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1 JOHDANTO 
Suo on olennainen osa suomalaista luonnonmaisemaa metsien ja järvien lisäksi. Erään teorian 
mukaan Suomi on peräisin Sooma-sanasta, joka on tarkoittanut suota tai nykyisen käsityksen 
mukaan yleensä alavaa maata. Jo ensimmäisellä vuosisadalla kreikkalainen Tacitus mainitsee 
pohjoisessa asuvan heimon, fennit, jotka metsästivät pohjoisen laajoilla alavilla mailla. 

Turve on Suomessa määritelty hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi. Sillä on merkittävä, 
noin 7 % osuus energiataseessamme. Kotimaisena polttoaineena turpeella on huomattava 
aluepoliittinen, työllistävä ja energiahuollon varmuutta lisäävä vaikutus.  

Suomi on maailman soistuneimpia maita: turvemaita on yhteensä 9,39 milj. hehtaaria ja 
biologisten soiden yhteenlaskettu ala on noin yhdeksän miljoonaa hehtaaria, lähes 1/3 pinta-
alasta. Geologisia soita on noin 5,1 milj. hehtaaria (Virtanen 2000). Suomen soista on 
luonnontilaisia kolmannes. Erilaisissa suojeluohjelmissa on noin 12 %. Metsätalouden käyttöön 
on ojitettu noin 60 % ja viljelysmaaksi 7 %.  

Suhteellisesti soistunein läänimme on Oulun lääni, suota 47 % pinta-alasta. Vähiten suota on 
Ahvenanmaalla. Määrällisesti eniten suota on Sodankylän kunnassa 335 000 ha. Suhteellisesti 
eniten suota on Limingassa ja Simolassa, 54 % pinta-alasta. (www.turveteollisuusliitto).  

Suo on turvetta kerrostava ekosysteemi. Turve on suokasvien hitaan maatumisen seurauksena 
syntynyt, epätäydellisesti hajonnut, eloperäinen maalaji, joka on akkumuloitunut jokseenkin 
kasvupaikalleen kosteissa olosuhteissa. Yleisesti maapallolla kerrostuu turvetta kosteissa 
ilmasto-olosuhteissa, jolloin satava vesimäärä on suurempi kuin alueelta haihtuva ja pois valuva 
vesimäärä yhteensä. Geologian tutkimuskeskuksessa tutkittujen soiden turpeen keskimääräinen 
pitkäaikainen kerrostumisnopeus Suomessa on noin 0,3 mm/v.  

Geologisena turve-esiintymänä pidetään sellaista suota, jossa turvetta on vähintään 30 cm. 
Suomessa on turvetuottajia kaikkiaan yli 150, näistä valtaosa on pienyrityksiä. Tutkittujen soiden 
keskisyvyys on 1,41 m. Valtakunnan koko turvemäärä on  69,3 miljardia kuutiometriä ja sen 
kuiva-ainemäärä on 6,3 mrd. tonnia (Virtanen ja muut 2003). Suomen soiden kokonaispinta-alan 
arvioidaan olevan 9,4 miljoonaa hehtaaria, ja soihin on arvioitu varastoituneen hiiltä noin 5,3 
miljardia tonnia (www.gtk.fi). Turpeen vuosituotanto on säistä riippuen 5-25 milj. m³. 
Tuotannosta on 90 prosenttia jyrsinpolttoturvetta. Energiatuotannossa on noin 56 000 hehtaaria 
eli 0,6 prosenttia koko suoalasta. 

Suurin osa tuotannosta tapahtuu Länsi-Suomen läänissä, jossa nostetaan lähes 35 prosenttia koko 
maan energiaturpeesta ja 60 prosenttia kasvuturpeesta. Oulun läänin osuus energiaturpeen 
tuotannosta on noin 32 prosenttia ja Itä-Suomen läänin osuus 24 prosenttia (www.ympäristö.fi). 
Noin kolmannes  Suomen teknisesti käyttökelpoisista turvevaroista on Lapissa. (Virtanen ja 
muut 2003).  

 Kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön 
yhteistyönä käynnistettiin vuonna 2002 nelivuotinen tutkimusohjelma, joka selvittää turpeen ja 
turvemaiden kasvihuonevaikutuksia Suomessa. Ohjelma on oleellinen osa turpeen energia-
käyttöä koskevia toimenpiteitä kansallisessa ilmastostrategiassa. Vuoden 2005 alusta alkanut 
päästökauppa heikentää turpeen kilpailukykyä muihin polttoaineisiin nähden. 

Suomessa toimii valtakunnallinen Suoseura yhdistys joka on perustettu 1949. Sen tarkoituksena 
on soiden ja turpeen monipuolisen tutkimuksen sekä niiden tarkoituksenmukaisen ja 
kansantaloudellisen käytön edistäminen.  
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Tässä artikkelissa käsitellään Suomessa tapahtuvaa soiden ja turpeen käyttöä, sen monipuolisia 
käyttökohteita ja siihen liittyvää tutkimusta ja kehitystä.  
 

 

2 SUOMEN SOIDEN RAKENNE 
Vaikka Suomi on verrattain pieni ja pinnanmuodoiltaan tasainen maa, sen soiden morfologiset 
piirteet ovat moninaiset. Suomessa tavataan lähes kaikki boreaalisen vyöhykkeen soiden 
rakennepiirteet, lukuun ottamatta mereisempien ilmastoalueiden peittosoita. Keidas- ja aapasuot 
ovat Suomen tärkeimmät suoyhdistymätyypit, jotka voidaan morfometristen mittausten 
perusteella jakaa eri suurmuototyyppeihin (kuva 1). 

