii ppuvuus syvyydestä luo l1l1 on
lilai sill a saravalta isill a so ill a j a er il a isill a ojilu salue ill a, 
Fig , 34, Average dry bulk densit.\' of Carex-predominant pecHs as 
j unction oj depth in virgin mires and different drainage areas, 

luonnontilais iin alueisiin verrattuna. Sen sij aan 
turvekankaiden ja turvepeltojen tiheys on suurempi 
syvemmälläkin verrattuna luonnontilaisiin alueisiin . 
Saravaltaisilla ojikko- ja muuttuma-alueilla ojitus 
vaikuttaa myös 0 ,5 m:n syvyyteen saakka ja 
turvekankailla 0,6 m:n syvyyteen saakka. Turvepel
loi lla tiheys on suurempi myös syvemmällä verrattu
na luonnontilaisiin alueisiin . Luonnontilai sten rahka
ja saravaltaisten turpeiden tiheyden vertailu ssa näh
dään, että saravaltaisilla turpeilla on suurempi tiheys 
0,9 m:iin saakka (kuvat 33 ja 34). 

Vesipitoisuuden vaikutus tiheyteen 

Turpeen tiheyden ja vesipitoisuuden välillä on 
erittäin merkitsevä negatiivinen ri ippuvuus (-0,96) , 
(taulukko 8ja liitteet 1- 7), (Werts 1960, Korpijaakko 
1975 , Tolonen & Saarenmaa 1979, Mäkilä 1984, 
1987). Pääturvelajeilla riippuvuus vaihtelee sara
ruskosammalturpeiden -0,98:stä saraturpeiden-O,94:ään. 
Lisätekijöitä sisältävillä turpei ll a riippuvuus vaih
telee tupasvillaa, varpuainesta, kortetta ja järviruokoa 
sisältävien turpeiden -0,96:sta puuainesta sisältävien 
turpeiden -0,94:ään (taulukko 8). 

Turpeen vesipitoi suuden ja tiheyden välistä riip
puvuutta on hyödynnetty kuiva-ainesisällön mää
rityksissä (Scott et al. 1980, Korpijaakko et al. 1981 , 
Tolonen et al. 1982b, Tolonen & Ijäs 1982a, 1990, 
Mäkil ä 1984, 1987). 

Kokeellisesti määritetyt vesipitoisuudenja tiheyden 
väliset suhteetjäävätjonkin verran teoreettisen tason 
alapuolelle (Laine & Päivänen 1982), koska turpeessa 
on aina jonkin verran kaasuja (elymo 1984). 
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Vesipitoisuuden vaikutus lämpöarvoon 

Turpeen lämpöarvonja vesipitoisuuden välillä on 
erittäin merkitsevä negatiivinen riippuvuus rahka
turpeilla (-0,62) ja rahkavaltaisilla turpeilla (-0,60), 
kun taas saravaltaisilla turpeilla riippuvuus on suun
taa-antava (-0,23). Saraturpeilla ei oIe riippuvuutta 
lämpöarvon ja vesipitoisuuden välillä (-0,09), (tau
lukko 8) , (Tolonen et al. 1982b, Mäkilä 1984, 1987). 
Riippuvuus lisääntyy rahkatekijäin määrän kasvaes
sa. Lisätekijöitä sisältävillä turpeilla on merkitsevin 
riippuvuus tupasvillalla (-0,65) ja heikoin jär
viruo ' olla (-0,08), (taulukko 8). 
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Ku va 35 . Ves ipitoisuuden va ikutus lämpöarvoo n eri maatumi sasteissa 
rahkava lta isi lla tu rpe illa. Ves ipitoisuus o nj aettu e ri maatumisasteissa 
prosentti yks ikö n luokkiin . Näiden luokk ien keskiarvon riippu vuutta 
lämpöarvos ta tarkaste ll aan e ri maat umisas te issa. 
Fig. 35. 1njluence ollVater content on lI et calorific value olSphagnum
predominant peats at different deg rees olhumification. The nel calorific 
va lues plotted are averages ol lhe groups. 

rahkavaltaisia ja saravaltaisia turpeita kasvaa 
lämpöarvo vesipitoisuuden vähetessä eniten heikos
ti maatuneilla turpeilla (kuvat 35 ja 36). Tämä osoit
taa, että heikosti maatunut kui vem pi turve määritetään 
herkemmin liian heikosti maatuneeksi. 

Sarasoissa riippuvuutta heikentää veden erilainen 
esiintymistapa märissä aapasoissa (vesitaskut, vesi
suonet jne.), (Tolonen et al. 1982b). Saravaltaisilla 
turpeilla myös ojituksenja näytteenoton aiheuttamat 
vesipitoisuuden vaihtelut, varsinkin heikosti maatu
neilla turpeilla (H 1-4) heikentävät vesipitoisuuden 
ja lämpöarvon välistä riippuvuutta. 
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Ku va 36 . Ves ipito isuuden vaikutus lämpöarvoon eri maatumi saste issa 
saravalta is illa tu rpe illa . Nä iden luokkien keskiarvo n riippu vuutta 
lämpöarvos ta tarkastellaan eri maatumisaste issa. 
Fig. 36. /njluence 01 water content on net calorific value 01 Ca rex
predominant peats at different degrees olhumification. The net calorific 
va lues plotted are averages ollhe groups. 

Vesipitoisuuden vaikutus kuiva-aineen energiasisältöön 

Turpeen energiasisällönja vesipitoisuuden välillä 
on havaittu erittäin merkitsevä negatiivinen riippu
vuus (Mäkilä 1987). Tämän tutkimuksen mukaan 
merkitsevyys on samaa luokkaa (-0,94), (taulukko 8 
ja liitteet 1- 7). Pääturvelajeilla riippuvuus vaihtelee 
sararahka- ja sararuskosammalturpeiden -0,96:sta 
saraturpeiden -0,91 :een. Lisätekijöitä sisältävillä 
turpeilla riippuvuus vaihtelee tupasvillaa sisältävien 

turpeiden -0,95 :stä puuainesta sisältävien turpeiden 
-0,91 :een (taulukko 8). 

Vesipitoisuuden ja energiasisällön erittäin mer
kitsevään riippuvuuteen vaikuttaa ennen kaikkea 
vesipitoisuuden ja tiheyden välinen erittäin mer
kitsevä riippuvuus (-0,96), (Korpijaakko 1975, Mä
kilä 1980, 1984, 1987, Korpijaakko et al. 1981, 
Laine & Päivänen 1982). 
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Tiheyden vaikutus kuiva-aineen energiasisältöijn 

Turpeen energiasisällön ja tiheyden välinen riip
puvuus (0 ,97) on vielä merkitsevämpi kuin energia
sisällön ja vesipitoisuuden välillä (taulukko 9 ja 
liitteet 1- 7), (Mäkilä 1987). Pääturvelajeilla riippu
vuus vaihtelee rahkaturpeiden 0 ,99:stä sara- ja 
rahkasaraturpeiden 0,97:ään . Lisätekijöitä sisältä
villä turpeilla riippuvuus vaihtelee tupasvillaa sisäl
tävien turpeiden 0,99:stä puuainesta ja järviruokoa 
sisältävien turpeiden 0,95:een (taulukko 9). 

Kosteusastetta mää itettäessä maastossa olisikin 
tärkeää selvittää turpeen kokoonpuristuneisuus ja 
tiiviys , jolloin myös turpeen tiheys tulisi otetuksi 
paremmin huomioon energiasisältöä laskettaessa. 
Kokoonpuristuneisuudella tarkoitetaan tässä esim. 
ojituksen aiheuttamaa turpeen kokoonpuristunei
suutta ja tiiviydellä turpeen luonnollista tiiviyttä 
maatumisaste huomioiden. 

Tuhkapitoisuuden vaikutus lämpöarvoon 

Turpeen lämpöarvon ja tuhkapitoisuuden välillä 
on suuntaa-antava negatiivinen riippuvuus (-0,25) 
lukuun ottamatta rahkaturpeita (0,10) ja rahka
valtaisia turpeita (0,07), joilla riippuvuutta ei esiin
ny . Mitä suurempi rahkaturvetekijäin määrä on 
turpeessa, sitä vähäisempi riippuvuus on lämpöar
von ja tuhkapitoisuuden väl illä (taulukko 10 ja li itteet 
1- 7) , (Mäkilä 1984, 1987). Samantapaisia riip
puvuuksia ovat aiemmin saaneet esim . Salmi 1947, 
Soveri 1948. Lisätekijöitä sisältävistä turpeista on 
merkitsevin riippuvuus järviruo'olla (-0,66) ja puu
aineksella (-0 ,59) ja heikoin tupasvillalla (0,07) , 
(taulukko 10). 

Rahkavaltaisilla turpeilla on alhaisempi lämpö
arvo ku in saravaltaisilla turpeilla siten, että alle 1 
%:n tuhkapitoisuudella lämpöarvo on noin 2 MJ/kg 
alhaisempi, ja erD pienenee tuhkapitoisuuden kasva
essa. Ruskosammalvaltaisilla turpeilla on lämpöar
vo 2- 3 tuhkapitoisuusprosenttiin saakka samaa 
suuruusluokkaa kuin rahkavaltaisilla turpeilla. 
Tuhkapitoisuuden kasvaessa ruskosammalvaltaisten 
turpeiden lämpöarvo on puolesta yhteen MJ/kg pie
nempi kuin rahkavaltaisilla turpeilla (kuva 37). 

Yli 10 %:n tuhkapitoisuuden vaikutus lämpö
arvoon on merkitsevä (kuva 37). Tämä on nähtävissä 
hyvin esim. Burundissa, rnissä turpeen tuhkapitoisuus 
vaihtelee alle 10 %:sta yli 50 %:iin (Bog survey 
report. Burundi Peat Project J 983 , Pajunen 1984). 
Suomessa tuhkapitoisuus on yleensä alle 10 % tur
peen kuivamassasta (97 ,6 %:ssa tutkimusaineiston 
näytteistä). 

Rahkavaltaisilla turpeilla tuhkapitoisuus alentaa 
lämpöarvoa 2-3 :sta tuhkapitoisuusprosentistaeteen
päin lukuun ottamatta maatumisasteiden Hl-2 ja 
H9-10 turpeita ja saravaltaisilla turpeilla 1-2:sta 
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tuhkapitoisuusprosentistaeteenpäin lukuun ottamatta 
maatumisasteita H 1-2 ja hyvin maatuneita turpeita 
(H8- 10). Näitä alhai 5.emmissa tuhkapitoisuuksissa 
tuhkapitoisuuden kasvaessa nousee myös lämpö
arvo. Alhaisilla tuhkapitoisuuksilla vaikuttaa lämpö-
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Kuva 37. Lämpöarvon riippllvuu s tuhkapito isuudesta rahka-, sara- ja 
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Fig. 37. Net ca /oriJic valu e oJ SphagnurIJ ·. Ca rex · and Bryales· 
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Taulukko 9. Energiasisällön riippuvuus tiheydestä eri turvelajeilla. 
Tabte 9. Carrelation betvveen dry bylk density and energy cantent far different peat types. 

Energiasisältö 
Energy content 

Tiheys (kg/m3
) 

Kaikki 
All 
peal 
types 

0,97 
p= 

0,00 

Dry bulk density (kg/m
J
) 

Näytteiden Ikm 
No. of samples 

Keskiarvo 
Mean 

Keskihajonta 
Std Dev 

49953 

90, 1 

24,3 

Rahkaval- Saraval-
tai set taiset 
Sphagnum- Ca rex-
pre- pre-
dominant dominant 
peats peats 

0,98 0,97 

p = P = 
0,00 0,00 

18824 30021 
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pre-
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Fig. 39. Nel ca/orijic va/ue ojCarex-predominCiI/I pealsjor sal1Jp/es Cl l 
differellt degrees oj hUl1JijicCition as jUllclion oj ash content. Th e ash 
COnlen! Iws beel/ divided inlU grol.ll''' ojone percenlage point. The net 
ca/orijic va/ues p /olled are averages oj th ese groups. 

taan samanlaisia rahka- ja saravaltaisia turpeita suu
remmilla tuhkapitoisuuksilla (kuvat 38 ja 39). 

Tuhkapitoisuuden vaikutus kuiva-aineen energiasisäItöön 

Turpeen energiasisällön ja tuhkapitoisuuden vä
lillä ei oie riippuvuutta (0 , 11), (taulukko 10 ja liitteet 
1-7), (Mäkilä 1987). Tuhkapitoisuuden nousu kol
mesta kymmeneen prosenttiin ei vaikuta sanotta
vasti turpeen energiasi sältöön . Tuhkapitoisuuden 

kasvun aiheuttaman lämpöarvon alenemisen kom
pensoi tiheyden kasvu. Sen sijaan alle 3 %: n tuhka
pitoisuuksissa tuhkapitoisuuden kasvaessa nousee 
myös turpeen energiasisältö. 

Turpeen energiasisällön laskeminen vesipitoisuuden ja maatumisasteen avulla 

Seuraavassa muodostetaan lineaarinen regressio
mall i,jonka avulla voidaan laskea suon energiasisäl tÖ . 
Tehtävä lasketaan SPSS:n regressioproseduurilla. 
Selitettävä muuttuja on energiasisältö, joka on las
kettu kertomalla turpeen kuiva-aineen määrä 
lämpöarvolla . Selittäjiä ovat vesipitoisuus ja maa
tumisaste. Tarkastelu tehdään erikseen rahka- ja 
saravaltaisi lle turpeille (taulukko 11 , kaavat 6-13). 

Mallin selitysaste on rahkavaltaisille turpeille 92 % 
ja saravaltaisille turpeille 87 %. Vesipitoisuus ja maa
tumisaste selittävät siis energiasisällön vaihtelusta 92 
% rahkavaltaisilla turpeilla ja 87 % saravaltaisilla 

turpeill a. 
Korkeisiin selitysasteisiin vaikuttaa ennen kaik

kea vesipitoisuus. Maatuneisuuden vaikutus on vä
häinen : rahkavaltai silla turpeilla 1, I % ja saravaltai
silla turpeilla 0 ,5 %. 

Jos tuhkapitoisuus otetaan kaavoihin mukaan , vä
hentää yhden prosenttiyksikön tuhkapitoisuuden 
nousu energiasisältöä kaavassa 14 rahkavaltaisilla 
turpeilla 0 ,004 MWh ja kaavassa 15 saravaltaisilla 
turpeilla 0 ,008 MWh suokuutiometriä kohden. 
Energiasisäll öt o n laskettu kuivalle turpeelle . 
Tuhkapitoisuus nostaa selitysastetta rahkavaltaisilla 
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Taulukko 11 . Energiasisällön laskeminen vesipitoisuuden ja maatumisasteen avulla rahkavaltaisille ja saravaltaisille 
turpeille. Kaavat on laskettu kuivalle, 50 %, 45 % ja 35 % kostealle turpeelle. Kyseiset kosteusarvot vastaavat 
jyrsin- ja palaturpeen käyttökosteutta (Polttoturpeen laatuohje 1991 ). Suon kokonaisturvemäärä ilmoitetaan 
tavallisemmin suokuutiometreinä eli suossa olevan märän turpeen tilavuutena tutkimushetkellä. Suon energiasisältö 
saadaan kertomalla kaavoista saatu suokuution energiasisältö rahka- ja saravaltaisella turvemäärällä. 
Table 11. Caleulation of energy content for Sphagnum- and Carex-predominant peats on the basis ofwater eontent 
and degree of hum~fieation. The formulas refer to dry peats and those with a moisture eontent of 50 %, 45 % and 
35 %. These moisture values eorrespond to [he working moisture of milled peat and sod peat (Polttoturpeen 
laatuohje 1991). The total peat resourees of a mire are usually expressed in in-situ cubie metres, i,e, as the volume 
of moist peat in a mire at the time of study. The energy eontent of a mire is obtained by multiplying the energy 
content of an in-situ 111

3 of peat caleulated with the formulas by the volume of Sphagnum- and Carex-predominant 

peats. 

Rahkavaltaiset turpeet - Sphagnum-predominant peats 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

Ec= 
Ec(50%)= 
Ec (45 %) = 
Ec (35 %) = 

6,176 - 0,0630 x w + 0,014 x H 
5,521 - 0,0565 x w + 0,013 x H 
5,640 - 0,0577 x w + 0,013 x H 
5,822 - 0,0595 x w + 0,013 x H 

Saravaltaiset turpeet - Carex-predominant peats 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 

Ec= 
Ec(50 %) = 
Ec (45 %) = 
Ec (35 %) = 

5,966 - 0,0601 x w + 0,006 x H 
5,315 - 0,0536 x w + 0,006 x H 
5,433 - 0,0548 x w + 0,006 x H 
5,614 - 0,0566 x w + 0,006 x H 

Kaavoissa käytetyt lyhenteet ovat seuraavat: 
The abbreviations in theformulas are asfollows: 

Ec = Turpeen energiasisältö kuivalle turpeelle (MWh/ m3
) 

Energy eonten t ofdry peat (MWh/nl) 

(r2 = 92 %) 
(r2 = 91 %) 
(r2 =91 %) 
(r2 =91%) 

(r2 = 87 %) 
(r2 =86%) 
(r2 = 86 %) 

(r
2 = 86 %) 

Ec (K %) = Turpeen energiasisältö K % kostealle turpee lle (MWh/m3
) 

Energy eontent of peat with a moisture eontent of K % (MWh/n/) 
w = Vesipitoisuus (% tuoremassasta) 

Water eontent (% ofwet mass) 
H = M aatumisaste asteikolla 1- 10 (von Post) 

Conventional degree of humification at a 1-10 seale (I'on Post) 

turpeilla 0 ,2 % ja saravaltaisilla turpeilla 1,9 % 
(taulukko 12, kaavat 14ja 15). 