 

 

Kuva 1.   Suomen soiden aluejako. 1 = laakiokeitaat, 2 = kilpikeitaat, 3 = viettokeitaat, 4 = Pohjanmaan 
aapasuot (sara-aavat), 5 = Perä-Pohjolan aapasuot (rimpiaavat), 6 = Metsä-Lapin aapasuot, 7 = 
palsasuot. Lähde: http://www.gtk.fi/tutkimus/turve/turve-kasvuturve.htm
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2.1 Keidassuot 
Suomen kaikki keidassuot ovat alun perin syntyneet minerotrofisina soina. Ne ovat siis olleet 
aapasoita, jotka vasta myöhemmin ovat rahkoittuneet (ombrotrofoituneet). Kyseinen 
rahkoittumisilmiö on maassamme aika-transgressiivinen etelästä pohjoiseen. Varhaisin 
ombrotrofoituminen on Etelä-Suomessa ajoitettu tapahtuneen noin 8000 B.P. Keski-Suomessa 
ilmiön ikä on tavallisesti noin 3000 B.P. ja Lapissa tapahtumasarja käynnistyi vasta noin 2000 
vuotta sitten. 

Keidassuon keskiosaa kutsutaan keskustasanteeksi. Sitä ympäröi keidassuon jyrkin osa, reuna-
luisu. Koko suota kiertää matala ja useimmiten kapea laide. Keskustasanne on suurmuoto-osista 
laajin, ja sen muoto määrää yleensä suon suurmuodon (kuva 2). 

Perinteisen Suomessa käytetyn luokittelun mukaan voidaan erottaa kolme keidassoiden suur-
muototyyppiä: 

1. laakiokeitaat, joilla on jyrkkä reunaluisu ja tasainen keskustasanne,  

2. kilpikeitaat (konsentriset keidassuot), jotka  ovat symmetrisen kuperia, 

3. viettokeitaat (eksentriset keidassuot), joilla sekä suon pohjan mineraalimaa että suon pinta 
viettävät yhdensuuntaisesti. 

Näiden lisäksi on tasapintaisia keidassoita, jotka ovat yleisiä ainakin Etelä-Suomessa, niitä 
voidaan pitää neljäntenä suurmuototyyppinä. 

Käytännössä keidassuon suurmuodon tunnistaminen ei aina ole helppoa, sillä yhdellä keidas-
suolla voi olla usean suurmuototyypin piirteitä. Esimerkiksi suon laide ja reunaluisu voivat olla 
selväpiirteisiä tietyssä osassa suota, mutta voi puuttua kokonaan toisaalla. 

Suomen selväpiirteisimmät laakiokeitaat sijaitsevat Lounais-Suomen tasaisilla savikkoalueilla, 
missä mineraalimaan pinnanmuodot eivät rajoita suon laajuuskasvua. 

Viettokeitaat taas syntyvät kaltevalle mineraalimaalle. Ne ovat Suomessa tavallisimpia Itä- ja 
Keski-Suomen vaihtelevan, pienipiirteisen kalliotopografian alueella, mutta niitä tavataan myös 
muualla Etelä-Suomessa. Kilpikeitaita on eniten Etelä- ja Länsi-Suomessa. 

Keidassoiden pienmuotojen synty ja kehitys on ollut suotutkimuksen suurimpia mysteerejä. Niitä 
on selitetty biologisilla ja hydrologisilla tekijöillä, sekä teorioilla roudan, jäätymis- ja sulamis-
ilmiöiden ja hydrostaattisen paineen vaikutuksista. Keskeinen piirre, joka tulee ottaa huomioon 
kaikissa selityksissä pienmuotojen synnystä, on niiden symmetrisen poikittainen sijainti suon 
pinnan kaltevuuteen ja siten myös veden virtaussuuntaan nähden. Tällainen symmetria viittaa 
siihen, että suon pinnalla virtaava vesi on tärkeä tekijä pienmuotojen synnyssä. Biologisilla 
tekijöillä on myös merkitystä. Kermeillä kasvavat rahkasammallajit ovat hitaammin maatuvia 
kuin kuljuissa kasvavat rahkasammallajit, joten turpeenkerrostuminen on nopeampaa kermeillä 
kuin kuljuissa. On siten todennäköistä, että keidassoiden pienmuotojen syntyyn ja kehitykseen 
vaikuttavat sekä hydrologiset että biologiset tekijät. (Vasander 1998). 
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Kuva 2.   Keidassuo, Joroinen. Valokuva: Tapio Muurinen. 

 

 

2.2 Aapasuot 

Aapasuot ovat usein laaja-alaisia ja ainakin keskiosistaan avoimia (kuva 3). Reunoilla on yleensä 
räme- tai korpivyöhyke. Tärkein ero aapasoiden ja keidassoiden välillä on kuitenkin morfologi-
nen: aapasoilla on ohuempi turvekerros, eikä aapasoiden keskiosa kohoa ympäröivän mineraa-
limaan tason yläpuolelle.  

Aapasuot ovat suurmuodoltaan tavallisesti kaltevia ja lievästi koveria. Suurmuodoltaan koverien 
aapasoiden keskusta on laajalti veden peitossa lumen sulamista seuraavan kevättulvan aikana. 
Tulvilla onkin suuri vaikutus aapasoiden kehitykseen ja kasvillisuuteen. On esitetty, että tulvat 
estävät mätäspinnoilla kasvavia rahkasammallajeja valtaamasta koko aapasuon pintaa. Toisaalta 
myös ilmastolliset tekijät vaikuttanevat suoraan rahkasammalten kasvuun. 

Aapasoiden pienmuodot, jänteet ja niiden väliset rimmet, ovat yleensä selväpiirteisemmät kuin 
keidassoiden pienmuodot. Kuten keidassoiden kermit, aapasoiden jänteet kulkevat poikittaisesti 
suon pinnan kaltevuuteen nähden. Ne eivät kuitenkaan muodosta kehämäistä kuviointia, vaan 
ovat suoria tai heikosti verkkomaisia muodoltaan. Jänteet koostuvat pääasiassa rahkaturpeesta ja 
ovat usein vaivaiskoivun peittämiä. Runsasravinteisimmilla aapasoilla jänteillä kasvaa myös 
hieskoivua. Jänteiden korkeus voi olla yli 100 cm. Ne voivat olla useita satoja metrejä pitkiä, 
mutta vain muutaman metrin leveitä. Jänteet voivat liikkua useita kymmeniä senttimetrejä 
vuoden aikana ja liikkeen suunta voi vaihdella jänteen eri osissa. Liikkeen todennäköinen syy 
ovat erot ympäröivien rimpien hydrostaattisessa paineessa. (Vasander 1998). 
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Kuva 3.   Siurunaapa. Tyypillinen Perä-Pohjalainen aapasuo Luosto-Pyhä alueella. Valokuva: Jorma 
Valkama 2006. 