Kaavoissa vesipitoisuuden ja tiheyden välistä 
riippuvuutta tarkastellaan lineaarisesti . Tällöin eri
tyisesti tehokkaasti kuivatuissa soissa kuiva-aineen 

määrä ei kasva samassa suhteessa kuin vesipitoisuus 
vähenee, vaan riippuvuuden kuvaaja taipuu kohti 
suokuution tiheyden maksimiarvoa, Kaavat antavat 
tällöin suuremman energiasisällön kuin todellisuu
dessa. 

Suon energiasisällön arvioiminen i1man laboratoriomäärityksiä 

Suon energiasisällön arvioiminen 
maatumisasteen avulla 

Maatumisasteen perusteella suon energiasisällön 
arvioiminen on epävarmaa. Selitysaste rahka
valtaisilla turpeille on 26 % ja saravaltaisilla turpeille 
vieläkin alhaisempi eli vain 6 %. Selitysasteet ovat 
heikompia kuin Mäkilän (1987) mukaan pääosin 
Kymenlaakson alueelta kerätystä aineistossa, jossa 
selitysaste rahkavaltaisille turpeille on 50 % ja 
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saravaltaisille turpeille 25 %. Heikommat selitysasteet 
tässä tutkimuksessa johtuvat rahkaturvetekijöiden 
pienemmästä määrästäja siitä, että näytteitä on otet
tu suhteessa enemmän tehokkaasti ojitetuilta alu
eilta. Käytännössä maatumisasteella voidaan arvi
oida rahkavaltaisten turpeiden energiasisältö, mutta 
saravaltaisten turpeiden energiasisällön arvioimiseen 
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Suon ene rgias isä llön laskem inen turpeen ominais uuks ie n avulla 

Taulukko 12. Energiasisällön laskeminen vesipitoisuuden, maatumisasteen ja tuhkapitoisuuden avulla rahka- ja 
saravaltaisi lle turpeille. 
Table 12. Calculation oJ energy content on the basis oJ water content, degree oJ humification and ash content Jor 
Sphagnum- and Carex-predominant peats. 

Rahkavaltaiset turpeet - Sphagnum-predominant peats 

(14) Ec= 6,224 - 0,0635 x w + 0,014 x H - 0,004 x Ac 

Saravaltaiset turpeet - Carex-predominant peats 

(15) Ec= 6,151 - 0,0619 x w - 0,008 x Ac + 0,009 x H 

Kaavoissa käytetyt Iyhenteet ovat seuraavat: 
The abbreviations in the Jormulas are as Jollows: 

Ec = Turpeen energiasisältö kuivalle turpeelle (MWh/m3
) 

Energy content oJdry peat (MWh/n/) 
w = Vesipitoisuus (% tuoremassasta) 

Water eontent (% oJwet mass) 
H = Maatumisaste asteikolla 1- 10 (von Post) 

Conventional degree oJ humifieation at a 1- 10 seale (von Post) 
Ac = Tuhkapitoisuus (%) 

Ash content (%) 

(r
2 = 92 %) 

Taulukko 13. Energiasisällön arvioiminen turpeen maatumisasteen avulla rahka- ja saravaltaisille turpeille. 
TabLe 13. Assessment oJ energy eontent on the basis oJ degree oJ humifieation Jor Sphagnum- and 
Carex-predominant peats. 

Rahkavaltaiset turpeet - Sphagnum-predominant peats 

(16) Ec = 0,214 + 0,061 x H (r2 = 26 %) 

Saravaltaiset turpeet - Carex-predominant peats 

(17) Ec = 0,413 + 0,027 x H (r2 =6%) 

Kaavoissa käytetyt Iyhenteet ovat seuraavat: 
The abbreviations in the Jormulas are as Jollows: 

Ec = Turpeen energiasisältö kuivalle turpeelle (MWh/m3
) 

Energy content oJ dry peat (MWh/m3
) 

H= Maatumisaste asteikolla 1-10 (von Post) 
ConventionaL deg ree oJ humifieation at a 1-10 seaLe (von Post) 

pelkkä maatumisaste ei riitä (taulukko 13 , kaavat 16 
ja 17) . 

Suon energiasisällön arvioiminen 
maatumisasteen ja kuivatusvaiheen avulla 

Maatumisasteen perusteella tehtyä suon energia
sisällön arvioimista voidaan tarkentaa ottamalla huo
mioon myös suon kuivatusvaihe. 

Luonnontilaiset suot eivät sanottavasti eroa 
ojikoista turpeen energiasisällön kannalta. Siksi 
luonnontilaiset suot ja ojikot on yhdistetty kuvissa 
40 ja 41 . Rahkavaltaisilla turpeilla suurin keskimää
räinen energiasisällön lisäys (16 %) on muuttumien 
ja turvekankaiden välillä. Saravaltaisilla turpeilla 
suurin keskimääräinen energiasisällön lisäys (7 %) 
on turvekankaiden ja turvepeltojen välillä. Varsin
kin heikosti maatuneilla turpeilla (H 1-4) kasvaa 
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Ku va 40. Keski määräisen kuiva-ainecn e nerg iasisä ll ön riippu vuu s 
ll1aatumisastcesta rahkavaltaisilla soi ll a ja erilaisil la oj itu sa luei lla . 
Fig. 40. Average dry maller ellergy COllIent as JUll etion oJ degree oJ 
IWII1!(ieation in Sphagnum-predominallIll/ires alld in different drainage 
areas. 

Ku va 4 1. Keskill1ääräi sen kuiva-ai neen energ ias isä llö n riippuvuu s 
ll1aatull1isasteesta saravaltai si lla so illa ja eri lai sill a oj itusalue ill a. 
Fig. 41. Average dry maller mergy eOlllent as JunC1 ion oJ degree oJ 
hwniJicatioll in Carex-predominant mires and in different drainage 
areas. 

Taulukko 14. Energiasisällön arvioiminen maatumis- ja kui vatusvaiheen avulla 
Table 14. Assessment of energy eontent on the basis of degree of humifieation and stage of drainage. 

Rahkavaltaiset turpeet - Sphagnum-predominant peats 

(18) a Ec = 0,214 + 0,061 x H + 0,011 (MU) 
b Ec = 0,214 + 0,061 x H + 0,078 (TK) 
c Ec = 0,214 + 0,061 x H + 0,088 (PE) 

Saravaltaiset turpeet - Carex-predominant peats 

(19) a Ec = 0,413 + 0,027 x H + 0,009 (MU) 
b Ec = 0,413 + 0,027 x H + 0,037 (TK) 
c Ec = 0,413 + 0,027 x H + 0,088 (PE) 

Kaavoissa käytetyt 1yhenteet ovat seuraavat: 
The abbreviations in theformulas are asfoUows: 

Ec = 

H= 

MU= 

TK= 

PE= 
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Turpeen energiasisältö kuivalle turpeelle (MWh/m3
) 

Energy eontent of dry peat (MWh/m3
) 

Maatumisaste asteikolla 1-10 (von Post) 
Con ventional degree of humifieation at a 1- 10 seafe (von Post) 

Muuttuma 
Transforming peatland 

Turvekangas 
Transformed peatland 

Turvepelto 
Peatfield 

(r2 =26%) 
(r

2 =26%) 
(r

2 = 26 %) 

(r
2 =6%) 

(r2 =6%) 
(r2 =6%) 
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energiasisäItö suuresti ojituksenjäIkeen (kuvat 40 ja 
41) . 

Suopelloilla turpeen energiasisäItö on korkea, el
Iei suuria määriä kivennäisainesta oIe sekoitettu tur
peeseen . Turvepellot ovat menettäneet hiiIensitomis
kykynsä, jolloin ne ovat muuttuneet hiilen sitojasta 
hiiIen Iähteeksi (Armentano & Menges 1986). Siten 
turvepeltojen käyttö energiaturpeen nostoon saattaa 
osaltaan kompensoida turpeen polttamisesta ai
heutuvaa kasvihuoneiImiötä (Hillebrand 1993). 

Taulukossa 14 on esitetty kaavat turpeen ener
giasisälIön laskemiseksi rahka- ja saravaItaisille 
ojitusalueille. Kaavoista 18 ja 19 nähdään, että eri 
kuivatusvaiheet muuttuma (MU), turvekangas (TK) 
ja turvepelto (PE) nostavat keskimäärin kertoimen 
verran suokuution energiasisältöä. 

Turpeen energiasisällön arvioiminen turpeen 
maatumisasteenja kui vatusvaiheen avulla antaa hie
man luotettavamman arvion suon energiasisällöstä 
kuin pelkkään maatumisasteeseen perustuva mene
teImä. Energiasisällön vaihteluteri maatumisasteissa 
ovat suuret, jolloin selitysaste pysyy käytännössä 
samana (taulukko 14, kaavat 18 ja 19). 

Suon energiasisällön laskeminen kosteus- ja 
maatumisasteen avulla 

Eniten käytännön hyötyä energiasisälIön Iaske
misesta on, jos pystytään käyttämään hyväksi 
maastotutkimusten kosteuden arviointia. Tällöin ei 
tarvitse ottaa laboratorionäytteitä suon energiasisäl
lön Iaskemiseksi. Suuri etu on myös, että menetelmä 
ottaa huomioon turvekerrostumien ominaisuudet 
koko suon osaIta , sillä näytteenottopaikkojen 
valitseminen niin , että ne edustavat mahdolli
simman hyvin suon turvekerrostumia, voi tuottaa 
vaikeuksia. 

Kosteusasteen määritys maastossa 

Maastossa kosteusastetta voidaan arvioida tark
kailemalla turpeenja veden määrää. Kosteusaste (B) 
on vanhastaan ilmoitettu von Postin (1922) asteikolla 
B 1-5: BI = kuiva, B2 = jonkin verran kuivunut, 83 
= normaalin kostea, B4 = vetinen , B5 = turvejään
nösten ohella pääasiassa vettä. 

Tämä kosteusasteen määritysasteikko on ollut 
käytössä myös geologisissa tutkimuksissa. Näiden 
kosteusarvojen soveltaminen turpeen energiasisäI
lön määrittämiseen on kuitenkin tuottanut vaikeuk
sia. Luokkien määritykset ovat Iiian ylimalkaisia. 
Menetelmä on laadittu maastokosteudessa oleville 

rahkaturpeille eikä se sovellu siten yhtä hyvin muille 
turvelajeille. Turvekaavassa kosteuden määritys on 
helpostijäänyt liian vähälle huomiolle, kun tietoa ei 
oIekäytetty. ValtaosaGeoIogian tutkimuskeskuksen 
turveinventoinnin yhteydessä tehdyistä kosteusmää
rityksistä (93 %) on määritetty kosteusluokkaan B3. 
Kosteusastejako ei näin oIe riittänyt. 

Tarkennettu menetelmä kosteusasteen 
määrittämiseksi maastossa 

Seuraavassa esitetään uusi tarkennettu kosteus
asteen luokitus maastotutkimuksissa. Entinen nor
maalin kostean turpeen luokka (83) , johon valtaosa 
turpeista kuuIuu, on jaettu kolmeen Iuokkaan. Näin 
on päädytty seitsemään kosteusluokkaan entisen vii
den kosteusluokan sijasta . Kosteusluokkien määri
tyksiä on tarkennettu ottamalla huomioon entistä 
tarkemmin turveIaji sekä myös turpeen kokoonpu
ristuneisuus ja tiiviys. Turpeen kosteutta , kokoonpu
ristuneisuutta ja tiiviyttä arvioidaan näytteenotto
kairassa ja kädessä maatumisaste huomioiden (tau
lukko 15, kuvat 42-48). 

Turpeen kosteuden arvioinni ssa on hyvä pitää 
mielessä, että turpeen vesipitoisuus ei väIttämättä 
riipu maatuneisuudesta. Siten maatumisasteen Ii
säksi kasvien suhteella vedenkorkeuteen kerrostumis
vaiheessa on tärkeä merkitys . Venäläiset asiantunti
jat ovat vahvistaneet, että akrotelmalla ja siihen 
muodostuneella kasvillisuudella on kullakin suon 
pienmuodolla tietty hydrologinenjärjestelmä (Ingram 
1983), (keskustelu Galina Andreevna Elinan kanssa 
marraskuussa 1993). 

Kosteuden määrityksessä käytetään apuna kasvien 
suhdetta vedenkorkeuteen kerrosturnisvaiheessa (mä
täs, välipinta, rimpi , kulju) . Märkien kuIjujen Cuspida
ta lajit eroavat kosteusasteeItaan kuivien mättäiden 
Acutifolia-Iajeista. Turpeen lisätekijöitä voidaan käyt
tää apuna kosteusasteen määrityksessä, siten että puu
aines osoittaa keskimääräistä pienempää vesipitoisuutta 
ja suoleväkön jäännökset keskimääräistä vetisempää 
turvetta (kuva 11). Heikosti maatuneessa (Hl-4) 
saravaltaisessa turpeessa raatteen ja järviruo' on jään
nökset ovat yleensä merkkinä keskimääräistä veti
semmästä turpeesta (kuvat 9 ja 11 ). 

Tarkennetulla kosteusasteen määrityksellä arvioi
daan entistä tarkemmin myös ojituksen aiheuttama 
turpeen kuivuminen ja kokoonpuristuminen . Myös 
turpeen kerrostumi svaiheen jälkeen tapahtuneet 
muutokset suon hydrologiassa voivat aiheuttaa sen , 
että hyvin maatuneiden turpeiden vesipitoisuus on 
suuri. Heikosti maatuneet (H 1-4) saravaltaiset turpeet 
ovat keskimäärin tiiviimpiä kuin vastaavat rahka
valtaiset turpeet (kuva 13) . 
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Taulukko 15. Turvenäytteen kosteusaste (B) on ilmoitettu seitsemänasteikolla (80-6) seuraavien määritelmien 

mukaan venäläisessä turvekairassa ja kädessä. 
Table 15. Degree of wetness (B) of a peat sample on 7-grade scale (BO-6) in Macaulay peat sampler and in hand 

is defined as follolVS. 

Näyte venäläisessä kairassa 
SampIe in Macaulay sampier 

B6 Koko tai miltei koko näyte karkaa kairasta. 
Kairalla ei saada kunnon näytettä. 
Entire or almost entire sampie slips out of 
sampier. Appropriate sampies cannOl be taken. 

85 Suuri osa näytteestä karkaa kairasta. Näyte on 
erittäin löyhä. 
Bulk of sample slips out of sampler. SampIe is 
ver)' loose. 

B4 Osa näytteestä ja vedestä valuu kai ralle tai kar
kaa kairasta. Näyte on löyhä. 
Part of sampIe and water runs on sampIer or 
slips out of it. Sampie is loose. 

B3 Näyte ei karkaa kairas ta eikä hajoa. 
Sample remains in sampIer, does not disintegra
te. 

B2 Näyte on jonkin verran irtonainen ja murentunut 
tai kokoonpuristunut tai tiivi s. 
SampIe is somewhat loose and crumbly or com
pressed or compacl. 

BI Näyte ei pysy kokonaan kasassa ja on murentu
nut lai on hyvin kokoonpuristunut tai tiivis. 
SampIe does not remain tOlally coherent and is 
crumbl)' or weIL compressed or compact. 

BO Näyte ei pysy kasassa ja on kokonaan murentu
nut tai jauhomainen. Näytteen ottarninen kairalla 
vaikeaa. 
SampIe disimegrales and is lotally crumbled or 
powdered. Sampling difficull. 

Häiriintymättömän näytteen saamiseksi on kaira
tessa käytettävä kahta vierekkäin olevaa reikää,jois
ta näytteet otetaan vuorotellen. 

Suon pinnan kosteusolosuhteitaja suon topografiaa 
voidaan käyttää apuna määritettäessä pintaturpeen 
kosteusastetta sääolosuhteet huomioiden seuraavasti: 
Saappaita ei tarvita. Suon pinta on kuiva B 1-2 
Vesi ei tirsku saappaan pohjan aHa, kuiva 82-3 
Saappaan pohja kastuu, nonnaali 83-4 
Saappaan kärki peittyy vedellä, vetinen 84-5 
Saappaan varsi on vedessä ja suon pinta hyllyy 85-6 
Saappaan varsi ei riitä; ylipääsemätön, rimpinen 86 
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Näyte kädessä 
Sampie in hand 

Turvejäännösten ohella pääasiassa vettä. äyte kar
kaa kädestä. 
SampIe contains mainly waler as weil as peat re
mains. SampIe slips oul of hand. 

Vetinen turve. Vedet valuvat kädestä. 
Watery peat. Water runsfrom hand. 

ormaalia kosteampi turve. Vettä valuu kädestä. 
Peal wetter than normal. Some water runs from 
hand. 

Normaalin kostea. 
Moisture normal. 

Jonkin verran kuivullut turve. Voimakkaasti puristet
taessa erkanee vähän vettä. 
Somewhal dried peat. Small amounls ofwater expel
led when squeezed hard. 

Melkein kuiva turve. Turve tuntuu nihkeältä ja SOf

menpäissä puristaessa kostealta. 
Almosl dry peat. Pwt feels clamm)'; wet when squ
eesed wilhfinger tips. 

Ilmakuiva turve. 
Air-dry peat. 

Ojikko (vaikutussyvyys 0-0,5 m) 83-2 
Muuttuma (vaikutussyvyys 0-0,5 m) 82-3 
Tw-vekangas, pelto (uusi), (vaikutussyvyys 0-0,8 m) 82-1 
Turvepelto (vartha), (vaikutussyvyys 0-1,1 m) 81-2 
Järme, kenni, reunaluisu 82-3 
Ta<;opinta, keskusta 83-4 
Rimpi, kulju, allikko, laide (vetinen) 85-6 

Eri kuivatusvaiheiden vaikutussyvyydet on saatu 
kuvista 33 ja 34. Vaikutussyvyys ja kosteusaste 
riippuu siitä, onko turve rahka- vai saravaltaista. 
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Ku va 42. Turve näyle ve nälä isessä ka irassa. Turve laj i BI CS, maalumi sasle H2, kos leusasle B6, vcs ipilo isuus 98 ,0 % . 
Fig. 42. Peat sal11ple in a Macaulay sampier. Peat type 81 C5, degree ofhumification H2, degree (~fH'etness 8 6, Imter content 98.0 %. 

Ku va 43. Turvenäyle ve nä lä isessä kairassa. Turve laji BI CS, maallimisaste H 3, kos le ll sasle BS , ves ipilo is llus 96, I %. 
Fig. 43. Peat sampie in a Macat/lar sal11pler. Peat type 81C5, deg ree of hUl11 ifica tion H3, deg ree ofwemess 8 5, water C(J/1 tent 96, I %. 
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Kuva 44. Turvenäylc venäläisessä kairassa. Turvelaji S2C4, maalumisasle H3, kosleusasle B4, vesipiloisuus 94,6 % . 
Fig. 44. Peal sampie il/ a Macaulay sampier. Peallype 52C4, degree ol/wmijicalioll H3, defvee olll'ell/ess 84, II 'aler COnlel1l 94,6 %. 

Kuva 45. Turvenäyle venä läisessä kairassa. Turvelaji S6, maalumisasle H3, koslclisasle B3, vesipiloisuus 93,2 %. 
Fig. 45. Peat sampie in a Macaulay sampier. Pe{tI npe 56, degree olhumijicatioll H3, degree olwetness 83, II 'ater content 93,2 %. 
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Suon energiasisä llön laskcminen turpeen omina isuuks ien avull a 

Kuva 46. Turve näyte ve näl äisessä kairas sa. Turvelaji LI Cl S4, maatumisaste H6 , kosteusaste 82, vesipitoi suus 86, I %. 
Fig. 46. Peat sampie in a Macaulay sampier. Peal Iype LI CI 54, degree of humifica tion H6, degree of lI'eln ess 82, waler conlenl 
86,1 %. 

, 
Kuva 47. Turvenäyte ve näläi sessä kairassa. Turvelaji ER ISS , maatumisaste H3, kosteusaste BI , vesipito isuu s 79,7 %. 
Fig. 4 7. Peal sampIe ill a Macaulay sampier. Peat Iype ER 1 55, degree of hwnificalioll H3, degree ofwelness 8 I, lI'aler COlllell1 79,7 %. 
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Kuva 48. Turvenäyte venäläi sessä kairassa. Turvelaji ER2S4, maalumisaste H3, kosleusaste BQ, vesipiloisuus 41 ,4 %. 
Fig. 48. Peal sampie in a Macaulay sampier. Peallype ER2S4, degree of humificalion H3, degree ofwetness BO, waler conlenl 41.4%. 

Vesipitoisuuden riippuvuuS turpeen kosteus- ja 
maatumisasteesta 

Veden määrällä, joka riippuu kuiva-aineen mää
rästä turpeessa, on suora yhteys turpeen energia
sisältöön. Pelkän maatumisasteen määritys ei yksis
tään riitä suon energiasisällön laskemiseksi vaan 
maastossa tehtävällä turpeen kosteusasteen määri
tyksellä on ratkaiseva merkitys energiamäärän sel
ville saamiseksi. 

Vetisten (B5-6)jakuivien (BO-I) näytteiden saa
minen tilavuustarkalla kairalla on erittäin vaikeaa. 
Tilavuustarkat näytteet edustavatkin kosteusluokkia 
B2-4. Kokemusperäisesti on tilavuustarkoista näy
tteistä katsottu kuuluvan 10 % kosteusluokkaan B2 
ja 5 % kosteusluokkaan B4. Tämän johdosta on ollut 
tarpeen ottaa lisää vertailunäytteitä vars inkin kuivis
ta ja vetisistä turpeista. 

Maastossa tapahtuneen turpeen kosteusasteen 
määrityksen jälkeen näytteiden vesipitoisuuden 
määritys on tehty laboratoriossa. 

Näytteiden kosteus- ja maatumisasteen riippu
vuutta ves ipitoisuudesta on tutkittu myös kokeel
lisesti kuivattamalla näytteitä ja seuraamalla, missä 
vesipitoisuuksissa kosteusluokkien muutokset tapah
tuvat. Laboratorionäytteiden ottopaikoilta on tehty 
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Kuva 49. Keskimääräi sen '/es ipitoi suuden riippuvuus kosteusas leesla 
(B) eri maatumi sastei ssa. 
Fig. 49. Average waTer contenT asfunC1ion of degree ofwetness (B) al 
differenT degrees of humificalioll. 
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Geolog ian tutkimuskeskus , Tutkimusraportti - Geological Survey oj Finlalld. Reporr oj lll vestiga tion J 21, 1994 

Suon energias isä llön las ke minen turpeen ominaisuuks ien avu ll a 

Taulukko 16. Vesipitoisuuden riippuvuus kosteus- ja maatumisasteesta on laskettu kolmannen asteen polynomiyhtä
lön avulla. 
Table J6. Relationship between water eontent and degrees oJ wetness and humifieation ealeulated with a 
third-power polynomial equation. 
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W= 68,857 + 16,260 x B - 3,185 X B2 + 0,226 X B3 
- 0,85 x H (r

2 = 88 %) 

w = Vesipitoisuus (% tuoremassasta) 
Water eontent (% oJwet mass) 

B = Kosteusaste 
Degree oJwetness 

H = Maatumisaste as teikolla 1-10 (von Post) 
Conventional degree oJ humifieation at a J- JO-grade seale (von Post) 

Ku va SO. Rahkavaltaisten turpeide n energias isällön (MWh/mJ
) ri ippu

vuus ves ipitoisuudesta (w) ja kosteusastees ta (B) e ri maatumisasteilla 
(H). Energias isä ll öt on laskettu ves ipitoi suuden ja maatumisasteen 
avulla kuivall e turpee lle kaava ll a 6. Kaavan 20 mukaan on laskettu 
myös kosteusastetta vastaava ves ipitoi suus. Ku vas ta voidaan arvioida 
ves ipitoisuuden ja maatu m isasteen tai kosteus- ja maatumi sasteen 
avulla suokuutiometrin kui va-a ineen e nergiasisä ltö. Liitteissä 8 ja 9 
ovat energiasisä llöt laskettu SO % ja 35 % kostei lle rahkava lta isill e 
turpei ll e. 

0.10 --+---.----r---'r--,--,--+--r'-r--

Fig. 50. Energy content ojSphagllum-predominallt peats (MWh/mJ
) as 

junction oj water content (\V) and degree oj wetness (B) atd!fferent 
degrees oj humijication (H). Energy contents were ca/culated jo/' dry 
peat with jo /'m ula 6 on the basis oj water content and degree oj 
humijica tion. The watercontellt correspolldillg 10 the degree ojwetness 
was calculated \Vithjormula 20. The graph can be lI sed to estimate the 
energy content oj dry mallerojpeat on the basis oj ei/her water content 
anel elegree ojhumification ordegree ojwetness and degree ojhwnificati
on. Appendices 8 and 9 can be used 10 estinwte the energy content oj 
Sphagnum-predominant peat5 with a moisture content oj 50 % allel 35 
%. 
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turpeiden kosteusasteen määrityksiä venäläisellä 
kairalla. Vesipitoisuuksien vertailuun on käytetty 
myös suosondinilttauksia ja maatutkaluotauksia. 

Sijoittamalla taulukon 16 kaavasta 20 tai kuvasta 
49 saatu vesipitoisuus energiasisällön laskemisen 
kaavoihin voidaan suon energiasisältö laskea rahka
valtaisille turpeille 81 %: nja saravaltaisille turpeille 

Ku va 51. Saravallaisten lurpeiden energias isä llön (MWh/mJ
) riippu

vuus vesipilo isuudesta (w)ja kOSleusaSleesta (B) eri maalumisasleilla 
(H). Energiasisällöt on laskellu vesip iloisuuden ja maatumisasteen 
avu lla kui va ll e lurpeelle kaavan 10 mukaan . Kaavan 20 mukaan on 
laskettu myös kosteusastella vaSlaava vesip itoisuus. Kuvasta voidaan 
arvioida ves ipiloisuuden ja maalumisasteen lai kostcus- ja maalU
misasteen avulla kuiva-aincen energiasisällö. Liilleissä LO ja 11 oval 
cncrg iasisä ll öl laskell u 50 % ja 35 % kosleille saravalla isille turpe ille. 
Fig. 51. Energy conlell t oJ Carex-predominant peats (MWh/mJ

) as 
Junction oJ water contellt (w) and degree oJ wetness (B) at different 
degrees oJ humiJication (H). Energy contents were calculated Jor dry 
peclI with Jormu la 10 011 the basis oJ water content and degree oJ 
humijication. The watercontent corresponding to the degree oJwetness 
was calculated with equatior' 20. The graph can be used to estin7CI te the 
energy content oJ dry matter peat on the basis oJ either waler cOn/ent 
anel degree oJ humijication or degree oJ wetness and degree oJ 
humiJication. Appendices 10 cmd I I can be useel to estimate the energy 
content oJCarex-preelol'l7inunt peats with a moisture conlent oJ 50 % 
allel 35 %. 

77 %: n selitysasteeHa. Kuvista 50 ja 51 voidaan 
arvioida vesipitoisuuden ja maatumisasteen tai kos
teus- ja maatumisasteen avulla suokuutiometrin kui
va-aineen energiasisältö rahka- ja saravaltaisille 
turpeille ja liitteistä 8-11 50% ja 35 % kosteille 
rahka- ja saravaltaisille turpeille. 

Kosteus- ja maatumisastemenetelmällä saatujen vesipitoisuuksien vertailu suosondimittauksilla ja 
maatutkaluotauksilla saatuihin tuloksiin 

Suosondimittauksilla ja kosteus- ja maatumis
astemenetelmällä saatua vesipitoisuutta vertailtiin 
An jalankosken Haukkasuolla (Mäkilä & Grundström 
1984) A-selkälinjalla ja Ilomantsin Hullarinsuolla 
(Suomi 1991) selkälinjan A O-A 900 välillä. Hauk
kasuo on keidassuo ja Hullarinsuo aapasuo. 

Suosondin suokohtainen sovitus tehtiin mahdolli-
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simman läheltä laboratorionäytteiden ottopaikkaa 
tekemällä kaksi sondimittausta 10 cm:n välein sa
moilta syvyyksiltä. Vertailua heikentävät turve
kerrosten epähomoge:enisuudesta johtuvat kohdistus
vaikeudet. 

Tutkittavilla linjastoilla tehtiin kaksi sondi
mittausta 10 cm:n välein mahdollisimman läheltä 
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Ku va 52. Suosondilla mitatun taajuude nj a labo ratoriovesip ito isuuden 
vä lill e ll riippuvuus Anjalankosken H aukkas uo ll a . Q = rahkasammalen 
Cuspidata-ryhmä. 

Fig. 52. Relalionship belween frequency measured with radiowave 
melhod al Haukkasuo bog, Anjalankoski, and waler contenl deler
mined in Ihe laborator)'. Q = Cuspidala laxon. 

kairauspi stettä . Vertailuun ei si sällytetty Hauk
kasuolla 0,1-0,6 m:n paksuista pintakerrosta, josta 
ei saatu luotettavaa tulosta varsinkaan vetisiltä alueil
ta. Myöskään yli 4,3 m:n syvyiset alueet eivät oIe 
vertailussa mukana. Hullarinsuolla pintakerros on 
mukana. Lisäksi poistettiin selvät suosondin anta
mat poikkeavat arvot, jotka aiheutuivat tupasvillan 
kuidui sta ja osumista puihin . 

Suokohtainen kaava 21 ei anna hyvää riippuvuut
ta Haukkasuolla laboratoriossa määritettyjen vesi
pitoisuuksien ja suosondilla mitattujen taajuuksien 
välillä. Sen sijaan Hullarinsuolla riippuvuus on erit
täin merkitsevä (kaava 22) . Kuvissa 52 ja 53 on 
esitetty Iaboratoriossa määritetty vesipitoisuus ja 
suosondilla mitattu taajuus . Kuvasta 52 näkee, että 
mallin suokohtainen käyttö on Haukkasuolla melko 
mielivaltaista toisin kuin Hullarinsuolla (kuva 53). 

Haukkasuon suokohtainen sovitus : 
(21) w = 128,618 - 0,284 x F 

r = -0,45 , kertoimen keskivirhe = 0,067. 
F = taajuus 

Hullarinsuon suokohtainen sovitus: 
(22) w = 169,154 - 0,593 x F 

r = -0,82, kertoimen keskivirhe = 0,129 

Verrattaessa Haukkasuon laboratoriovesi pitoi
suuksia ja suosondilla mitattuja taajuuksia eri 
turvelajiryhmissä todetaan riippuvuuden olevan 
merkitsevin saravaltaisilla turpeilla (-0,60), (kuva 
52) . Rahkavaltaisilla turpeilla lukuun ottamatta 
Cuspidata-ryhmän lajeja riippuvuus on -0 ,24. 
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Ku va 53. Suosondill a mitatun taajuudenja laboratorioves ipitoisuuden 
väline n riippuvuus I1 0mantsin Hu llarins uo lla. 
Fig. 53. Relalionship beMeen frequency measured wirh radiowave 
melhod al Hullarinsuo mire, Ilarr/an lsi, and waler content determined 
in Ihe laboralory. 
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Ku va 54. Suosondilla mit attu ves ipito isuu s verrattu na laborato
riovesipitoi suuteen er i turvelajiryhmissä. 
Fig. 54. Waler contenl delennined wirh radiowave melhod compared 
with waler COn lel1l measured in the laboralory Ior various peat types. 

Märkien kuIjujen heikosti maatuneiden Cuspidata
ryhmän lajeilla riippuvuus on vain -0,12. Suosondi 
antaa tällöin heikosti maatuneille vetisille turpeille 
keskimääräistä pienemrnät vesipitoisuudet ja hyvin 
maatuneille turpeille suuremmat vesipitoisuudet kuin 
Iaboratoriossa määritetyissä vesipitoisuuksissa. 

Suosondi- ja laboratoriomääritysten vesipitoi
suuksien vaihtelussa on melkoinen ero. Sondimit
tauksilla vesipitoisuuden vaihteluväli on 91-94 % ja 
Iaboratoriomäärityksillä 88-96 % (kuva 54). 

Tulokset osoittavat, että lähtökohta ei oie niin 
hyvä suosondin vesipitoisuuksien ja kosteus- ja 
maatumisastemenetelmällä saatujen vesipitoisuuk
sien vertailuun Haukkasuolla kuin Hullarinsuolla. 
Vertailussa onkin käytetty Haukkasuolla sondi
kohtaista sovitusta,joka antaa paremman riippuvuu
den (-0,71) laboratoriovesipitoisuuksienja suosondil
la saatujen taajuuksien välille (Lojander 1990). 

Suosondi ilmoittaa lähinnä maatumisasteen ja 
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Ku va 58. Hull arin suon A-se lkälinj an kosteus- j a maatumi sasteell a saatu ves ipitoisuuspro fiili. 
Fig. 58. Weller col11ent profile decuced f rom deg ree of welness and degree of humificalion. Base fine A al Hullarinsuo mire. 

vesipitoisuuden välistä riippuvuutta siinä maann, 
kun sitä ilmenee (kuva 55). Sondimittauksilla eivät 
vetiset heikosti maatuneet esim. Haukkasuon tutki
muspiste A 1820 eikä keskimääräistä vetisemmät 
hyvin maatuneet Cuspidata-ryhmän lajitHaukkasuon 
keskiosassa syvyydessä 1,2- 1,7 m tule yhtä selvästi 
esiin kuin kosteus- ja maatumisastemenetelmällä. 

Muilta osin tulokset ovat samansuuntaisia (kuvat 
55 ja 56). Kosteusasteen maatumisastetta täydentävä 
vaikutus tulee esiin Haukkasuon vetisillä kuljualu
eilla, keskimääräistä vetisimmissä hyvin maatuneissa 
kerroksissa, reunaluisualueella ja selkälinjan alku
pään ojitetulla alueella A O-A 200 (kuva 56) . 

Hullarisuolla ojitus on tiivistänyt pintakerrosta 
alueella A 500-A 900. Tämä näkyy hyvin eri mene
telmien vesipitoisuustulkinnoissa (kuvat 57 ja 58). 
Luonnontilaisella alueella A O-A 400 suosondi an
taa pintakerroksesta pienempiä vesi pitoisuuksia kuin 
kosteus- ja maatumisastemenetelmä. Kosteus- ja 
maatumisastemenetelmällä vesipitoisuuden vaihte-

lut ovat suurempiakuin suosondilla saadut. Kummal
lakin menetelmällä nähdään lisätekijöiden (suole
väkkö, raate, järviruoko) keskimääräistä vesipitoi
suutta lisäävä vaikutus heikosti maatuneissa turpeissa 
syvemmälle mentäessä sekä puuaineksen veslpl
toisuutta vähentävä vaikutus 0,8-1 ,0 m:n syvyy
dessä. 