 

2.3 Palsasuot, pohjoisimmat suoyhdistymätyypit 
Kylmyyden ja routailmiöiden vaikutus soiden pinnanmuotoihin kasvaa kun siirrytään aapa-
suovyöhykkeen pohjoispuolelle. Tämä voidaan havaita erityisesti palsasoilla. Palsasoiden 
kasvillisuus on samantyyppistä kuin aapasoilla, mutta jänteet ja rimmet puuttuvat. Palsasoiden 
melko tasaista pintaa luonnehtivat useiden metrien korkuiset, ytimeltään ikiroutaiset palsakum-
mut ja matalammat pounut. Palsojen ikiroutaiset ytimet koostuvat sekä jäätyneestä turpeesta että 
erillisistä jäälinsseistä. (Vasander 1998). 

Maaperäkartoitukseen liittyviä turvetutkimuksia tehtiin silloisen Geologisen tutkimuslaitoksen 
toimesta mm. Enontekiöllä 1964, silloin otettiin ensimmäiset näytteet ajoitusta varten (kuva 4). 
Suomen Lapissa on useita palsatyyppejä. Palsojen muoto ja koko voi samallakin suolla vaihdella 
yllättävän laajasti. Korkeimmat palsat ovat noin 7 metriä korkeita, mutta tavallisesti niiden 
korkeus on 1 – 3 metriä.  

Palsat syntyvät sellaisille kohdille suon pinnalla, missä lumipeite on ohut ja routa pääsee talvella 
tunkeutumaan turpeeseen. Vallitsevan käsityksen mukaan palsojen korkeuskasvu pysähtyy, kun 
palsa on kasvanut niin korkeaksi, että uloin turvekerros alkaa kuivua ja halkeilla. Tällöin lämmin 
ilma pääsee kesällä sulattamaan palsan ytimen ikiroutaa. Lopulta palsa romahtaa (kuva 5). 
Palsoja esiintyy alueella, jossa on mantereinen kylmätalvinen ilmasto ja vuoden keskilämpötila 
on alle –1 ºC. Palsasoita esiintyy Suomessa ainakin Enontekiöllä , Inarissa ja Utsjoella 
(Kujansuu 1969, Tolonen 1983). Pudasjärveltä on kuvattu Suomen eteläisin palsa (Hänninen 
1995). 
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Kuva 4.   Palsasuo tutkimuskohteena Enontekiöllä, maaliskuu 1964. Valokuva: Eino Lappalainen. 

 

 

Kuva 5.   Palsan kehitys. Ensimmäisessä vaiheessa (A) ikiroutainen turvekumpu kohoaa sellaiselle 
paikalle, missä lumipeite on ohut. Seuraavina talvina tuulet pitävät kummun lumipeitteen entistä 
ohuempana. Sitten jäätynyt turveydin kasvaa, ja palsa alkaa kohota (B). Lopulta palsan uloin turvekerros 
kuivuu ja halkeilee (C). Palsa alkaa hajota ja lopulta romahtaa. Lähde: Vasander, (1998). 

 

 

3 MAASTOTUTKIMUKSISTA 
Turvevarojen kartoituksessa käytetään pääasiassa manuaalisia ja visuaalisia menetelmiä. Turve-
lajien määrityksessä tutkijan silmämääräinen tunnistus on tarkka ja nopea menetelmä, ja silmä-
määräisiä havaintoja voidaan tarkentaa mikroskoopilla tehtävillä varmistuksilla. Jonkin verran 
kartoituksissa on käytetty myös elektronista luotainta, maaperätutkaa ja suosondia suon syvyy-
den ja kerrostuman rakenteen selvityksessä. Suoalueen kartoitus tehdään useimmiten tutkimus-
linjoja pitkin, jolloin suon poikkileikkauksesta voidaan piirtää kerrostumaa havainnollistavia 
profiileja (kuva 6). Tutkimuspisteet paikannetaan esim. satelliittipaikantimella DGPS:llä. Suolla 
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turvelajit tutkitaan linjoja pitkin 100 metrin välein sijaitsevilla tutkimuspisteillä. Linjaverkko 
muodostuu yhdestä tai useammasta selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan olevista poikki-
linjoista. Pistetiheydessä on pyrittävä vähintään 4 pisteen tutkimiseen 10 suohehtaaria kohden 
(Lappalainen ym. 1984). Poikkilinjojen etäisyys toisistaan riippuu suon koosta, muodosta ja 
saarekkeisuudesta. Linjavälit ovat 200 tai 400 metriä ja tarvittaessa voidaan käyttää tiheämpää-
kin linjaväliä, mikäli suon käyttökelpoisuuden määrääminen sitä vaatii.  

Tutkimuskairauksessa käytetään yleisimmin kevyttä, yhden miehen käyttöön soveltuvaa laippa-
kairaa eli ns. venäläinen laippakairaa (kuva 7). Tutkimuksen tarkoitus on selvittää turvekerrok-
sen rakenne, turpeen kerrosjärjestys, kerrostuman paksuus ja pohjamaalajit. Jokaiselta tutkimus-
pisteeltä havainnoidaan suotyyppi, suon luonnontila, suon pinnan vetisyys ja mättäisyys, kasvava 
puusto sekä suon luontoarvot. Kairauksin selvitetään turvelajit makroskooppisesti (kasvitieteelli-
nen koostumus), turpeen suhteellinen kosteus, tupasvillan kuitujen määrä ja turpeen maatunei-
suus von Postin 10-asteikon mukaan (liite 1). Turpeen maatuneisuus määritellään puristamalla 
turvenäytettä kädessä ja tarkkailemalla turpeesta erkanevan nesteen väriä ja sameutta, sormien 
lomitse puristuvan amorfisen massan määrää, puristejäännöksen kimmoisuutta ja kasvinjäännös-
ten tunnistettavuutta. Vaikka määritysmenetelmä on varsin epätarkka, antaa se riittävän tarkan 
kuvan turpeen hajoamiskehityksen tilasta. Lisäksi havainnoidaan turvekerrostuman alla olevat 
liejukerrostumat ja mineraalimaalajit. Jokaisella tutkimuspisteellä tutkitaan myös turpeen sisällä 
olevien puunrunkojen määrä (liekoisuus). Suokohtaisesti kerättäviä tietoja ovat lisäksi mm. suon 
pinta-alat syvyysalueittain, turvemäärät ja turvelajit, maatuneisuus, suon ympäristö, luontoarvot 
ja laskusuhteet. (Lappalainen ym. 1984). 