Haukkasuolla saadaan A-selkälinjan alueella 
laboratorionäytteiden perusteella suokuution keski
määräiseksi kuiva-aineen energiasisällöksi 0,396 
MWh/m3 (näytepisteet A 200, A 1100, A 1300, A 
1700 ja A 1800), suosondilla 0,371 MWh/m3 ja 
kosteus- ja maatumisastemenetelmällä 0,392 MWhl 
m3 (B3,4 ja H4, 1). Haukkasuon reunaosien sara
valtaisella turpeella saadaan energiasisällöksi labo
ratorionäytteillä 0,476 MWh/m3 (näytepiste A 200), 
suosondilla 0,472 MWh/m3

, ja kosteus- ja maatu
misastemenetelmällä 0,474 MWh/m 3

• Vastaavasti 
Hullarinsuon selkälinjan A O-A 900 välisellä alueel
la saadaan energiasisällöksi laboratorionäytteillä 
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Ku va 59. Haukkasuon se lkä linj an A 800- A 101 0 maatulkaprofiili. 
Fig. 59. Ground penelrClfillg rada r profile al Haukkasuo belweell A 800 ell1d A 1010. 

0,512 MWh/m3 (näytepiste A 600), suosondilla 0,533 
MWh/m3 ja kosteu s- ja maatumisastemenetelmällä 
0,502 MWh/m3 (B 2,95 , H4,2). 

Verrattaessa eri menetelmillä saatuja energia
sisältöjä havaitaan, että laboratorionäytteilläja kos
teus- ja maatumisastemenetelmällä saadut suokuuti
on keskimääräiset kuiva-aineen energiasisällöteivät 
kovin paljon poikkea tois istaan. Sen sijaan Haukka
suolla suosondilla saatu energiasisältö on jonkin 
verran pienempi ja Hullarinsuolla suurempi kuin 
muilla menetelmillä saatu. 

Kosteus- ja maatumisastemenetelmä ei välttä
mättä vaadi tilavuustarkkojen näytteiden ottoa, mut
ta suosondia käytettäessä näytteitä tarvitaan, kuiten
kin 30-50 % vähemmän kuin normaalisti (Hänninen 
1992) . Lisäksi kosteus- ja maatumisastemenetelmä 
on aikaa ja vaivaa säästävä, koska tulokset saadaan 
jo perustutkimuksen yhteydessä. 

Maatutkaluotauksen käyttö suolla vaatii tark
koja referenssipisteitä. Kairauksia onkin Haukkasuol
la tehty muutaman metrin välein . Haukkasuon 
selkälinja on mitattu talvella. 

Haukkasuon selkälinjalla A 800:n ja A 101 O:n 
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välillä suon pinnassa on monta kerrosta, ilmasta 
lumeen , lumesta routaan, roudasta sulaan suohon 
(kuva 59). Niiden aiheuttamat heijastukset peittävät 
profiilin osan, joka on noin metri suon pinnasta. 
Turpeen ja mineraalimaan sekä sara- ja rahkaturpeen 
raja on erotettavissa. Kuvasta 59 voidaan erottaa 
pintaosien kuljutja kermit sekä sen alapuolella oleva 
normaalin kostea tai keskimääräistä kosteampi maa
tuneempi kerros . Tämän kerroksen ja saraturpeen 
väliin jää keskimääräistä kosteampi heikosti maatu
nut kerros. A 850:n ja A 900:n välisellä alueella on 
normaal ia kosteampaa turvetta. Suon pohjalle jäävä 
turvekerros on pääasiassa normaalin kosteata H4-5 
maatunutta saravalta:lsta turvetta. 

Tulokset osoittava.t, että maatutkaluotausta voi
daan käyttää vesipitoisuuksien suurpiirteiseen ver
tailuun (kuvat 56 ja 59) . 

Maatutkalla voidaan erottaa vetisiäalueita (kuljuja 
ja rimpiä) ja kuivia alueita (kermejä,jänteitäja hyvin 
maatuneita kerroksi a). Myös rahka- ja saraturpeen 
raj an tulkitseminen onni stuu . Maatutkaluotausta ei 
voida käyttää turpeen energiasisällön laskemiseen . 
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Slion energiasisällön laskel11inen turpeen ol11inaisuuksien avulla 

YHTEENVETO 

Tutkimusaineisto käsittää 49 953 tilavuustarkkaa 
laboratorionäytettä, jotka on otettu Geologian tutki
muskeskuksen turveinventoinnin yhteydessä eri puo
li I ta S uomea (kuva 1). Turpeen ominaisuuksia tarkas
tellaan sekä tieteellistä että käytännön sovellutuksia 
varten tehtävää kehitys- ja tutkimustyötä ajatellen. 

Ensinmainitussa on erikseen tarkasteltu kaikkia näyt
teitä ja luonnontilaisilta soilta otettuja näytteitä 
(26823) jajälkimmäisessä erikseen kaikkia näyttei
tä ja niitä näytteitä, joiden tuhkapitoisuus on alle 10 % 
kuivamassasta (48 775). 

Tutkimusaineiston pääpiirteet 

Tutkimusaineistossa on rahkavaltaisia turpei
ta 37,7 %, saravaltaisia 60,1 % ja ruskosammal
valtaisia 2,2 %. Puhtaiden pääturvelajien osuus 
aineistosta on: rahkaturve (S) 7,0 %, saraturve (C) 
6,2 %, ruskosammalturve (B) 0,1 %, sararahkaturve 
(CS) 6,6 %, rahkasaraturve (SC) 16,1 %, sararus
kosammalturve (CB) 0,8 %. LisätekUöitä sisältävien 
turpeiden osuus aineistosta on: tupasvilla (ER) 14,9 
%, suoleväkkö (SH) 7,8 %, puuaines (L) 6 ,8 %, 
varpuaines (N) 10,4 % , korte (EQ) 14,1 %, 
järviruoko(PQ) 3,4 % ja raate (MN) 5,8 %. 

Maatumisaste on määritetty von Postin kymmen
asteikolla . Eniten näytteitä on maatumisasteessa H4 
(kuva 4). Heikosti maatuneissa (HI-3) ja hyvin 
maatuneissa (H7-1 0) näytteissä on enemmän rahka
valtaisia turpeita kuin saravaltaisia. Saravaltaisia 
turpeita on enemmän maatumisasteissa H4-6. Sara
valtaisista turpeista on 70,3 % maatumisasteissa 
H4-5 ja maatumisasteissa H4-6 peräti 83,9 % . 
Maatumisastejakaantuma on saravaltaisi lla turpeilla 
siten huomattavasti suppeampi kuin rahkavaltaisilla 
turpeilla. Ruskosammalvaltaisista turpeista on puo
let maatumisasteessa H4. Maatumisasteet Hl-2 ovat 
aliedustettuja verrattuna kenttämäärityksissä saatui
hin tuloksiin. Tämäjohtuu siitä, että tilavuustarkkal
la kairalla ei saa niin hyvin näytteitä vetisestä heikosti 
maatuneesta pintaturpeesta kuin esim. venäläisellä 

kairalla maastotutkimuksissa. 
Heikosti maatuneissa H 1-2 turpeissa on Iisäte

kijöitä 38,6 % näytteistäja hyvin maatuneissa (H9-
10) turpeissa onjo 75,8 %. Puhtaita pääturvelajejaon 
rahkaval taisissa turpeissa keski määrin kol mannes j a 
saravaltaisissa turpeissa noin puolet. Lisätekijöiden 
määrä lisääntyy selvemmin maatuneisuuden kasva
essa heikosti maatuneissa (H 1-4) rahkavaltaisissa 
turpeissa (taulukko 2). 

Tupasvillaa tavataan ennen kaikkea rahkaval
taisten turpeiden Iisätekijänäjakortetta, varpuainesta, 
järviruokoaja raatetta saravaltaisten turpeiden lisä
tekijänä. Suoleväkköä ja puuainesta esiintyy melko 
tasaisesti rahka- ja saravaltaisissa turpeissa. Saraval
taisten turpeiden muuna turvetekijänä on eniten 
rahkaa (ku va 5). 

Puhtaiden pääturvelajien keskimääräiset maa
tuneisuudet ovat suuruusjärjestyksessä: sararahka
turve (CS) 5,4, rahkasaraturve (SC) 4,9, saraturve 
(C) 4 ,3, sararuskosammalturve (CS) 4 ,2, rahkaturve 
(S) 4,0, ruskosammalturve (B) 3,3. 

Lisätekijöitä sisältävien turpeiden keskimääräiset 
maatuneisuudet ovat suuruusjärjestyksessä: puuai
nes (L) 6,4, järviruoko (PR) 5,2, korte (EQ) 5,0, 
tupasvilla (ER) 4,9, varpuaines (N) 4 ,9, raa te (MN) 
4,7 ja suoleväkkö (SH) 4,4. 

Turpeen ominaisuuksien välisistä riippuvuuksista 

Turpeen ominaisuuksista tarkasteUaan tarkem
min maatumisasteen vaikutusta vesipitoisuuteen, 
tiheyteen, lämpöarvoon , tuhkapitoisuuteen ja 
energiasisältöön sekä puhtailla pääturvelajeilla että 
lisätekijöitä sisältävillä turpeilla. Lisäksi tarkastel
laan vesipitoisuuden , tiheyden ja tuhkapitoisuuden 
vaikutusta lämpöarvoon ja energiasisältöön eri 
turvelajeilla. 

Turpeen maatuessa sen rakenne tiivistyy ja 
huokostilan eli veden ja kaasujen osuus vähenee. 
Hiukkaskoko, veden läpäisevyys, veden pidätyskyky, 
kimmoisuusja sidoksissa olevan hapen osuus piene-

vät. Vastaavasti tapahtuu tiheyden, lämpöarvon, 
energiasisällön ja tuhkapitoisuuden kasvua. Näin on 
varsinkin rahkaturpeiden kohdalla. Saraturpeilla on 
huomattavasti heikompi riippuvuus eri ominaisuuk
sien välillä (taulukot 3 ja 8-10 ja liitteet 1-7). Perim
mäisenä syynä on rahka- ja saraturpeiden muodosta
jakasvien anatomiset ja fysiologiset erot, joista joh
tuvat turvelajien ominaisuuksien erot näkyvät par
haiten heikosti maatuneissa turpeissa. 

Tarkasteltavien ominaisuuksien keskihajonnat 
ovat rahkavaltaisissa turpeissa tuhkapitoisuutta lu
kuun ottamatta suuremmat kuin saravaltaisissa 
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turpeissa. Sen sijaan tarkasteltav ien ominai suuksien 
erot maatumisasteiden välill ä ovat saraturpeissa pie
nemmät kuin rahkaturpeissa lukuun ottamatta tuhka
pitoisuutta. Maatumisasteikko ei siis luokittele tarkas
teltavia om inai suuksia saraturpeilla niin hyvin kuin 
rahkaturpe illa. 

Muita aineistossa riippuvuutta heikentäviä teki
jöitä ovat mahdollisesti näytteenotossa tapahtuva 

veden karkaaminenja näytteen kokoonpuristuminen 
he ikosti maatuneissa turpeissa sekä ojituksen aihe
uttama pintaturpeen kuivuminen. Myös määritys
vaikeudet käytettäessä von Postin maatumisasteen 
määrity smenetelmää näkyv ät varsinkin kuivilla 
turpeilla ja heiko sti ma a tun e illa vetisillä 
saravaltai s illa turpeilla sekä puu- ja varpuainesta 
sisältäv ill ä turpeilla. 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus vesipitoisuuteen 

Turpeen vesipitoisuuden ja maatumisasteen väli
nen riippuvuus on rahkavaltai silla turpeilla erittäin 
merkitsevä (-0,44), ruskosammalvaltaisilla turpe i Ila 
merkitsevä (-0,37), mutta saravaltaisilla turpeilla ei 
o ie merkitsevä (-0,20), (taulukko 3). 

Rahkavaltais issa turpeissa vesipi toisuuden vähe
neminen maatuneisuuden kasvaessa on suurinta hei
kosti maatuneissa turpeissa, kun taas saravaltaisissa 
turpeissa vesip itoisuuden väheneminen on suurinta 
hyvin maatuneissa turpeissa (kuvat 6 ja 7) . 

Kun saraturve on päätekijänä, vähenee vesipitoi
suus rahkaturpeen osuuden li sääntyessä. Vastaavas
ti kun rahkaturve on päätekijänä, vähenee vesipitoi
suus saraturpeen osuuden li sääntyessä. Pääturvete
kijäin määrien ollessa samansuuruiset on vesipitoi
suus alhaisin ja turve maatunein (kuva 8). 

Luonnontilaisilla soill a maatumisasteissa H 1-4 
rahkavaltai sten turpeiden keskimääräiset vesipitoi
suudet ovat suurempia kuin saravaltaisten turpeiden . 
Suurin ero on maatumisasteissa H 1-2 2,6 prosent
tiyksikköä ja maatumisasteessa H4 0,6 prosent-

tiyksikköä. Maatumisasteissa H5- 7 rahkavaltaisten 
turpeiden vesipitoisuus onjonkin verran pienempija 
maatumi sasteissa H9-1 ° vesipitoisuus on suurempi 
kuin saravalta isten turpeiden (kuva 9). 

Suurin keskimääräinen vesipitoisuus tuoremas
sasta luonnonti laisten soiden pääturvelajeilla on 
rahkaturpeella (S) 92,5 %. Sitä seuraavat suuruus
järjestyksessä ruskosammalturve (B) 92,5 %, sara
ruskosammalturve (CB) 92,2 %, saraturve (C) 90,9 %, 
rahkasara (SC) 90,3 % ja sararahkaturve (CS) 90,1. 

Suurin keskimääräinen vesipitoisuus lisätekijöitä 
sisä ltäv illä luonnontilai sten soiden turpeilla on 
suoleväkköä sisältävil1ä turpeilla (SH) 91 ,9 %. Sitä 
seuraavat suuruusjärjestyksessä raatetta (MN) 91,8 
%, järviruokoa (PR) 91 ,0 %, varpuai nesta (N) 91,0 
%, kortetta (EQ) 91 ,0 %, tupasvillaa (ER) 90,7 % ja 
puuainesta (L) 89,2 % sisältävät turpeet. 

Maatumisasteen vaikutus eri lisätekijöitä sisältävien 
turpeiden vesipitoisuuksiin on suurin tupasvillaa 
sisältävillä turpeilla ja pienin puuainesta sisältävillä 
turpeilla (kuvat 11 ja 12). 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus tiheyteen 

Eri turvelajien muodostajakasvien fys iologiseterot 
kuvastuvat erittäin selvästi myös si inä, että turpeen 
tiheys ei korreloi maatuneisuuden kanssa saratur
peissa (0,07), mutta erittäin merkittävästi (0,45) 
rahkaturpeissa (taulukko 3). 

Suurin keskimääräinen tiheys pääturvelajeilla on 
sararahkaturpeella (CS) 97 ,7 kg/m3. Sitä seuraavat 
suuruusjäljestyksessä rahkasaraturve (SC) 96,1 kg/ 
m3

, saraturve (C) 91,5 kg/m3, sararu skosammalturve 
(CB) 82,5 kg/m3 , ruskosammalturve (B) 74,6 kg/m3 

ja rahkaturve (S) 74,0 kg/m3. 

Tarkasteltaessa maatuneisuudeltaan samanlaisia 
turpeita on heikos ti maatuneilla (H 1-4) rahka
valtaisilla turpeilla selvästi pienempi tiheys kuin 
saravaltaisilla turpeilla . Maatumisasteiden (H5-7) 
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välillä rahkavaltai sten turpeiden tiheys on jonkin 
verran suurempi kuin saravaltaisten. Hyvin maatu
neilla turpeilla (H8-1 ) saravaltaisten turpeiden ti
heys on suurempi kuin rahkavaltaisten (kuvat 13 ja 
14). 

Suurin tiheys lisätekijöi tä sisältävillä turpeilla on 
puuainesta sisältävillä turpe ill a (L) 111,5 kg/m3. Sitä 
seuraavat suuruusjätjestyksessä tupasvillaa (ER) 91 ,6 
kg/m3

, kortetta (EQ) 91 , 1 kg/m3, varpua (N) 90,3 kg/ 
m3, järviruokoa (PR) 88,4 kg/m3, raatetta (MN) 83,6 
kg/m3 ja suoleväkköä (SH) 78,6 kg/m3 sisältävät 
turpeet. 

Tarkasteltaessa maatunei suudeltaan samanlaisia, 
eri li sätekijöitä sisältäviä turpeita on puuainesta 
sisältävillä turpeilla huomattavasti keskimääräistä 
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suurempija suoleväkköä sisältävillä turpeilla keski
määräistä pienempi tiheys eri maatumisasteissa. 

Maatumisen edistyessä kasvaa eniten tupasvillaa 
sisältävien turpeiden tiheys (kuvat 15 ja 16). 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus lämpöarvoon 

Turpeen lämpöarvon ja maatumisasteen välinen 
riippuvuus on rahkavaltaisilla turpeilla erittäin mer
kitsevä (0,61); sara- ja ruskosammalvaltaisilla tur
peilla riippuvuus ei oIe merkitsevä (0,16). Mitä suu
rempi rahkaturvetekijän määrä on, sitä merkitse
vämpi riippuvuus on. Sararuskosammalturpeella ei 
oie riippuvuutta lämpöarvon ja maatumisasteen vä
lillä (0,04), (taulukko 3). 

Kasvilajien fysiologisista eroista johtuu, että 
heikosti maatuneilla saraturpeilla on korkeammat 
lämpöarvot kuin rahkaturpeilla. Tarkasteltaessa maa
tuneisuudeltaan samanlaisia pääturvelajeja on sara
turpeilla maatumisasteissa H 1-2:ssa keskimäärin 2,2 
MJ/kg ja H8:ssa 0 ,3 MJ/kg korkeampi lämpöarvo 
kuin rahkaturpeilla (kuva 19). 

Maatumisen edistyessä on rahkavaltaisilla tur
peilla voimakkaampi lämpöarvon kasvu kuin 
saravaltaisilla turpeilla. Rahkavaltaisten turpeiden 
lämpöarvo kohoaa saravaltaisten turpeiden lämpö
arvoa korkeammaksi maatumisasteen H6 jälkeen. 
Tämä johtuu saravaltaisten turpeiden tuhkapitoi
suuden jyrkästä noususta maatumisasteen H6 jäl-

keen (ku va 19). 
Korkein keskimääräinen kuivan turpeen lämpö

arvo pääturvelajeilla on saraturpeella (C) 21,6 MJ/ 
kg. Sitä seuraavat suuruu sjärjes tyksessä rahka
saraturve (SC) 21,5 MJ/kg, sararahkaturve (CS) 21,1 
MJ/kg, sararuskosammalturve (CB) 19,5 MJ/kg, 
ruskosammalturve (B) 19,4 MJ/kg ja rahkaturve 
(S) 19,4 MJ/kg. 

Korkein keskimääräinen lämpöarvo lisätekijöitä 
sisäItävillä turpeilla on puuainesta sisältävillä turpeilla 
(L) 21,7 MJ/kg. Sitä seuraavat suuruusjärjestyksessä 
järviruokoa (PR) 21,1, varpuainesta (N) 21,1 MJ/kg, 
suoleväkköä (SH) 21, I MJ/kg, kortetta (EQ) 20,9 
MJ/kg, raatetta (MN) 20,7 MJ/kgja tupasvillaa (ER) 
20,7 MJ/kg sisältävät turpeet. 

Tarkasteltaessa maatuneisuudeltaan samanlaisia, 
eri li sätekijöitä sisältäviä turpeita havaitaan puuai
nesta sisäItävien turpeiden keskimääräistä korkeam
pi lämpöarvo maatumisasteissa H 1-6. Maatumisen 
kasvaessa on voimakkain nousu tupasvillaa sisältävil
lä turpeilla (kuva 20). 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus tuhkapitoisuuteen 

Turpeen tuhkapitoisuuden ja maatuneisuuden välil
lä ei oIe riippuvuutta rahka- (0,16), ruskosammal
(0,22) eikä saravaltaisilla turpeilla (0,19), (taulukko 3) 

Korkein keskimääräinen tuhkapitoisuus 
pääturvelajeilla on ruskosammalturpeella (B) 5,2 % 
kuivamassasta. Sitä seuraavat suuruusjärjestyksessä 
sararuskosammalturve (CB) 5,0 %, rahkasaraturve 
(SC) 4,0 %, saraturve CC) 3,8 %, sararahkaturve (CS) 
3,4 % ja rahkaturve (S) 1,6 %. 

Tuhkapitoisuus lisääntyy rahkaturpeista sara- ja 
sararuskosammalturpeisiin siirryttäessä. Tuhka
pitoisuus korreloikin hyvin trofian kanssa (kuva 21). 

Heikosti maatuneissa turpeissa (H 1-2) 

tuhkapitoisuus on suurempi kuin maatumisasteessa 
H3 lukuun ottamatta varpu- ja puuainesta sekä 
suoleväkköä sisältäviä turpeita (kuvat 21-24). 

Korkein keskimääräinen tuhkapitoisuus lisäteki
jöitä sisältävillä turpeilla on järviruokoa (PR) 
sisältävillä turpeilla 5,3 %. Sitä seuraavat suuruusjä
rjestyksessä kortetta (EQ) 4,8 %, puuainesta (L) 4,7 
%, raatetta (MN) 4 ,2 %, varpuainesta (N) 3,8 %, 
suoleväkköä (SH) 2,7 % ja tupasvillaa (ER) (l ,9 %) 
sisältävät turpeet. Korkeimmat tuhkapitoisuudet ovat 
lisätekijöillä,jotka ovat osoituksena siitä, että suo on 
syntynyt vesistön kasvettua umpeen (kuvat 23 ja 
24). 

Turvelajin ja maatumisasteen vaikutus kuiva-aineen energiasisältöön 

Turpeen energiasisällön ja maatuneisuuden väli
nen riippuvuus on merkitsevä (0,39) ; rahkavaItaisilla 
turpeilla riippuvuus on merkitsevämpi (0,51) kuin 
ruskosammal- (0,40) ja saravaltaisilla turpeilla (0,24), 
(taulukko 3). 

Korkein kuivan turpeen keskimääräinen 

energiasisältö pääturvelajeilla on sararahkaturpeella 
(CS) 0 ,58 MWh/m3. Sitä seuraavat rahkasaraturve 
(SC) 0,57 MWh/m3 , saraturve (C) 0 ,55 MWh/m3

, 

sararuskosammalturve (CB) 0,45 MWh/m3
, rusko

sammalturve (B) 0,44 MWh/m3 ja rahkaturve (S) 
0,39 MWh/m3 
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Kun rahkatllfve on päätekijänä, kasvaa 
energiasisältö saraturpeen osuuden lisääntyessä. 
Vesipitoisuuden väheneminen saraturpeen osuuden 
kasvaessa lisää energiasisältöä. Energiasisällön kas
vu maatumisen lisääntyessä on huomattavasti suu
rempi rahkaturpeella kuin saraturpeella (kuvat 25 ja 
26) . 

Korkein keskimääräinen kuiva-aineen energia
sisältö lisätekijöitä sisältävillä turpeilla on puuaines
ta sisältävillä turpeilla (L) 0,68 MWh/m 3

• Sitä seu
raavat suuruusjärjestyksessä tupasvillaa (ER) 0 ,54 
MWh/m 3, varpuainesta (N) 0,53 MWh/m3, kortetta 
(EQ) 0 ,53 MWh/m3

, järviruokoa (PR) 0 ,52 MWhl 
m3, raatetta (MN) 0,48 MWh/m3 ja suoleväkköä 
(SH) 0,46 MWh/m 3 sisältävät turpeet. 

Maatumisen edistyessä kasvaa energiasisältö eni
ten tupasvi lIaa ja järviruokoa sisältävillä turpeilla ja 
vähiten suoleväkköä ja varpuainesta sisältävillä 
turpeilla (kuvat 27 ja 28). 

Turpeen lisätekijöiden vaikutus energiasisältöön 
ei oIe saraturpeissa niin suuri kuin rahkaturpeissa. 
Lisätekijät nostavat keskimäärin puhtaiden rahkatur
peiden energiasisältöä, kun taas puhtailla saratur
peilla ne lukuun ottamatta puuainesta laskevat kes
kimäärin puhtaiden energiasisältöä. Energiasisällön 
lasku on suurin heikosti maatuneilla saraturpeilla. 
Lisätekijät nostavat kuitenkin energiasisältöä hyvin 

maatuneilla saraturpeilla (tau lu kot 4 ja 5). 
Rahkavaltaisilla turpeilla tupasvilla-, puuaines- ja 

järviruokoturvetekijän määrän kasvu yhdestä kah
teen nostaa ja suoleväkkö-, varpuaines-, korte- ja 
raatetekijän vähentää keskimäärin energiasisältöä. 
Vastaavasti saravaltaisilla turpeilla lisätekijöiden 
lukuun ottamatta puuainesta määrän kasvu yhdestä 
kahteen vähentää keskimäärin energiasisältöä. Eni
ten vähentää energiasisältöä saravaltaisilla turpeilla 
suoleväkkö- ja raateturvetekijän kasvu yhdestä kah
teen (kuva 29). 

Turvelajit on taulukoitu suuruusjärjestykseen 
suokuution kuiva-aineen energiasisällön MWh/m3 

(tehollinen lämpöarvo Je tiheys) mukaan ryhmiteltynä 
kaikkiin näytteisiin, maatumisasteeseen H4 ja maa
tumisasteeseen H8. Puuainesta sisältävillä turpeilla 
on korkeimmat energiasisällöt. Näillä turpeilla on 
korke in maatuneisuusjaalhaisin vesipitoisuus. Alim
mat energiasisällöt kaikissa näytteissä ovat rahka- ja 
ruskosammalturpeilla sekä raatetta ja suoleväkköä 
sisältävillä turpeilla , joilla vastaavasti maatuneisuus 
on alhaisinja vesipitoi:mus suurin. Verrattaessa maa
tumisasteita H4 ja H8 nousee rahkaturpeen ener
giasisältö eniten (59 %) suhteessa muihin pääturve
tekijöihin . Vastaavasti lisätekijöistä suurin nousu 
tapahtuu järviruo'olla (45 %), (taulukko 6). 

Ojituksen vaikutus vesipitoisuuteen ja tiheyte'eß 

Luonnontilaisten turvekerrostumien keskimääräi
nen vesipitoisuus on 90,9 % tuoremassasta vaihte
luvälin ollessa maatumisasteittain 93 ,3-88,0 %. 
Ojikkojen turvekerrostumien vesipitoisuus on kes
kimäärin 90,0 % (90,9-87 ,3 %), muuttumien 89,8 % 
(90,0--86,8 %), turvekankaiden 88,6 % (87,7-84,3 %) 
ja turvepeltojen 86,7 % (87,6--77,1 %), (kuva 30). 

Rahkavaltaisilla turpeilla on vesipitoisuus vähen
tynyt eniten muuttumien ja turvekankaiden välillä 
kun taas saravaltaisilla turpeilla se on vähentynyt 
eniten turvekankaidenja turvepeltojen välillä (kuvat 
31 ja 32). 

Ojikoillaja muutturnilla ojitus vaikuttaa tiheyteen 
rahkavaltaisilla turpeilla noin 0,5 m:n syvyyteen 
saakka. Tätä syvemmällä ei rahkavaltaisten ojikko
ja muuttuma-alueiden tiheydessä juuri oIe eroja 
luonnontilaisiin alueisiin verrattuna. Sen sijaan turve
kankaidenja turvepeltojen tiheys on suurempi syvem
mälläkin verrattuna I onnontilaisiin alueisiin. Sara
valtaisilla ojikko- ja muuttuma-alueilla ojitus vai
kuttaa myös 0,5 m:n syvyyteen saakka ja turve
kankailla 0,6 m:n syvyyteen saakka. Suopelloilla 
tiheys on suurempi myös syvemmällä verrattuna 
luonnontilaisiin alueisiin (kuvat 33 ja 34). 

Vesipitoisuuden vaikutus tiheyteen 

Turpeen tiheyden ja vesipitoisuuden välillä on 
erittäin merkitsevä negatiivinen riippuvuus (-0,96). 
Pääturvelajeilla riippuvuus vaihtelee sararuskosam
malturpeiden -0,98:stä saraturpeiden -0,94 :ään. 
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Lisätekijöitä sisältävillä turpeilla riippuvuus vaih
telee tupasvillaa, varpuainesta, kortettajajärviruokoa 
sisältävien turpeiden -0,96:sta puuainesta sisältävi
en turpeiden -0,94:ään (taulukko 8). 
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Vesipitoisuuden vaikutus lämpöarvoon 

Turpeen lämpöarvonja vesipitoisuuden välillä on 
erittäin merkitsevä negatiivinen riippuvuus rahka
turpeilla (-0,62) ja rahkavaltaisilla (-0,60) turpeilla 
kun taas saravaltaisilla turpeilla riippuvuus on suun
taa-antava (-0,23) . Saraturpeilla (-0,09) ei oIe riip-

puvuutta lämpöarvon ja vesipitoisuuden välillä. 
Lisätekijöitä sisältävillä turpeilla on merkitsevin riip
puvuus tupasvillalla (- 0 ,65) ja heikoin järviruo' olla 
(-0,08), (taulukko 8) . 

Vesipitoisuuden vaikutus kuiva-aineen energiasisältöön 

Turpeen energiasisällön ja vesipitoisuuden väli 1-
lä on havaittu erittäin merkitsevä negatiivinen riip
puvuus (-0,94). Pääturvelajeilla riippuvuus vaihte
Iee sararahka- ja sararuskosammalturpeiden -0,96:sta 

saraturpeiden -0,91:een . Lisätekijöitä sisältävien 
turpeilla riippuvuus vaihtelee tupasvillaa sisältävien 
turpeiden -0,95: stä pu uainesta sisältä vien turpeiden 
-0,91 :een (taulukko 8). 

Tiheyden vaikutus kuiva-aineen energiasisältöön 

Turpeen energiasisällön ja tiheyden välinen riip
puvuus (0,97) on vielä merkitsevämpi kuin ener
giasisällön ja vesipitoisuuden välillä. Pääturvela
jeilla riippuvuus vaihtelee rahkaturpeiden 0,99:stä 

sara- ja rahkasaraturpeiden 0,97:ään. Lisätekijöitä 
sisältävillä turpeilla riippuvuus vaihteIee tupasvillaa 
sisältävien turpeiden 0,99:stä puuainesta- ja järvi
ruokoa sisältävien turpeiden 0,95:een (taulukko 9). 

Tuhkapitoisuuden vaikutus lämpöarvoon 

Turpeen lämpöarvon ja tuhkapitoisuuden välillä 
on suuntaa-antava negatiivinen riippuvuus (-0,25) 
lukuun ottamatta rahkaturpeita (0,10) ja 
rahkavaltaisia (0,07) turpeita, joilla riippuvuutta ei 
esiinny. Mitä suurempi rahkaturvetekijäin määrä on 
turpeessa, sitä vähäisempi riippuvuus on lämpöar
von ja tuhkapitoisuuden välillä (taulukko 10). 

Tarkasteltaessa tuhkapitoisuuksiltaan samanlai
sia turpeita on rahkavaltaisilla turpeilla alhaisempi 
lämpöarvo kuin saravaltaisilla turpeilla siten, että 
alle 1 %: n tuhkapitoisuuden kohdalla lämpöarvo on 
noin 2 MJ/kg alhaisempi eron pienetessä tuhka
pitoisuuden kasvaessa . Ruskosammalvaltaisilla 
turpeilla on lämpöarvo 2-3 tuhkapitoisuusprosentti in 
saakka samaa suuruusluokkaa kuin rahkavaltaisilla 
turpeilla. Tuhkapitoisuuden kasvaessa ruskosammal
valtaisten turpeiden lämpöarvo on puolesta yhteen 

MJ/kg pienempi kuinrahkavaltaisilla turpeilla (kuva 
37). 

Rahkavaltaisilla turpeilla tuhkapitoisuus alentaa 
lämpöarvoa 2-3:sta tuhkapitoisuusprosentista eteen
päin lukuun ottamatta maatumisasteiden HI-2 ja 
H9- 10 turpeita ja saravaltaisilla turpeilla 1-2:sta 
tuhkapitoisuusprosentista eteenpäin lukuun ottamatta 
maatumisasteita Hl-2 ja hyvin maatuneita turpeita 
(H8-10) . Näitä alhaisimmissa tuhkapitoisuuksissa 
tuhkapitoisuuden kasvaessa nousee myös lämpö
arvo. Alhaisilla tuhkapitoisuuksilla vaikuttaa 
lämpöarvoon ennen kaikkea turvelaji (saraturveteki 
jän määrä) . Tuhkapitoisuuden lämpöarvoa alentava 
vaikutus tuIee näkyviin tarkasteltaessa maatuneisuu
deltaan samanlaisia rahka- ja saravaltaisia turpeita 
suuremmilla tuhkapitoisuuksilla (kuvat 38 ja 39). 

Turpeen energiasisällön laskeminen vesipitoisuuden ja maatumisasteen avulla 

Tutkimuksessa on tarkennettu vesipitoisuuden ja 
maatumisasteen avulla kehitettyjä kaavoja suon 
energiasisällön laskemiseksi. Kaavojen selitysaste 
on rahkavaltaisille turpeilIe 92 % ja saravaltaisille 
turpeille 87 % (taulukko 11). 

Jos tuhkapitoisuus otetaan kaavoihin mukaan, 

vähentää yhden prosenttiyksikön tuhkapitoisuuden 
nousu energiasisältöärahkavaltaisilla turpeilla 0,004 
MWhja saravaltaisilla turpeilla 0,008 MWh suokuu
tiometriä kohden. Tuhkapitoisuus nostaa selitysas
tetta rahkavaltaisilla turpeilla 0 ,2 % ja saravaltaisilla 
turpeilla 1,9 % (taulukko 12). 
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Suon energiasisällön arvioiminen maatumisasteen avulla 

Maatumisasteen perusteella turpeen energiasi
sällön arvioiminen on epävarmaa, Selitysaste rahka
valtaisille turpeille on 26 % ja saravaltaisille turpeille 

vieläkin alhaisempi eli 6 %, Käytännössä maatumis
asteella voidaan arvioida vain rahkavaltaisten soi
den energiasisältö (taulukko 13). 

Suon energiasisällön arvioiminen maatumisasteen ja kuivatllsvaiheen avulla 

Maatumis- ja kuivatusvaiheeseen perustuva me
netelmä antaa hieman luotettavamman arvion suon 
energiasisällöstä kuin pelkkään maatumisasteeseen 

perustuva. Energiasisällön vaihtelut eri maatu
misasteissa ovat suuret, jolloin selitysaste pysyy 
käytännössä samana (taulukko 14), (kuvat 40 ja 41) . 

Suon energiasisällön laskeminen kostells- ja maatumisasteen avulla 

Maatumisaste ei siis riitä turpeen energiasisällön 
laskemiseen vaan tarvitaan tietoa myös turpeen kos
teudesta. Tätä varten on kehitetty maastossa tapah
tuvaa turpeen kosteuden luokitusta. Kosteusluokkien 
määrityksiä on tarkennettu huomioimalla entistä 
paremmin turvelaji sekä myös turpeen kokoonpuris
tuneisuus ja tiiviys. Turpeen kosteutta, kokoonpu
ristuneisuutta ja tiiviyttä arvioidaan näytteenotto
kairassa ja kädessä (taulukko 15, kuvat 42-48) . 