 

 

Kuva 6.   Suoprofiilissa näkyvät turvekerrostuman turvelajit ja maatuneisuusasteet. Lähde: Virtanen ym. 
(2003). 
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Kuva 7.   Näytteenottoa ns. ”venäläisellä” laippakairalla Luoston Siurunaavalla keväällä 2005. 
Valokuva: Jukka Räisänen GTK/Rovaniemi. 

 

Suon pinnan korkeus selvitetään tutkimuspisteiltä vaaituksella tai muulla korkeuden määri-
tykseen soveltuvalla menetelmällä (mm. letkuvaa´alla tai ”tarkka-GPS:llä”). Samoin määritetään 
suoaltaan luonnollisen lasku-uoman korkeus, suoaltaan kynnyskorkeus ja lasku-uoman maaperän 
laatu. Korkeuden määrityksessä on kokeiltu myös digitaalisia ilmakuvia. Turvekerrostuman 
paksuuden määrittämisessä voidaan käyttää myös maaperätutkaa. Maatutkaluotauksella pysty-
tään selvittämään soiden turvekerrostuman paksuus, liejupohjaiset alueet sekä pohjamaalajit. 
Mittauksella saadaan turvekerrostuman profiili, jossa näkyvät suonpohjan epätasaisuudet ja poh-
jan lohkareisuus, sekä pohjaveden pinnan taso. Lisäksi turvekerrostumien sisäiset puunrungot 
pystytään paikantamaan. Ojittamattomilla avosoilla tutkaus on nopea menetelmä. 
 

 

4 SOIDEN PERINTEISIÄ KÄYTTÖMUOTOJA 

4.1 Niitto 
Yksi vanhimpia käyttömuotoja on soiden niitto. Karjan tarvitsemaa ruokaa on niitetty luonnon-
tilaisilta soilta, jokivarsien tulvanevoilta, saranevoilta ja myös lettotyypin soilta. Esimerkiksi 
Lapin asutustoiminnan suuntautuessa suoalueille, alettiin soita raivata pelloiksi. Erityisesti näin 
tehtiin Kemin - Rovaniemen, Kuusamon - Sallan ja Kittilän lettoalueilla (Maunu & Virtanen 
2005). 
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4.2 Laidunkäyttö 
Varsinkin pohjoisimmassa Lapissa on soilla merkitystä myös porolaitumina. Tyypillisiä porojen 
käyttämiä suokasveja ovat raate, sarat, koivu ja pajut. Parhaita porolaitumia ovat koivuletot, 
ruohoiset ja tulvaiset nevat nevakorvet ja nevarämeet. Myös soiden avonaisuudella ja tuulisuu-
della on poroille merkitystä erityisesti räkkäaikana. Poronhoitoalueella olevat turvetuotantoalueet 
voidaan hyödyntää porotaloudessa. Porot käyvät laiduntamassa sarkaojien varsia ja ruohottuvia 
aumojen laitamia, suot siirtyvät siten ikään kuin vaiheittain jälleen porojen laidunmaaksi. 

MTT:n Pohjois-Savon tutkimusasemalla tehtiin vuonna 1988 tutkimus laiduntamisen ja nave-
tassa ruokkimisen eroista maidontuotannossa (Rinne ym. 1995). Laidunruoho, jota myös suo-
pohjalla voidaan menestyksellä kasvattaa, takaa riittävän määrän energiaa ja valkuaista korkeita 
maitotuotoksia varten ja sallii pidemmän syöntiajan kuin rajoitettu sisäruokinta (Uosukainen 
2001). 

 

4.3 Marjatalous 
Luonnontilaisten soiden huomattava käyttömuoto on marjatalous ja marjana erityisesti hilla 
(kuva 8). Suomuuraimen kannalta merkittävämpiä suotyyppejä ovat rahkaräme, rahkaneva, 
nevaräme ja muurainkorpi. 

 

 

Kuva 8.   Hillan poimintaa Rovaniemen ympäristössä. Kuva: J. Valkama. 

 

Mansikkaa voidaan viljellä kasvihuoneessa turpeessa, kivivillassa tai erilaisten maa-ainesten 
sekoituksissa. Kasvualustojen valikoima on pääosin sama kuin muillakin kasvihuonekasveilla 
(Christensson 1993). Kasvualustoissa on runsaasti valinnanvaraa. Valintaan vaikuttavat 
suunniteltu kasvatusajan pituus, kastelutapa, kasvualustan rakenne ja rakenteen kestävyys. 
Kasvualustat jaetaan kahteen pääluokkaan, aktiivisiin ja inaktiivisiin eli inertteihin. Aktiivisia 
ovat esimerkiksi turpeet, ne pystyvät pidättämään ravinteita. Inaktiiviseen luokkaan kuuluvat 
esimerkiksi kivivilla ja perliitti. Kasvualustan rakenteeseen vaikuttaa ilmatilan suhde vesitilaan. 
Hyvä rakenteisessa kasvualustassa tulisi vesitilan olla vähintään 60 % ja ilmatilan vähintään 30 
%. Ilmatilan ollessa pieni tulee kastelu hoitaa tarkasti ettei tapahtuisi ylikastelua. Kasvualustan 
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ilmatilan ollessa suuri on vesikapasiteetit samanaikaisesti pieni, joten kastelut tulee toimia 
riittävän tiheästi. (Huurinainen 1992). 