Normaalin kostean turpeen luokka, mihin valta
osa turpeista kuuluu, on jaettu kolmeen luokkaan. 
Näin on päädytty seitsemään kosteusluokkaan enti
sen viiden sijasta. Turpeen kosteusasteen luokitusta 
varten on maastossa tehtyjä kosteusasteen määrityksiä 
varmennettu laboratoriossa. Näytteiden kosteus- ja 
maatumisasteen riippuvuutta vesipitoisuudesta on 
tutkittu myös kokeelli sesti kuivattamalla näytteitäja 
seuraamalla, missä vesipitoisuuksissa kosteus
luokkien muutokset tapahtuvat. Laboratorionäyt
teiden ottopaikoilta on tehty vertailevia turpeiden 
kosteusasteen määrityksiä venäläiselläkairalla. Yesi
pitoisuuden arvioimiseen on käytetty myös suosondi-
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mittauksia ja maatutkaluotauksia (kuvat 55-59). 
Yesipitoisuuden riippuvuudelle kosteus- ja maa

tumisasteesta on muodostettu kolmannen asteen 
polynomiyhtälö (taulukko 16). Sijoittamalla koste
us- ja maaturnisastetta vastaava vesipitoisuus energia
sisällön laskemisen kaavoihin voidaan suon ener
giasisältö laskea rahkavaltaisille turpeille 81 %:n ja 
saravaltaisille turpein.~ 77 %: n selitysasteella. Tulos
ten käsittelyä varten on piirretty diagrammit kuvaa
maan rahka- ja saravaltaisten turpeiden energia
sisällön riippuvuutta vesipitoisu udesta ja kosteus
asteesta eri maatumisasteissa. Kuvista 50 ja 51 voi
daan arvioida vesipitoisuudenja maatumisasteen tai 
kosteus- ja maatumisasteen avulla suokuutiometrin 
kuiva-aineen energiasisältö ja liitteistä 8-11 50% ja 
35 % kosteille rahka- ja saravaltaisille turpeille. 

Kosteus- ja maatumisastemenetel mä ei väl ttämät
tä vaadi tilavuustarkkojen näytteiden ottoa, kun taas 
suosondia käytettäessä niitä tarvitaan. Lisäksi koste
us- ja maatumisastemenetelmä on aikaa ja vaivaa 
säästävä, koska tulokset saadaanjo perustutkimuksen 
yhteydessä. 
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SUMMARY 

Material and methods 

The study material comprises 49 953 volumetric 
laboratory samples coHected from various parts of 
Finland in the course of peat resource inventory 
undertaken by the Geological Survey of Finland 
(Fig. 1). The properties ofpeat are examined in terms 
of both scientific studies and R&D geared towards 
practical applications. In the former approach all the 
sampies and the sampies from virgin mires (26 823) 
were treated separately and in the latter all the 
samples and the samples with an ash content of less 
than 10% (48 775) . 

In the statistics the pe at types were grouped on the 
basis of the main peat types and the peats with 
additional constituents (Table 1). The main peat 
types were Sphagnum-predominant peats : Sphagnum 
(S) and Carex-Sphagnum (CS); Carex-predominant 
peats : Carex (C) and Sphagnwn-Carex (SC) ; and 
Bryales-predominant peats: Bryales (B) and Carex
Bryales (CB) . The main peat type was considered as 
a group of its own if it occurred as a pure type or 
together with another pure main peat type. The peats 
with additional constituents were considered as 
groups of Eriophorum (ER), Scheuchzeria (SH), 

lignidi (L), nanolignidi (N), Equisetum sp. (EQ) , 
Phragmites australis (PR) or Menyanthes triJoliata 
(MN). Ofthe additional constituents, Trichophorum 
cespitosum (TR) , Molinia caerulea (ML) and 
Schoenoplectus (SP) occurred in such low abundances 
that they were not included in the stati stics. There 
was so little Bryales peat that it was difficult to 
compare it with the other pe at types. 

The main peat types were considered as a group of 
their own iftheir abundance was more than five (over 
83 ,3 %) of the total abundance of the peat constituents, 
i.e . six , and the additional constituents were 
considered as a group of their own if their abundance 
was one (16.7%) or more of the total abundance of 
the peatconstituents, i.e. six. By considering the peat 
with additional constituents as a group of its own it 
was possible to assess the effect of the additional 
constituents on the properties of peaL The additional 
constituents were also divided into Sphagnum- and 
Carex-predominant peats. 

The 6-grade sc ale in the peat type classification is 
used when examining the effect of peat constituents 
on the water and energy contents of peaL 

Main features of the study material 

The study material contains 37.7% Sphagnum
predominant peats, 60.1 % Ca rex-predominant peats 
and 2.2% Bryales-predominant peats (Fig. 4). The 
breakdown of pure main peat types and peats with 
additional constituents is as follow s: Sphagnum (S) 
7 .0%, Carex (C) 6.2%, Bryales (B) 0.1%, Carex
Sphagnum (CS) 6.6%, Sphagnum-Carex (SC) 16.1 %, 
Carex-Bryales (CB) 0.8%, Eriophorum vaginatum 
(ER) 14.9%, Scheuchzeria palustris (SH) 7.8%, 
lignidi (L) 6.8%, nanolignidi (N ) 10.4%, Equisetum 
sp. (EQ) 14.1 %, Phragmites australis (PR) 3.4% and 
Menyanthes triJoliata (MN) 5.8%. 

The degree of humification was determined 
according to von Post' s 1 O-grade scale. The frequency 
of sampies is highest at degree of humification H4. 
There are more Sphagnum- than Ca rex-predominant 
peats in the slightly humified peats (HI- 3) and weil 
humified peats (H7-10) , whereas the peats with 
degrees of humification H4-6 are Carex-predo
minant (Fig. 4). Of the Sphagnum-predominant peats, 
70.3% are of humification degrees H4-5 and as 
much as 83 .9% H4-6. Half of Bryales-predominant 
peats is at degree of humification H4. The sampies 
with degrees of humific a tion H 1-2 are 

underrepresented in relation to the field data. This is 
because the sampling of watery , slightly humified 
surficial peat is less successful with a volumetric 
sampier than with a Macaulay sampler. 

The abundance of additional constituents of peat 
increases with the increase in the degree of 
humification. Thus, while 38.6% of sampies with 
degrees of humification H 1-2 contain additional 
constituents, the fi gure for the weH humified peats 
(H9-1O) is as high as 75.8%. The main peat types 
constitute about one third in the Sphagnum
predominant peats, on average, and about one half in 
the Carex-predominant peats. The increase in the 
abundance of additional constituents with the increase 
in the degree of humification is clearest in slightly 
humified (HI - 4) Sphagnum-predominant peats 
(Table 2) . 

Eriophorum vaginatum is an additional constituent 
of Sphagnum-predominant peats in particular, 
whereas Equisetum sp., nanolignini, Phragmites 
australis and Menyanthes trifoliata are additional 
constituents of Ca rex-predominant peats . 
Scheuchzeria palustris and lignidi occur fairly 
regularly in Sphagnum- and Carex-predominant 
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peats. Sphagnum is the most abundant of the other 
constituents in Carex-predominant peats (Fig. 5) . 

The average degrees of humification of the pure 
main peat types in order of declining abundance are: 
Carex-Sphagnum pe at (CS) 5.4, Sphagnum-Carex 
pe at (SC) 4.9, Carex peat (C) 4.3, Carex-Bryales 
peat (CB) 4.2, Sphagnum peat (S) 4.0, Bryales peat 
(B) 3.3. 

The average degrees of humification of the peats 
with additional constituents in order of declining 
abundance are: lignidi (L) 6.4, Phragmites australis 
(PR) 5.2, Equisetum sp. (EQ) 5.0, Eriophorum 
vaginatum (ER) 4.9, nanolignidi (N) 4.9, Menyanthes 
trifoliata (MN) 4.7 and Scheuchzeria palustris (SH) 
4.4. 

Relationships between peat properties 

The relationship between the degree ofhumification 
and water content, dry bulk density , net calorific 
value, ash content and energy content was examined 
at so me length for the main peat types and the peats 
with additional constituents (Table 3 and Appendices 
1-7). The influence of water content, dry bulk density 
and ash content on the net calorific value and the 
energy content was studied for different peat types 
(Tables 8-10 and Appendices 1-7). 

When decomposing, peat becomes more compact in 
structure, and the proportion of its pores, i.e. that of 
water and gases, decreases. Palticle size, permeability, 
retention capacity, elasticity and the percentage of 
bound oxygen decline. At the same time dry bulk 
density, net calorific value, energy content and ash 
content increase, in the Sphagnum peats in particular. 
The properties of Carex peats are markedly less 
dependent on each other (Appendices 1-7), mainly 
because ofthe anatornical and physiological differences 
of the plant species constructed of Sphagnum and 
Ca rex peats, which causes the differences in the 

properties particularly in slightly humified peats. As 
much as 70.3% of the Carex peats have degrees of 
humification H4-5 , irnplying that their range of 
degrees of humification is distinctly narrower than 
that for Sphagnum peats. Excluding ash content, the 
standard-deviations in the properties of alJ sampIes 
are greater in Sphagnum peats than in Carex peats. 
The average differences in properties (ash content 
excluded) between the degrees of humification , 
however, a1'e smaller in Ca rex peats than in Sphagnum 
peats. Thus, the scale ofhurnification does notclassify 
properties studied in Ca rex peats as welJ as it does in 
Sphagnum peats. 

Other factors lowering the correlation are the 
possible loss of water during sampling, compression 
of the sampIe, particularly when slightly humified 
moist surficial peats are sampled, and the drying of 
surficial peats caused by drainage. The difficulty of 
determining the degree of humification with the von 
Post method is most pronounced when it is used for 
dry peats (Figs 31, 32, 35 and 36). 

Influence of peat type and degree of humification on water content 

The correlation between the water content and 
degree of humification for Sphagnwn-predominant 
peats is highly significant (-0.44), forBryales-predo
minant peats significant (-0,37) and for Ca rex
predominant peats indicative (-0.20) (Table 3 and 
Appendices 1-7). 

For Sphagnum-predominant peats , the decrease in 
water content with the increase in degree of 
humification is greatest in slightly humified peats, 
whereas for Carex-predominant peats it is greatest in 
welJ humified peats (Figs 6 and 7). 

The water content of Sphagnum-predominant peats 
in virgin mires is higher than that of Carex
predominant peats at degrees of humification HI-4. 
The difference is greatest at H 1-2 (2.6 percentage 
points). At degrees of humification H5-8 the water 
content of Sphagnum-predominant peats is somewhat 
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lower and at H9-10 somewhat higher than that of 
Carex-predominant peats (Figs 9 and 10). 

Sphagnum peat (S) of alJ the main peat types has 
the highest average water content, 92.5 %. It is folJo
wed in declining order by Bryales peat (B) 92.5 %, 
Carex-Bryales peat (CB) 92.2%, Carex peat (C) 
90.9%, Sphagnum-Carex peat (SC) 90.3% and Carex
Sphagnum peat (CS) 90.1 %. 

The peats containing Scheuchzeria palustris (SH) 
have the highest average water content, 91.9%, of 
peats in virgin mires with additional constituents. 
They are folJowed in declining order by peats 
containing Menyanthes trifoliata (MN) 91.8 %, 
Phragmites austratis (PR) 91 .0%, nanolignidi (N) 
91.0%, Equisetum sp. (EQ) 91.0%, Eriophorum 
vaginatum (ER) 90.7% and lignidi (L) 89.2% (Figs 
11 and 12). 
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Influence of peat type and degree of humification on dry bulk density 

The difference in physiology between peat types 
is reflected very clearly in the fact that dry bulk 
density does not correlate with the degree ofhumifi
cation in Carex peats (0.07) but does so very 
significantly (0.45) in Sphagnum peats. The size of 
the plant remains in peat declines as decomposition 
proceeds and the peat structure becomes more com
pact, i.e. dry bulk density increases. This is 
particularly true of Sphagnum peat. As Carex peat is 
already compact when slightly humified, the changes 
caused by decomposition are not reflected in a change 
in dry bulk density as they are in Sphagnum peat. In 
slightly humified (HI-3) Carex peat, the dry bulk 
density may even decrease with an increase in the 
degree of humification (Figs 13 and 14). One reason 
for this is the ash content of Carex peat which is 
clearly greater at degrees of humification H 1-2 than 
at H3 (Figs 21 and 22), but also that in volumetric 
sampling the sampie, if taken from slightly humified 
surficial peats, may become compressed. 

Carex-Sphagnum peat (CS) has the highest average 
dry bulk density , 97.7 kg/m3. It is followed in 
declining order of abundance by Sphagnum-Carex 
peat (SC) 96.1 kg/m3

, Carex peat (C) 9l.5 kg/m3, 

Carex-Bryales peat (CB) 82.5 kg/m3, Bryales peat 

(B) 74.6 kg/m3 and Sphagnum peat (S) 74.0 kg/m3. 

Among the main peat types with an equal degree 
ofhumification, slightly humified H 1-4 Sphagnum
predominant peats have a manifestly lower dry bulk 
density than Carex-predominant peats. At degrees of 
humification H5-7 the dry bulk density of Sphagnum
predominant peats is somewhat higher than that of 
Carex-predominant peats. In weIl humified peats 
(H8-10) the dry bulk density of Carex-predominant 
peats is higher than that of Sphagnum-predominant 
peats (Figs 13 and 14). 

Lignidi peat (L) has the highest dry bt,lk density of 
the peats with additional con tituents, 111.5 kg/m3. 

It is followed in order of declining abundance by 
peats containing Eriophorum vaginatum (ER) 9l.6 
kg/m 3

, Equisetum sp. (EQ) 91.1 kg/m3, nanolignidi 
(N) 90.3 kg/m3

, Phragmites australis (PR) 88.4 kg/ 
m3

, Menyanthes trifoliata (MN) 83.6 kg/m3 and 
Scheuchzeria palustris (SH) 78.6 kg/m3. 

Among peats with additional constituents and an 
equal degree of humification, the dry bulk densities 
of lignidi peats are, on average, markedly higher and 
those of Scheuchzeria palustris pe at lower than 
those of other peats with additional constituents 
(Figs 15 and 16). 

Influence of peat type and degree of humification on net calorific value 

The correlation between the net calorific value 
and degree of humification of peat is very significant 
for Sphagnum-predominant peats (0.61), whereas 
for Carex- and Bryales-predominant peats there is 
no significant correlation (0.16). The higher the 
abundance of the Sphagnum pe at constituent, the 
higher is the significance of the correlation. The 
Carex-Bryales peats do not show any correlation 
between net calorific value and degree of humifica
tion (0.04) (Appendices 1-7 and Table 3). 

Owing to the physiological differences between 
the plant species, slightly humified Carex peats have 
higher net calorific values than Sphagnum peats . 
Among the main pe at types with the same degrees of 
humification, the net calorific values of Ca rex peat at 
Hl-2 are 2.2 MJ/kg, and at H8 0.3 MJ/kg higher than 
those of Sphagnum pe at (Fig. 19). The high ash 
content lowers the net calorific value of Carex
Bryales peats . The net calorific value of Sphagnum
predominant peats increases more rapidly with the 
increase in degree of humification than does that of 
Carex-predominant peats. The net calorific value of 
Sphagnum-predominant peats exceeds that of Carex-

predominant peats after H6 due to the sharp increase 
in the ash content of the latter (Fig. 19). 

Carex peat (C) has the highest average net calorific 
value of the main peat types, 21.6 MJ/kg. It is 
followed in declining order by Sphagnum-Carex 
peat (SC) 21.5 MJlkg, Carex-Sphagnum pe at (CS) 
21.1 MJ/kg, Carex-Bryales peat (CB) 19 .5 MJlkg, 
Bryales peat (B) 19.4 MJ/kg and Sphagnum peat (S) 
19.4 MJ/kg. 

Of the peats with additional constituents, lignidi 
peat (L) has the highest average net calorific value, 
21.7 MJ/kg. It is followed in declining order by peats 
containing Phragmites australis (PR) 21.1 MJ/kg, 
nanolignidi (N) 2l.1 MJ/kg, Equisetum sp. (EQ) 
20.9 MJ/kg, Menyanthes trifoUata (MN) 20.7 MJ/kg 
and Eriophorum vaginatum (ER) 20.7 MJ/kg. 

Among the peats with additional constituents and 
the same degree of humification the lignidi peat has 
the highest average net calorific va1ue at HI-6. With 
the increase in decomposition the net calorific value 
of Eriophorum vaginatum peats increases more 
rapidly than does that of any other peat type (Fig. 20) . 
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Influence of peat type and degree of humification on ash content 

The ash content and degree of humification of 
Sphagnum-predominant peats (0.16), Bryales
predominant peats (0,22) and Carex-predomin ant 
peats (0.19) do not correlate significantly with each 
other. However, the ash content is usuaJly higher in 
slightly humified (H 1-2) surficial peats than in the 
peats in interlayers (H3). Exceptions are the peats 
containing nanolignidi, lignidi and Scheuchzeria 
palusrris (Figs 21-24). 

The Bryales peat (8) has the highest average ash 
content, 5.2% of dry matter. It i fo ll owed in declining 
order by Carex-Bryales peat (CB) 5.0%, Sphagnum
Carex peat (SC) 4.0%, Carex peat (C) 3.8%, Carex
Sphagnum pe at (CS) 3.4% and Sphagnum peat (S) 
1.6%. In the course of decomposition, the ash content 
of Ca rex peats increases more than does that of other 
peats (Fig. 21). 

The ash content increases from Sphagnum peats 

towards Carex and Bryales peats. Flood waters have 
brought inorganic matter to the Carex and Bryales 
peats from the surrounding mineral soils, thus raising 
their ash content, whereas Sphagnum peats get their 
nutrients from oligotrophie rain waters. Thus the ash 
content correlates very weil with the trophic level 
(Figs 2 1 and 22). 