 

5 TURPEEN ENERGIA- JA MUU HYÖTYKÄYTTÖ 

5.1 Energiaturve 
Turpeen merkitys korostuu maissa, missä ei ole fossiilisia polttoaineita tai pitkät kuljetusmatkat 
suosivat paikallisten turvevarojen käyttöä. Näin on esimerkiksi Suomessa. Suomessa on kaksi 
suurta turpeen tuottajaa. Vapo Oy ja Turveruukki Oy. Ne tuottavat yhdessä yli 90% turpeesta. 
PK- sektorin turvetuottajia on Suomessa arviolta lähes 120 (henkilökohtainen tiedonanto, 
helmikuu 2007, J. Silpola, Turveteollisuusliitto). Uusien koneiden ja tuotantomenetelmien 
kehittämistyötä tehdään jatkuvasti tuotantokustannusten alentamiseksi ja ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. Suurimittaisessa voimantuotannossa suositaan jyrsinturvetta ja pienemmillä 
voimalaitoksilla palaturvetta. Yksityisille kuluttajille toimitetaan helposti käsiteltäviä brikettejä. 

 

5.1.1 Biodieseliä turpeesta 
Uusi biodiesel voi vallata viidenneksen markkinoista. Turpeesta ja metsätähteistä voidaan 
valmistaa synteettistä biodieseliä. VTT:n pilottihankkeessa hiilipitoisesta biomassasta tehdään 
synteesikaasua, josta valmistetaan edelleen nesteyttämällä biopolttoainetta. VTT testaa 
parhaillaan kaasutusmenetelmää koelaitteistolla Otaniemessä Espoossa. Myös kaupallisen 
demonstraatiolaitoksen suunnittelu on jo aloitettu. Tavoitteena on, että 250 megawatin tehoinen 
laitos tuottaisi jo vuosina 2012-2013 noin kolme prosenttia liikenteen polttoainetarpeesta 
Suomessa (Lapin Kansa 9.3.2007). 

 

5.2 Kasvuturve 
Turve on tällä hetkellä maailman eniten käytetty kasvualusta kasvihuonetuotannossa. Kaikkien 
kasviyksilöiden juurilla tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaiset olosuhteet heti itämisvaihees-
ta alkaen. Pienimmät taimet tarvitsevat noin 5 cm³ kasvualustaa. Tämän perusteella yksi kuutio-
metri kasvualustaa riittää 200 000 taimen tarpeisiin. Parasta turvetta kasvualustaksi on vähän 
maatunut rahkasammalturve, koska siinä on säilynyt ehjänä sammalkasvien solukkorakenne. 

Kasvuturve sopii maanparannusaineeksi ja kasvualustaksi. Tähän käyttötarkoitukseen soveltuu 
parhaiten vähiten maatunut suon pintakerros, joka on vaaleaa, kuohkeaa ja kevyttä rahkaturvetta. 
Pohjoissuomalainen turve sisältää hyvin vähän rikkakasvien siemeniä, minkä vuoksi se käy 
hyvin kasvualustaksi. Lähde: http://www.turveruukki.fi/index.php?408. 

 

5.3 Turve ympäristönsuojelussa 
Turve on osoittautunut kuivalantamenetelmässä ylivoimaiseksi kuivikkeeksi nesteiden, ravin-
teiden ja ammoniakin pidätyksessä. Kilo kuiviketurvetta voi pidättää 4,9 kg virtsaa. Oljella 
vastaava arvo on 2,5 kg, sahanpurulla 1,5 kg ja kutterilastulla 3,3 kg.  Turvetta käytetään 
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suodattimina myös kalankasvatus tuotannon yhteydessä, turvesuodatin ottaa talteen erityisesti 
jätevesien kiintoaineen ja siihen pidättyneet ravinteet.  

Turkistarhojen ympäristöhaitat aiheutuvat pääosin lannan ja virtsan kertymisestä häkkien alle 
sekä niiden puutteellisesta käsittelystä. Käyttämällä turvetta kuivikkeena voidaan turkiseläin-
lannan käsittelyä tehostaa huomattavasti. 

Yhdyskuntien jätteiden käsittelyssä turvetta käytetään monin eri tekniikoin. Suuremmissa puh-
distamoissa liete kuivataan koneellisesti noin 20%:n kuiva-ainepitoisuuteen. Tällaisen lietteen 
hyötykäyttö sellaisenaan on vaikeaa. Mikäli koneellisesti kuivattuun lietteeseen sekoitetaan 
turvetta ja kalkkia, saadaan lopputuotteeksi helposti käsiteltävää, lähes hajutonta, ravinteikasta 
maanparannusainetta. (Vasander 1998). 

Turpeen käyttöä on tutkittu myös kaatopaikan tiivistyskerroksessa, jolloin tarkoituksena on ollut 
saada selville paras soveltuvin turvelaji, joka rajoittaa veden pääsyä jätteeseen mahdollisimman 
tehokkaasti (Virtanen ym. 2001). 

5.4 Maisemointiturve 
Turvetta käytetään nykyään paljon myös maisemoinnissa, kuten uusien maanteiden leikkauksien 
pintamaiden maisemoinnissa, laskettelukeskusten rinteiden maisemoinnissa ja kaikenlaisten 
maansiirtotöiden jälkien ennallistamisessa. 

5.5 Turvehoidot 
Kylpyturpeeksi luokitellaan hyvin maatuneet turpeet, joiden maatumisaste on vähintään kuusi 
von Postin 10-asteikon mukaan (liite 1). Tärkeänä pidetään myös biologisesti aktiivisten aines-
osien, erityisesti humushappojen, fulvohappojen ja humiinien määrää sekä turpeen hyvää läm-
mönsitomiskykyä ja turpeen happamuutta. Turvehoitojen sanotaan soveltuvan yli sataan eri 
vaivaan. Kylpyjä käytetään reuman, etenkin nivelreuman, ja useiden naistentautien ja urologisten 
vaivojen sekä liikuntaelinsairauksien hoitoon. Paikallishoidoilla helpotetaan reumasärkyä ja 
kulumia sekä hoidetaan gynekologisia vaivoja ja lapsettomuutta. (Korhonen 1989). 

Turvehoidoilla tulee varmasti olemaan sekä terveydellistä että kansantaloudellista merkitystä 
tulevaisuudessa. 

5.5.1 Turvekylpy 

Turvekylpyyn käytetään luonnontilaista turvetta, joka sekoitetaan veteen sakeaksi puuroksi. Seos 
lämmitetään 39-42 asteiseksi ja kylvyssä ollaan 20 minuuttia. Kylvyn jälkeen turve huuhdotaan 
pois ja kylpijä rentoutuu huopaan kääriytyneenä toiset 20 minuuttia. Tämän lepotauon aikana 
kylpijä hikoilee vielä voimakkaasti. Turvekylpy rasittaa sydäntä, joten sitä ei voi antaa sydän-
sairaille eikä sitä suositella myöskään verenpainetautia sairastaville. (Korhonen 1998). 

5.5.2 Turvesauna 
Turve levitetään kostealle iholle ja sen annetaan vaikuttaa noin puoli tuntia saunan lämmössä. 
Lämpötilan ei kuitenkaan tulisi olla yli 60 astetta. Turve pidetään kosteana esimerkiksi sumut-
timen avulla. Hoidon aikana tulisi juoda runsaasti vettä, sillä se vilkastuttaa aineenvaihduntaa. 
Lopuksi turve huuhdellaan pois puhtaalla vedellä. ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot). 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot
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5.5.3 Kehonaamio 
Huoneenlämpöinen turveseos levitetään iholle ja kääritään muovikalvolla ja huovalla. Hoito on 
tehokas muun muassa lihasjännityksen poistamiseen. ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot). 

5.5.4 Kasvonaamio 
Turve levitetään puhdistetulle iholle ja sen annetaan vaikuttaa noin 20 minuuttia. Turve poistaa 
kasvoista ylimääräistä nestettä. Se onkin tehokas myös rasittuneille ja turvonneille silmille hau-
teena käytettynä. Kasvojen päälle asetettu lämmin pyyhe tehostaa vaikutusta. Erityisen hyvin 
turvenaamio sopii rasvaiselle iholle. Naamiota voidaan käyttää 1-2 kertaa viikossa. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot). 

5.5.5 Paikallishoidot 
Paikallisesti voidaan hoitaa muun muassa niskaa, hartioita ja jalkoja. Turve levitetään hoidetta-
vaan kohtaan, minkä jälkeen alue peitetään muovikelmulla sekä pyyhkeellä. Tämä hoitomuoto 
on mahdollinen myös sydän- ja verisuonitauteja sairastaville. Paikallishoito sopii erityisesti 
reumasärkyjen, urheiluvammojen ja ihon hoitoon. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot). 

5.5.6 Käsi- ja jalkahoidot 
Kädet tai jalat sivellään turpeella, kääritään muoviin ja upotetaan lämpimään veteen 20-40 
minuutiksi. Hoito vilkastuttaa ääreisverenkiertoa ja voi auttaa esimerkiksi erilaisiin ihottumiin. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot). 

5.5.7 Turvehoitoa rajoittavat tekijät 
- Kaikki akuutit tulehdukset tautien akuutissa vaiheessa 

- Infektiotaudit 

- Kasvaimet, sekä hyvä- että pahalaatuiset 

- Huono yleiskunto ja kaikkien elinten vajaatoiminta 

- Erilaiset veritaudit 

- Liian korkea verenpaine 

- Vakavat sydäntaudit 

- Korkea kuume 

- Raskaus 

- Epäselvät diagnoosit   

http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot

 

5.6 Turvevalmisteet 
Turvevalmisteita on saatavissa moniin tarkoituksiin. Lähes kaksisataavuotisen turpeen kylpylä-
käytön myötä on turpeesta alettu valmistaa myös kosmeettisia tuotteita. Lisäksi on saatu hyviä 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot
http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot
http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot
http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot
http://fi.wikipedia.org/wiki/Turvehoidot
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kokemuksia turvepreparaattien käytöstä silmäsairauksien ja herpes-viruksen hoidossa. Mainitta-
koon esimerkiksi Itävaltalaisten markkinoimista turvetuotteista turvejuoma, turvebalsami, suuve-
si, shampoo, hiustenhoitoaine, hammastahna, partavesi, kasvovesi, saippua, kasvonaamiot ja 
kotikäyttöön soveltuvat erinimiset kylvyt. Venäjällä turpeesta tuotetaan sekä kosmeettisia että 
lääkitseviä aineita, ja turvepreparaatteja käytetään eläinruokinnassa lisäaineena. Kosmeettisia 
turvetuotteita suositellaan allergisille ja herkkäihoisille henkilöille. (Korhonen 1998). 

 

5.7 Tekstiilien valmistus 
Suomessa turvekuidusta on alettu valmistamaan tekstiilejä 1990-luvulla, josta useimmat suoma-
laiset eivät ilmeisesti ole aikaisemmin kuulleetkaan. Muualla Euroopassa tämän materiaalin 
käyttö on ollut tunnettua jo yli sata vuotta. Turvekuitu on peräisin tupavillakasvista, jota Suo-
messa esiintyy runsaasti vähäravinteisilla keidassuolla. Näitä valkeita ”pumpulipalloja” on 
perinteisesti käytetty tyynyjen ja patjojen täytteinä, mutta kehrättäväksi ne eivät kelpaa. (Vasan-
der 1998). 

 

5.8 Suomatkailu 

Suo on Suomen luontomatkailussa vielä vähän käytetty resurssi ja soiden virkistyskäyttö on lä-
hinnä omatoimista retkeilyä, vaellusta tai marjastusta. Matkailua kehitettäessä soiden tarjoamat 
mahdollisuudet on unohdettu tai suot on koettu joko liian tavallisiksi tai vastaavasti niin arvok-
kaiksi, ettei niitä ole tuotteistettu matkailukäyttöön. 

Suolla on mahdollista tehdä monenlaisia, tavallisiakin asioita, joihin suoympäristön omaleimai-
suus ja esteettisyys tuovat uusia ulottuvuuksia. Suolla tarjottavia ohjelmapalveluja voivat olla 
esimerkiksi valokuvaus- tai tähtientarkastelusafarit, musiikkiesitykset, suolampeen tai ”turve-
altaaseen” kastautuminen, suolla kasvavien kasvien tunnistaminen, keräys ja jatkokäsittely ja 
tietopohjainen suotyyppeihin ja suon geologiaan tutustuminen (Kukkola & Renfors 2001). 