Phragmites australis peat (PR) has the highest 
average ash content, 5.3%, ofthe peats with additional 
constituents. It is fo llowed in declining order by 
peats containi ng Equisetum sp. (EQ) 4 .8%, lignidi 
(L) 4.6%, Menyanthes tr~foliata (MN) 4.2%, 
nanofignidi (N) 3.8%, Scheuchzeria palustris (SH) 
2.7% and Eriophorum vaginatum (ER) 1.9%. The 
ash co ntents of the additi onal constituents are 
naturally the highest, showing that the mire is due to 
overgrowth of a waterbody (Figs 23 and 24). 

Influence of peat type and degree of humification on dry matter energy content 

The correlation between the energy content and 
degree of humification of pe at is fairly signifi cant 
(0.39) . For Sphagnum-predominant peats, the 
correlation is very significant (0.51), for Bryales
predomi nant peats significant (0,40) but for Carex
predominant peats only indicative (0.24) . 

Carex-Sphagnum peat (CS) is the main type wi th 
the highest average energy content, 0.58 MWh/m3. It 
is followed by Sphagnum-Carex peat (SC) 0.58 
MWh/m3, Carex peat (C) 0 .55 MWh/m.l, Ca rex
Bryales peat (CB) 0.45 MWh/m3, Bryales peat (8) 
0,4 1 MWh/m3 and Sphagnum pe at (S) 0.40 MWh/m3. 

When Sphagnum peat is the main constituent the 
energy content increases with the increase in the 
Carex component. The increase in energy content 
with the increase in the percentage of Carex peat is 
mainly due to the decrease in water content (Fig. 8). 
The increase in energy content with the increase in 
decomposition is distinctly higher in Sphagnum than 
in Carex peats (Figs 25 and 26). 

Ofthe peats with additional constituents, the lignidi 
peats (L) have the highest average energy content, 
0.68 MWh/m 3

. They are fo llowed in declining order 
by peats containing Eriophorum vaginatum (ER) 
0.54 MWh/m3

, Equiserum sp. (EQ) 0.53 MWh/m3, 

nanolignidi (N) 0.53 MWh/m" Phragmites australis 
(PR) 0.52 MWh/m 3

, Menyanthes trifoliata (MN) 
0.48 MWh/m3 and Scheuchzeria palustris (S H) 0.46 
MWh/m3 (Figs 27 and 28). 

Excludi ng lign idi, the add iti onal constituents 
red uce the average energy content of pure Ca rex 
peat. The reduction is greatest in slightly humified 
Carex peats. However, the additional constituents 
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raise the energy content of weJl humified Carex 
peats slightly. lrrespectiveofthe degreeofhumificati
on, the additional constituents increase the energy 
content of pure Sphagnum peat (Tables 4 and 5) . 

The increase in the abundance of Eriophorum 
vaginatum, lignidi and Phragmites australis peat 
constituents from one to two raises, and the decrease 
in the abundance of Scheuchze ria palustris, 
nanolignidi, Equisetum sp. and Menyanthes trifoliata 
consti tuents lowers the energy content of Sphagnum
predomi nant peats on average. An increase from one 
to two in the abundance of all additional constituents 
except lignidi peats and the peats richest in Scheuchze
ria palustris and Menyanthes trifoliata decreases the 
energy content of Carex-predominant peats on 
average (Fig. 29). 

The peat types are tabulated in order of the energy 
content of dry matter MWh/m3 (effective net calorific 
value x dry bulk dens ity) in groups comprising a11 
sampIes, samples with degree of humification H4 and 
sampIes with degree of humification H8 (Table 6). The 
peats containing lignidi have the highestenergy contents, 
the highest degree of humification and the lowest water 
content. In the group of a11 sampIes the Sphagnum and 
Bryales peats have the lowest energy contents as have 
the peats containi ng Menyanthes trifoliata and 
Scheuchzeria palustris , in which the degree of 
humification is lowest and the water content highest. 
The energy content of Sphagnum peat increases most 
(59%) in relation to the other main peat constituents 
fro m degree of humification H4 to H8. COlTespondigly 
with additional constituents the ri se is greatest in 
Phragmites austratis (45%). 
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Influence of drainage on water content and dry bulk density 

The average water content of virgin peat deposits 
is 90.9% of wet mass , the range being 93.3-88.0% 
depending on the degree of humification . The avera
ge watercontent ofthe peats in recently drained areas 
is 90.0% (90.9-87.3 %), that of transforming peatl ands 
89.8% (90.0-86.8%), transformed peatlands 88.6% 
(87 .7-84.3%) and peat fields 86.7 (87.6-77.1 %) 
(Fig.30). 

For Sphagnum-predominant peats, the greatest 
decrease in water content is between transforming 
peatlands and transformed peatlands, and for Carex
predominant peats between transformed peatlands 
and peat fields (Figs 31 and 32) . 

Influence of drainage on dry bulk density of 

Sphagnum-predominant peats as function of depth is 
down to 0 ,5 meters in recently drained and 
transforming peatlands. Deeper than this there is not 
much difference between the dry bulk density of 
recently drained and transforming peatlands 
compared with virgin peatlands. But the dry bulk 
density of transformed peatlands and peatfields is 
greater even deeper. Compared with Ca rex
predominant areas, drainage influences down to 0,5 
meters in recently drained and transforming peatlands 
and down to 0,6 meters in transformed peatlands. In 
peatfields the dry bulk density is greater even deeper 
compared with virgin peatlands (Figs 33 and 34). 

Influence of water content on dry bulk density 

There is a highly significant negative correlation 
between the dry bulk density and water content of 
peats (-0.96). For the main pe at types the correlation 
ranges from -0.98 for Carex-Bryales peats to -0.94 
for Carex peats. For the peats with additional 

constituents, the correlation ranges from -0.96 for 
peats containing Eriophorum vaginatum, nanolignidi, 
Equisetum sp. and Phragmites australis to -0.94 for 
peats with lignidi (Table 8 and Appendices 1-7). 

Influence of water content on net calorific value 

There is a very significant negative correlation 
between the net calorific value and water content of 
peat in Sphagnum peats (-0.62) and Sphagnum
predominant peats (-0.60) , whereas the correlation 
for Carex- predominant peats is only indicative 
(-0.23) . The Carex peats (-0.09) do not show any 

correlation at all between net calorific value and 
water content. Of the peats with additional consti
tuents, those containing Eriophorum vagina turn 
exhibit the correlation with the highest significance 
(-0.65) and those containing Phragmites australis 
the lowest (-0.08) (Table 8 and Appendices 1-7). 

Influence of water content on dry matter energy content 

The correlation between the energy content and 
water content of peats is negative and highly 
significant (-0.94). In the main peattypes the correla
tion ranges from -0.96 for Carex-Sphagnum peats 
and Carex-Bryales peats to -0 .91 for Carex peats. In 

the peats with additional constituents the correlation 
ranges from -0.95 for peats containing Eriophorum 
vaginatum to -0.91 for peats with lignidi (Table 8 
and Appendices 1-7). 

Influence of dry bulk density on dry matter energy content 

The correlation between the energy content and 
dry bulk density of peats (0 .97) is even more 
significant than that between energy content and 
water content. In the main peat types the correlation 
ranges from 0.99 for Sphagnum peats to 0.97 for 

Carex and Sphagnum-Carex peats. In the peats 
containing additional constituents the correlation 
ranges from 0.99 for peats with Eriophorum 
vaginatum to 0.95 for peats with lignidi and 
Phragmites australis (Table 9 and Appendices 1-7). 
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Influence of ash content on net calorific value 

Amon g the peats with equal ash contents, 
Sphagnum-predominant peats have a lower net 
calorific value than Carex-predominant peats, and 
thu s at ash contents of less than 1 % the net calorific 
value is about 2 MJ/kg lower, but the difference 
decreases with an increase in the ash content. The net 
calorific value of Bryales-predominant peats is about 
the same as that of Sphagnum-predominant peats up 
to an ash content of2-3%. With an increase in the ash 
content the net calorific value of Bryales-predominant 
peats is 0 .5-1.0 MJ/kg lower than that of Sphagnum
predominant peats (Fig. 37, Table LO) . 

When higher than 2-3 %, the ash content lowers 
the net calorific value of Sphagnum-predominant 
peats and when higher than 1-2% that of Ca rex
predominant peats. lf the ash content is lower than 
the above values, any increase in it raises the net 
calorific value. At low ash contents, the calorific 
value mainly depends on the peat type (abundance of 
Carex peat constituem). The reducing effect of ash 
content on net calorific value is evident when peats 
with an equal degree of humification are compared 
with each other at higher ash contents (Figs 38 and 
39). 

Calculation of the energy content of mires on the basis of water content and degree of humification 

The formulas developed forcalculating theenergy 
content of mires on the basi s of water content and 
degree of humification were improved. The coeffi
cient of determination ofthe formulas for Sphagnum
predominant peats is 92% and for Carex-predominant 

peats 87% (Table 11 , formulas 6-13). 
If the ash content is included in the formulas the 

coefficient of determination will rise by 0.2% for 
Sphagnum-predominant peats and by 1.9% for Ca rex
predominant peats (Table 12, formulas 14 and 15) 

Assessment of the energy content of mires without laboratory determinations 

Sampling undertaken specifically for watercontent 
determinations and for calculating the energy content 
of mires from the data thus obtained does not, 
howev er, significantly improve the results as 
compared with those of volumetrie sampling. In 
practical applications , the greatest benefit would be 
achieved if the voluminous data produced by mire 

Assessment of the energy content of mires on 
the basis of degree of humification 

Estimation of the energy content of peat on the 
basis of degree of humification alone is inaccurate. 
The coefficient of determination for Sphagnum
predominant peats is 26% but only 6% for Ca rex
predominant peats. In practice, the degree of 
humification can only be used for assessing the 
energy content of Sphagnum-predominant mires 
(Table 13 , formldas 16 and 17). 

Assessment of the energy content of mires on 
the basis of degree of humification and draining 
stage 

The method based on the stage of decomposition 
and drainage gives a slightly more reliable estimate 
for the energy content of mires than that based solely 
on the degree ofhumification. However, statistically , 
the results hardly improve. As the energy content 
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studies were used more effectively for calculating 
the energy content of mires . Then it would not be 
necessary to take sampies specifically for water 
content determinations. The results of the present 
study allow the energy content of mires to be calcula
ted more accurately on the basi of field surveys. 

varies largely depending on thedegree ofhumification, 
the coefficient of determination remains virtually the 
same (Table 14, formulas 18 and 19, Figs 40 and 41). 

Calculation of the energy content of mires on 
the basis of degrees of wetness and humification 

The degree of humification alone is thus not 
enough for calculating the energy content of peat; 
information on the wetness of pe at is also needed. To 
this end, the in-situ classifications of wetness were 
revised. The determinations of wetness classes were 
improved by emphasizing more accurate 
identification of peal types and recording the degree 
of compression and compactness. Wetness and the 
degree of sampIe compression are estimated when 
the sampIes are in the sampier and in hand (Table 15 
and Figs 42-48). 

When determining the degree of wetness for peat 
it is important to remember that the water content of 
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peat does not always depend on the degree of 
humification, Thus the relation of plants to water 
level plays an important role (hummock, lawn level, 
hollow, flark). Differences are also due to the drying 
of peat as a result of drainage and changes in mire 
hydrology. 

The cIass of normal wet peat, to which the bulk of 
the peats belong, has been divided into three 
subcIasses, thus increasing the number of wetness 
cIasses from five to seven (Table 15) . The in-situ 
determinations of the degree of wetness of peat were 
checked with laboratory determinations. The 
dependence of the degrees of wetness and 
humification on watercontent was studied empirically 
by drying sampies and recording the water contents 
at which one wetness class changed into another. 
Degrees of wetness of peat were determined with a 
Macaulay sam pIer at the places where the laboratory 

sampIes were taken. The radiowave method and 
ground-penetrating radar were also used to assess 
the water content in the field (Figs 55-59). 

A third-powerpolynomial equation was developed 
for the dependence of water content on the degrees of 
wetness and humification. By substituting the water 
content corresponding to the degrees of wetness and 
humification in the appropriate formulas, the energy 
content of mires can be calculated with a coefficient 
of determination of81 % for Sphagnum-predominant 
peats and of77% for Carex-predominant peats (Table 
16, formula 20). Figures 50 and 51 can be used to 
estimate theenergy content ofthe dry matter of an in
situ m3 and appendices 8- 11 the energy content of 
peats with a moisture content of 50 % and 35 % on the 
basis of water content and degree of humification or 
degrees of wetness and humification for either Sphag
num-predominant or Carex-predominant peats. 

Comparison of the water content inferred by the method based on degrees of wetness and 
humification with the results inferred by the radiowave moisture probe method and ground 

penetrating radar surveys 

Application of the radiowave method to Sphagnum 
mires is hampered by species of the taxon Cuspida 
that flourish in wet habitats and for which the method 
shows too low water contents. The radiowave method 
thus mainly indicates the correlation between degree 
of humification and water content. The comparison 
is further hampered by the difficulty of interpreting 
the surface layer of a mire from the radiowave 
method and ground penetrating radar data. Otherwise 
the results show that the water contents obtained 
with various methods do not significantly differ 
from each other (Figs 55-58). 

The results indicate that ground penetrating radar 
survey can be used for a rough comparison of water 
contents (Figs 56 and 59) but that accurate inter-

pretation of the boundaries of water content cIasses 
is not always feasible. The radar is capable of 
distinguishing between wet areas (hollows and flarks) 
and dry areas (ridges and well humified layers), but 
the data cannot be used in calculating the energy 
content of peat. 

The method based on degrees of wetness and 
humification does not necessarily need volymetric 
sampies but on the other hand the radiowave method 
does not wholly decrease the number ofvolymetric 
sampies. SampIes are needed less than 30- 50%. In 
addition the method based on degrees of wetness and 
humification save us time and work because we get 
results as early as during field surveys. 
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Liite 1. Tilastotietoa turpeen ominaisuuksista (käynökelpoiset näytteet, tuhkapitoisuus alle 10 %). 
Appendix 1. Statistics of peat properties (exploitable peats, ash content less than 10'1'0). 

Ominaisuus Keskiarvo Keskihajonta Näyneiden Ikm 

Property Mean Std dev No. of samples 

Maatumisaste (H) 4,9 (4,8) 1,4 (1,4) 49953 (48775) 

Deg ree of humification (H) 

Vesipitoisuus (% tUOI'em.) 90,7 (90,8) 2,4 (2,4) 49953 (48775) 

Water conte nt (% wet mass) 

Tiheys (kg/m3
) 91,0 (90,5) 24,3 (24,0) 49953 (48775) 

Dry bulk density (kg/m3
) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 21,0 (21,0) 1,5 (1,4) 49953 (48775) 

Net calorific value (MJ/kg) 

Tuhkapitoi suus (% kuivam .) 3,6 (3,3) 2,6 (1,8) 49953 (48775) 
Ash content (% dry mass) 

Energiasisältö (MWh/m3
) 0,53 (0,53) 0,16 (0,16) 49953 (48775) 

Energy conte nt (MWh/m3
) 

Turpeen ominaisuuksien korrelaatiomatriisi , Kaikki näytteet. 
Correlation matrix of peat properties. All samples. 

Maatumi s- Vesi- Tiheys Lämpö- Tuhka- Energia-
aste pitoisuus arvo pitoisuus sisältö 

Maatumisaste -0,33 0,35 0,38 0,15 0,39 
Degree of humification p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Vesipitoisuus -0,33 -0,96 -0,43 -0,20 -0,94 
Water content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tiheys 0,35 -0,96 0,43 0,22 0,97 
Dry bulk density p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Lämpöarvo 0,38 -0,43 0,43 -0,25 0,6 1 
Net calorifie value p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tuhkapitoi suus 0, 15 -0,20 0,22 -0,25 0,11 
Ash eontent p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Energiasisältö 0,39 -0,94 0,97 0,61 0, 11 
Energy content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

p = merkitsevyystaso (level of signifieanee) 

74 



Geologian tutkimuskeskus , Tutkimusraportti - Geologieal Survey of Fil1land, Reporr of In vesligaliol1 121, 1994 

Suon e nergiasisä llön laskeminen turpeen ominaisuuksien av ull a 

Liite 2. Tilastotietoa rahkavaltaisten turpeiden ominaisuuksista (käyttökelpoiset turpeet, tuhkapitoisuus alle 10 %). 
Appendix 2. Statislics of Sphagnum-predominanl peal properties (explo itable peals, ash conlenlless than 10%). 

Ominaisuus Keskiarvo Keskihajonta Näytteiden Ikm 
Property Mean Std dev No. of sampies 

Maatumisaste (H) 4,9 (4,9) 1,6 (1 ,6) 18824 (18554) 
Deg ree of humification (H) 

Vesipitoisuus (% tuOfem .) 90,8 (90,9) 2,8 (2,8) 18824 (18554) 
Water content (% wet mass) 

Tiheys (kg/m3
) 89,1 (88,7) 28,7 (28,5) 18 824 (18554) 

Dry bulk density (kglm3
) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 20,6 (20,6) 1,7 (1,6) 18824 (18554) 
Nel caloriftc value (MJlkg) 

Tuhkapitoisuus (% kuivam.) 2,6 (2,4) 2,3 (1,7) 18 824 (18554) 
Ash contenl (% dry mass) 

Energiasisältö (MWh/m3
) 0,52 (0,52) 0,20 (0,20) 18824 (18554) 

Energy content (MWhlm3
) 

Rahkavaltaisten turpeiden ominaisuuksien korrelaatiomatriisi. Kaikki näytteet. 
Correlation matrix of Sphagnum-predominant peat properties. All sampies. 