5.8.1 Suomatkailukohde Kolarin Teuravuomalla 

Kolarin kunnan Teuravuoma on soista suurin. Vaikka se kattaakin noin 7000 ha, on se kuitenkin 
vain osa hydrologisesti yhtenäisestä 35 000 ha:n suuruisesta aapasuoalueesta, josta käytetään 
nimeä Suur-Teuravuoma. Tämä kaikkien soiden äiti ei alueen luonnossa kuitenkaan ole aina 
ollut. Jääkauden jälkeen nykyisen suokompleksin allas oli Euroopan suurimman sisäjärven 
pohjoisena vuonona. Tuosta nykyisestä Pohjois- Saksasta Lappiin saakka ulottuneesta järvestä 
käytetään nimeä Ancylusjärvi. Sen muinaisia rantoja on nähtävillä Lapissa esimerkiksi Ounas-
vaaralla, parhaiten kuitenkin Lounais-Lapin kalottivaarojen huuhtoutuneilla rinteillä, kuten 
Ylitornion Aavasaksalla ja Tervolan Sorvasvaarassa ja Vammavaarassa sekä vanhan matkailu-
kohteen Aavasaksan huipulla selvänä aavan ulapan aaltojen huuhtomana rantakivikkona. Tässä 
vaiheessa myös ihminen saapui Teuravuoman vuonon rannoille pyytämään kalaa ja hylkeitä ja 
metsästelemään silloisissa nykyisistä varsin poikkeavissa metsissä, missä koivu oli valtapuuna. 
Mänty yleistyi alueella runsaat 8000 vuotta sitten. Kuusi sitten onkin jo varsin nuori tulokas. Se 
levisi tänne vasta kolmisen tuhatta vuotta sitten. Kuusta seuraten lensi myös läntiseen Lappiin 
kaikkien nuotiolla kahvistelleiden hyvä ystävä kuukkeli. (Lappalainen & Tammia 2002). 
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Täällä ihminen oli siis ennen suota. Suur-Teuravuoman ensimmäiset rantaluhdat alkoivat kehit-
tyä noin 9000 vuotta sitten varsin rehevinä ja monilajisina. Ravinteita oli riittävästi kasvien 
käyttöön tällaisen vedestä vapautuneen alueen jokien ja purojen varsilla. Myös kosteusolot olivat 
ilmeisen ihanteelliset. Soistuminen eteni, joet ja järvet muuttivat paikkaansa. Alue oli useita 
tuhansia vuosia varsin tasaista, sen luhdilla kasvoi saraa, heiniä ja ruohokasveja sekä lehtisam-
malia. Reunoilla lienee ollut kuivempia rämetyyppejä. Radikaalein muutos tapahtui, kun ilmasto 
täällä alkoi kylmenemään runsaat 3000 vuotta sitten. Tämä aiheutti kuusen leviämisen, mutta 
myös itse suolla alkoi tapahtua suuria muutoksia. Voimakkaampi routiminen synnytti vähitellen 
avoimia vesipainanteita ja matalia turvevalleja. Molempiin paikkoihin hakeutui niillä kasvamaan 
sopeutuvia kasvilajeja. Luhtakasvillisuus alkoi erilaistua ja nykyisten rimpien ja jänteiden ver-
kosto sai alkunsa. Kasvi- ja eläinlajisto, erityisesti linnusto monipuolistui.  

Näin syntyi nykyinen Suur-Teuravuoman suoalue, jolla on nähtävissä erinomaisia suoluonto-
kohteita, suoerämaata tai vaikkapa 70 km veneily- ja kanoottireittejä pohjoisessa suoerämaa-
ympäristössä. Täällä on myös hyviä kohteita esitellä ihmisen yli 9000 vuotta kestänyttä 
selviytymisen strategiaa näissä pohjoisissa elinympäristöissä, missä jo kivikautisesta esihisto-
riasta lähtevät kulttuurikohteet käsittävät paitsi asuinkuoppien painanteita myös kivisiä työkaluja 
kaikkiaan yli 40 paikasta. Historian ajan kohteet luonnollisesti liittyvät metsän käyttöön. Joki-
varsilla on lukuisia tervanpolttohautoja ja hiilimiilujen jäänteitä, muistoja vanhoista metsä- ja 
uitto- ja poronhoitokulttuureista. 

Osa näistä on jo tuotteistettu erilaisiksi tapahtumiksi. Merkittävin kuitenkin lienee alunperin 
vuosina 1868-1881 Kurtakon ja Venejärven kylien välille suon poikki rakennettu paikkakunnalla 
telatieksi kutsuttu pitkospuureitti. Sitä korjailtiin 1926-1927 ja käytettiin kylien välisenä yhdys-
tienä, metsä- ja marjareissuilla aina 1960-luvulle saakka. Tärkein apu telatiestä lienee kuitenkin 
ollut karjanrehun korjuussa suoalueen jokivarsien ja järvenrantojen luhtaniityiltä. Esimerkiksi 
Naamijokivarressa oli vielä 1950-luvun alussa varsin pienellä alueella yli 50 heinälatoa. Jäljellä 
olevat on kunnostettu. Vanhin tämän perinnebiotooppialueen rakennuksista on niittypirtti, minkä 
seinään monien merkkien joukkoon on vuoltu vuosiluku 1827. Rakennus kuuluu Kolarin kunnan 
vanhimpiin säilyneisiin hirsirakennuksiin.  

Nämä luonto- ja kulttuurikohteet innostivat suon ympäristön kyläläisiä miettimään niiden mah-
dollisuuksia Ylläksen ja Levin alueen kävijöille tarjottavina opas- ja ohjelmapalveluina sekä 
suoteemaisina myyntituotteina. Mahdollisuudet ovat hyvät. Noissa kohteissa on yli 25 000 vuo-
depaikan kapasiteetti ja puutetta nimenomaan kesämatkailun tuotteista.  