Maatumi s- Vesi- Tiheys Lämpö- Tuhka- Energia-
aste pitoisuus arvo pitoisuus sisältö 

Maatumisaste -0,44 0,46 0,61 0, 16 0,51 
Deg ree of humiftcation p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Vesipitoisuus -0,44 -0,96 -0,60 -0,18 -0,95 
Water content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tiheys 0,46 -0,96 0,60 0,21 0,98 
Dry bulk density p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Lämpöarvo 0,61 -0,60 0,60 -0,07 0,73 
Net caloriftc value p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tuhkapitoisuus 0,16 -0,18 0,21 -0,07 0,14 
Ash conlent p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Energiasisältö 0,51 -0,95 0,98 0,73 0,14 
Energy content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

p = merkitsevyystaso (level of significance) 
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Liite 3. Tilastotietoa saravaltaisten turpeiden ominaisuuksista (käyttökelpoiset näytteet, tuhkapitoisuus alle 10 %). 
Appendix 3. Statistics o/Carex-predominant peat properties (exploitable peats, ash content less than 10%). 

Ominaisuus Keskiarvo Keskihajonta Näytteiden Ikm 
Property Mean Std dev No. 0/ sampies 

Maatumisaste (H) 4,8 (4,8) 1,2 0,2) 30021 (29151) 
Deg ree 0/ humification (H) 

Vesipitoisuus (% tuorem.) 90,6 (90,7) 2,1 (2,1) 30021 (29 151) 
Water content (% wet mass) 

Tiheys (kg/m3
) 92,5 (91,9) 21,2 (20,7) 30021 (29 151) 

Dry bulk density (kg/m3
) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 21 ,3 (21,3) 1,3 (1,1) 30021 (29 151) 
Net calorific value (MJ/kg) 

Tuhkapitoisuus (% kuivam.) 4,2 (3,9) 2,6 (1 ,6) 30021 (29151) 
Ash content (% dry mass) 

Energiasisältö (MWh/m3
) 0,55 (0,55) 0,14 (0,14) 30021 (29 151) 

Energy content (MWh/m3
) 

Saravaltaisten turpeiden ominaisuuksien korrelaatiomatriisi. Kaikki näytteet. 
Correlation matrix 0/ Carex-predominant peat properties. All sampies. 

Maatumis- Vesi- Tiheys Lämpö- Tuhka- Energia-
aste pitoisuus arvo pitoisuus sisältö 

Maatumisaste -0,20 0,22 0,16 0,19 0,24 
Deg ree 0/ humification p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Vesipi toisuus -0,20 -0,96 -0,23 -0,2 1 -0,93 
Water content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tiheys 0,22 -0,96 0,23 0,23 0,97 
Dry bulk density p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Lämpöarvo 0,16 -0,23 0,23 -0,53 0,46 
Net calorific value p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tuhkapitoisuus 0,19 -0,21 0,23 -0,53 0,07 
Ash content p = 0,00 p = 0,00 p = 0.000 p = 0,00 p = 0,00 

Energiasisältö 0,24 -0,93 0,97 0,46 0,07 
Energy content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

p = merkitsevyystaso (level 0/ significance) 
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Liite 4. Tilastotietoa ruskosammalvaltaisten turpeiden ominaisuuksista (käyttökelpoiset näytteet, tuhkapitoisuus alle 
10 %). 
Appendix 4. Statistics of Bryales-predominant peat properties (exploitable peats, ash content less than 10%). 

Ominaisuus Keskiarvo Keskihajonta Näytteiden lkm 
Property Mean Std dev No. of samples 

Maatumisaste (H) 4,3 (4,3) 1,1 (1,1) 1108 (1070) 
Degree of humifieation (H) 

Vesipitoisuus (% tuorem.) 91,8 (91 ,8) 1,9 (1,9) 1108 (1070) 
Water content (% wet mass) 

Tiheys (kg/m3
) 81,8 (81 ,1) 19,3 (18,7) 1108 (1070) 

Dry bulk density (kg/m3
) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 19,5 (19,6) 1,2 (1,1) 1108 (1070) 
Net calorifie value (MJlkg) 

Tuhkapitoisuus (% kuivam.) 5,0 (4,6) 2,9 (l,8) 1108 (1070) 
Ash content (% dry mass) 

Energiasisältö (MWh/m3
) 0,45 (0,44) 0,12 (0,12) 1108 (1070) 

Energy content (MWh/m3
) 

Ruskosammalvaltaisten turpeiden ominaisuuksien korrelaatiomatriisi . Kaikki näytteet. 
Correlation matrix of Bryales-predominant peat properties. All sampies. 

Maatumis- Vesi- Tiheys Lämpö- Tuhka- Energia-
aste pitoisuus arvo pitoisuus sisältö 

Maatumisaste -0,37 0,41 0,16 0,22 0,40 
Degree of humification p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Vesipitoisuus -0,37 -0,96 -0,29 -0,27 -0,94 
Water eontent p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tiheys 0,41 -0,96 0,30 0,31 0,97 

Dry bulk density p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Lämpöarvo 0,16 -0,29 0,30 -0,34 0,51 

Net calorifie value p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tuhkapitoisuus 0,22 -0,27 0,31 -0,34 0,17 

Ash content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Energiasisältö 0,40 -0,94 0,97 0,51 0,17 

Energy content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

p = merkitsevyystaso (level of signifieance) 
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Liite 5. Tilastotietoa turpeen ominaisuuksista luonnonti laisilla soilla (käyttökelpoiset näytteet, tuhkapitoisuus alle 10 
%). 
Appendix 5. Statistics ojpeat properties in virgin mires (explo itable peats, ash content less than 10%). 

Ominai suus Keskiarvo Keskihajonta Näytteiden Ikm 

Property Mean Std dev No. oj sampies 

Maatumisaste (H) 4,7 (4,7) 1,4 (1,3) 26823 (25752) 

Degree oj humiftcation (H) 

Vesipitoisuus (% tuorem.) 91 ,0 (91 ,0) 2,3 (2,3) 26823 (25752) 
Water conte nt (% wet mass) 

Tiheys (kg/m3
) 89,2 (88 ,9) 24,4 (24,3) 26823 (25752) 

Dry bulk density (kg/m3
) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 20,9 (20,9) 1,5 (1,4) 26823 (25752) 
Net calorific value (MJ/kg) 

Tuhkapitoi suus (% kuivam.) 3,5 (3,3) 2,4 (1,8) 26798 (25752) 
Ash content (% dry mass) 

Energiasisältö (MWh/m3
) 0,52 (0,52) 0,16 (0,16) 26823 (25752) 

Energy content (MWh/m3
) 

Turpeen ominaisuuksien kOITelaati omatrii si 1uonnontilaisilla soilla . 
Correlation matrix oj peat properties in virgin mires. 

Maatumis- Vesi- Tiheys Lämpö- Tuhka- Energia-
aste pitoi suus arvo pitoisuus sisältö 

Maatumi saste -0,32 0,33 0,37 0,14 0,36 
Deg ree oj humification p = 0,00 p = 0,00 p =0, 0 p = 0,00 p = 0,00 

Vesipitoisuus -0,32 -0,97 -0,46 -0,17 -0,95 
Water content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tiheys 0,33 -0,97 0,46 0,20 0,98 
Dry bulk density p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Lämpöarvo 0,37 -0,46 0,46 -0,2 1 0,63 
Net caloriftc value p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tuhkapitoisuus 0,14 -0,17 0,20 -0.2 1 0,10 
Ash content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Energiasisältö 0,36 -0,95 0,98 0.63 0, 10 
Energy content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0 .. 00 p = 0,00 

p = merkitsevyystaso (level oj signiftcance) 
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Suon energiasisällön laskeminen turpeen ominaisuuksien av ulla 

Liite 6. Tilastotietoa rahkavaltaisten turpeiden ominaisuuksista luonnontilaisilla soilla (käyttökelpoiset näytteet, 
tuhkapitoisuus alle 10 %). 
Appendix 6. Statistics 0/ Sphagnum-predominant peat properties in virgin mires (exploitable peats, ash content less 
than 10%). 

Ominaisuus Keskiarvo Keskihajonta Näytteiden Ikm 
Property Mean Std dev No. 0/ sampies 

Maatumisaste (H) 4,7 (4,7) 1,6 (1,6) 10 494 (10129) 
Degree 0/ humification (H) 

Vesipitoisuus (% tuorem.) 91,1 (91,1) 2,8 (2,8) 10494 (10129) 
Water content (% wet mass) 

Tiheys (kg/m3
) 86,8 (86,7) 29,2 (29,1) 10494 (10129) 

Dry bulk density (kg/m3
) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 20,4 (20,5) 1,7 (1,6) 10494 (10129) 
Net calorific value (MJ/kg) 

Tuhkapitoisuus (% kuivam.) 2,6 (2,4) 2,3 (1,7) 10489 (10129) 
Ash content (% dry mass) 

Energiasisältö (MWhlm3
) 0,50 (0,50) 0,20 (0,20) 10494 (10129) 

Energy content (MWh/m3
) 

Rahkavaltaisten turpeiden korrelaatiomatriisi luonnontilaisilla soilla. 
Correlation matrix 0/ Sphagnum-predominant peat properties in virgin mires. 

Maatumis- Vesi- Tiheys Lämpö- Tuhka- Energia-
aste pitoisuus arvo pitoisuus sisältö 

Maatumisaste -0,43 0,45 0,59 0,17 0,49 
Degree 0/ humification p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Vesipitoisuus -0,43 -0,97 -0,60 -0,18 -0,96 
Water content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tiheys 0,45 -0,97 0,60 0,21 0,98 
Dry bulk density p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Lämpöarvo 0,59 -0,60 0,60 -0,06 0,72 
Net calorific value p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tuhkapitoisuus 0,17 -0,18 0,2 1 -0,06 0,14 
Ash content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Energiasisältö 0,49 -0,96 0,98 0,72 0,14 
Energy content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

p = merkitsevyystaso (level o/significance) 
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Liite 7. Tilastotietoa saravaltaisten turpeiden ominai uuksista luonnontilaisilla soilla (käyttökelpoiset näytteet, 
tuhkapitoisuus alle 10 %). 
Appendix 7. Statistics of Carex-predominant peat properties in virgin mires (exploitable peats, ash content less than 
10%). 

Ominaisuus Keskiarvo Keskihajonta Näytteiden Ikm 
Property Mean Std dev No. of samples 

Maatumisaste (H) 4,7 (4,7) 1,1 (1,1) 15432 (14899) 
Degree of humification (H) 

Vesipitoisuus (% tuorem.) 90,8 (90,8) 2,0 (2,0) 15432 (14899) 
Water content (% wet mass) 

Tiheys (kg/m3
) 91,3 (90,9) 20,6 (20,4) 15432 (14 899) 

Dry bulk density (kg/mJ
) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 21,3 (21,3) 1,2 (l, 1) 15432 (14899) 
Net calorific value (MJ/kg) 

Tuhkapitoisuus (% kuivam.) 4,0 (3,8) 2,3 (1,6) 15432 (14899) 
Ash content (% dry mass) 

Energiasisältö (MWh/m3
) 0,54 (0,54) 0,13 (0,13) 15432 (14899) 

Energy content (MWh/mJ
) 

Saravaltaisten turpeiden ominaisuuksien korrelaatiomatriisi luonnontilaisilla soilla. 
Correlation matrix of Carex-predominant peat properties in virgin mires. 

Maatumis- Vesi- Tiheys Lämpö-- Tuhka- Energia-
aste pitoisuus arvo pitoisuus sisältö 

Maatumisaste -0,21 0,21 0,16 0,15 0,23 
Degree of humification p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Vesipitoisuus -0,21 -0,96 -0,28 -0,16 -0,94 
Water content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tiheys 0,21 -0,96 0,27 0,18 0,97 
Dry bulk density p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Lämpöarvo 0,16 -0,28 0,27 -0,53 0,49 
Net calorific value p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 

Tuhkapitoisuus 0,15 -0,16 0,18 -0,53 0,02 
Ash content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,023 

Energiasisältö 0,23 -0,94 0,97 0,49 0,02 
Energy content p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,023 

P = merkitsevyystaso (level of significance) 
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Suon energ iasisä llön laskem ine n turpeen ominai suuksien avulla 

Liite 8. Rahkavaltaisten turpeiden energiasisällön (MWh/m 3
) riippuvuus vesipitoisuudesta (w) ja kosteusasteesta (B) 

eri maatumisasteilla (H). Energiasisällöt on lasketru vesipitoisuuden ja maatumisasteen avulla 50 % kostealle turpeelle 
kaavalla 7. Kaavan 20 mukaan on laskettu myös kosteusastetta vastaava vesipitoisuus. Kuvasta voidaan arvioida 
vesipitoisuuden ja maatumisasteen tai kosteus- ja maatumisasteen avulla 50 % kosteiden rahkavaltaisten tUl1Jeiden 
energiasisältö. 

Appendix 8. Energy content of Sphagnum-predominant peats (MWh/m3
) asfunction ofwater content (w) and degree 

ofwetness (B) at different degrees ofhumification (H). Energy contents were calculatedfor a moisture conten! of50 
% with formula 7 on the basis ofwater content and degree of humification. The water content corresponding to the 
degree ofwetness was calculated withformula 20. The graph can be used to estimate the energy content of Sphagnum
predominant peats with a moisture of 50 % on the basis of either water content and degree of humification or degree 
ofwetness and degree of humification. 
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Liite 9. Rahkavaltaisten turpeiden energiasisällön (MWh/m3
) riippuvuus vesipitoisuudesta (w) ja kosteusasteesta (B) 

eri maatumisasteilla (H). Energiasisällöt on laskettu vesipitoisuuden ja maatumisasteen avulla 35 % kostealle turpeelle 
kaavalla 9. Kaavan 20 mukaan on laskettu myös kosteusastetta vastaava vesipitoiwus. Kuvasta voidaan arvioida 
vesipitoisuuden ja maatumisasteen tai kosteus- ja maatumisasteen avulla 35 % kosteiden rahkavaltaisten turpeiden 

energiasisältö . 
Appendix 9. Energy conlent of Sphagnum-predominant peafs (MWh/m3

) as Juncfion oJ water contenf (w) and degree 
oJwelness (B) af differenf degrees oJ humijicafion (H). Energy confenls were calculated Jor a moisture content oJ 35 
% wilh Jormula 9 on Ihe basis oJ wafer contenf and degree 0/ humijication. The waler content corresponding to the 
degree oJ wefness was calculaled with Jormula 20. The graph can be used to estimate the energy content 0/ Sphagnum
predominant peats with a moislure contenI 0/35 % on the basis oJ either water conte nt and degree 0/ humification or 

degree oJ wetness and degree oJ hum.ijicafion. 
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Suon energiasisä lJ ön laskeminen lurpeen ominaisuuksien avulJa 

Liite 10. Saravaltaisten turpeiden energiasisällön (MWh/m 3
) riippuvuus vesipitoisuudesta (w) ja kosteusasteesta (B) 

eri maatumisasteilla (H). Energiasisällöt on laskettu vesipitoisuuden ja maatumisasteen avulla 50 % kostealle turpeelle 
kaavalla 11. Kaavan 20 mukaan on laskettu myös kosteusastetta vastaava vesipitoisuus. Kuvasta voidaan arvioida 
vesipitoisuuden ja maatumisasteen tai kosteus- ja maatumisasteen avulla 50 % kosteiden saravaltaisten turpeiden 
energiasisältö. 

Appendix JO. Energy content of Carex-predominant peats (MWh/m3
) as function ofwater content (w) and degree of 

wetness (B) at different degrees of humification (H). Energy contents were calculated for a moisture content of 50 % 
with formula 1 J on the basis of water content and degree of humification. The water content corresponding to the 
deg ree of wetness was calculated with formula 20. The graph can be used to estimate the energy content of Ca rex
predominant peats with a moisture of 50 % on the basis of either water content and degree of humification or degree 
of wetness and degree of humification. 

...... 
C 
Q) ...... 
C 
o 
ü 

>-
0> .... 
Q) 
C 

W 

1.00 

0.95 

0.90 

0.85 1+ 

l4 
0.80 

-
0.75 

0.70 

0.65 

0.60 t:F 'Ir 
l=icr -

0.55 ptt' 

ß· 

0.50 
f± 

0.45 lit h 

~ n n 
0.40 

U in 

~ rl~ 

0.35 :f; 
d J

' 

Irfl 
0.30 1l11 ' ~ 

-I[~fj 
0.25 I, 

_~~~:f 
0.20 -~.~t ,I 

0.15 t~1 
l f'r' 0.10 

H 1-2 

'. 
• H 

•• 

• 
I 

3 4 5 6 7 8 9-10 

Maatumisaste Degree of humification 

83 



Geologian tutkimuskeskus , Tutkimusraportti - Geological Survey 01 Finlond, Report oI lnvestigation 12/ , 1994 

Markku Mäkilä 

Liite 11 . Saravaltaisten turpeiden energiasisällön (MWh/m3
) riippuvuus vesipitoisuudesta (w) ja kosteusasteesta (B) 

eri maatumisasteilla (H). Energiasisällöt on laskettu vesipitoisuuden ja maatumisasteen avulla 35 % kostealle turpeelle 
kaavalla 13. Kaavan 20 mukaan on laskettu myös kosteusastetta vastaava vesipitoisuus. Kuvasta voidaan arvioida 
vesipitoisuuden ja maatumisasteen tai kosteus- ja maatumisasteen avulla 35 % kosteiden saravaltaisten turpeiden 

energiasisältö. 
Appendix 11. Energy content of Carex-predominant peats (MWh/mJ

) as function of-water content (w) and degree of 
wetness (8) at different degrees of humification (H). Energy contents were calculatedfor a moisture content of 50 % 
with formula 13 on the basis of water content and degree of humification. The water content corresponding to the 
degree of wetness was calculated with formula 20. The graph can be used to estimare the energy content of Ca rex
predominant peats with a moisture of 35 % on the basis of either water content and degree of humification 01' degree 

of wetness and degree of humification. 
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