Kyläläiset päättivät talvikautena 1999-2000 ryhtyä Telatiensä uusimiseen. Ensimmäiseen vai-
heeseen saatiin kylien talkoolaisille tukea kunnasta, Kolarin työvoimatoimistosta, Lapin ympä-
ristökeskuksesta sekä RECITE II – rahoitteisesta Oppivat kylät –projektista. Hanke käynnistyi. 
Kun vanhat pitkokset suurelta osin jo olivat lahonneet ja jääneet soistumisen seurauksena suon 
sisään, päätettiin viereen tehdä kokonaan uudet pitkokset. Nyt nämä on toteutettu ja lisäksi 
rakennettu Teurajärven kylästä vanhalle reitille 8,5 km:n uudet pitkokset (kuva 9). Kaikkiaan 
valmista reittiä on liki 20 km. Oleelliset osat Telatien nykyisestä vaikutusalueesta ovat suojelu-
alueella ja kuuluvat NATURA 2000 verkostoon. Pitkoksien, laavujen ja lintutornien rakentami-
sesta ovat vastanneet Lapin ympäristökeskus ja Metsähallitus, joka myös valmistelee alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä kartoittaa uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.  

Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus hyväksyi syksyllä 1999 Kurtakon kylän ja samalla 
Telatie-hankkeen, Suomessa koordinoimaansa, EU:n rahoitteiseen RECITE II - Oppivat kylät 
ohjelmaan. Tässä ohjelmassa on mukana eräitä muitakin Lapin kyliä, sekä kyliä Italiasta ja 
Portugalista. Tämän hankkeen puitteissa koottiin kylien tarinaperinnettä, tehtiin Suur-Teuravuo-
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man suoalueesta luonto- ja historiaselvitys, järjestettiin yhdessä työvoimatoimiston kanssa 
kyläläisille tupailtoja, joissa kerrottiin suon tarjoamista luonto- ja kulttuurimahdollisuuksista, 
luontoyrittäjyydestä sekä luotiin verkostoja eri yhteistyötahoille. (Lappalainen & Tammia 2002). 

 

 

Kuva 9.   Näkymä Kolarin Teuravuoman virkistyskäyttöön otetulta telatiereitistöltä. Kuva otettu 
lintutornista, taustalla Teurajärvi. Valokuva: Tapio Muurinen, Elokuu 2004. 

 

5.9 Kemiallinen käyttö 
Turpeen kemiallista jalostusta eri menetelmin on tutkittu Suomessa laajalti. 1980-luvulla käyn-
nistettiin useita kemiallisen jalostuksen eri osa-alueisiin kohdistuvia tutkimusprojekteja. Monista 
mahdollisuuksista huolimatta Suomessa ei jalostus ole vielä ajankohtainen. Tähän vaikuttavat 
kilpailevien tuotteiden vahva asema sekä osittain myös tiedon puute. Turpeen pääaineryhmistä 
bitumit ja erityisesti niistä erotetut vahat ovat olleet suurimman mielenkiinnon kohteena (Fager-
näs 1998). Muita turpeen kemiallisen jalostuksen mahdollisuuksia ovat kemiallisen fraktioinnin 
kautta saatavia ja eri menetelmillä tuotettuja lopputuotteita. Lisäksi erilaisia lopputuotteita 
saadaan aikaan termokemiallisen jalostuksen kautta. 

Suomessa on lisäksi tutkittu turpeen kaasutusta 1975 vuodesta lähtien. Turpeen kaasutustutkimus 
kohdistuu lähinnä kaasutuskombivoimalaitosten tekniikan kehittämiseen ja painottuu siten ener-
giatuotantoon. Turpeen synteesikaasutukseen perustuva Kemira Oy:n ammoniakkitehdas käyn-
nistettiin Oulussa vuonna 1988. Tehdas oli ainoa kaupallinen turvetta raaka-aineena käyttävä 
synteesikaasutuslaitos maailmassa (Fagernäs 1998). 
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6 SUOPOHJAN UUSIOKÄYTTÖ 

6.1 Metsitys 
Metsän kasvatus on tällä hetkellä selvästi yleisin uusiokäyttömuoto. Oikein tehtynä metsityksen 
tuotos vastaa jopa kangasmetsän kasvutuloksia. Puun kasvatus edellyttää, että kuivatus on 
kunnossa. Luontainen lannoitus voidaan järjestää sekoittamalla turve ja kivennäismaa kyntä-
mällä. Metsitysmenetelmät riippuvat paljolti puuntuotannon tavoitteesta. Ensimmäisenä puu-
sukupolvena voidaan istuttaa mäntyä ja koivua. (Uosukainen 2001). 

 

6.2 Maatalouskäyttö 
Vain osa suopohjista soveltuu maatalouskäyttöön. Jotkin ominaisuudet kuitenkin parantavat 
niiden maataloudellista arvoa. Edullisia ominaisuuksia ovat peruskuivatuksen ja tiestön olemas-
saolo sekä suuret, yhtenäiset ja tasaiset peltokuviot, jotka sopivat hyvin nykyaikaiseen maata-
louteen. Alueet ovat usein kivettömiä tai lähes kivettömiä. Suopohjan vapautuessa peltokäyttöön 
siitä puuttuvat aluksi rikkakasvien siemenet sekä maalevintäiset taudit ja tuholaiset.  

Vastaavasti suurimpia haittoja maatalouskäytön kannalta on suopohjien luontaisesti heikko vilja-
vuus ja etäisyys maatilan tai yrittäjän talouskeskuksesta. Perustamiskustannukset voivat nousta 
korkeiksi riippuen pinnanmuotoilutarpeesta ja mahdollisten liekojen raivauksesta. Ojitustarve on 
tapauskohtainen. Kalkitus- ja lannoituskustannukset ovat viljelyn alussa tavallista korkeammat. 
Kevättulvat ovat tavallisia ja alavimmilla paikoilla tulvia esiintyy sateisina kesinä myös keskellä 
kasvukautta, mikä on huomattavasti kevättulvia haitallisempaa. Turvekerroksen paksuus vaihte-
lee usein melkoisesti aiheuttaen vaihtelua pellon ravinteisuuteen ja pinnan kantavuuteen. Aluei-
den lämpötalous on heikko, kevät- ja syyshallat ovat yleisiä, lämpösumma jää alhaiseksi, ja kas-
vukausi on lyhyt. (Vasander 1998). 

Lisäksi erikoisviljelynä suopohjilla kasvatetaan mansikkaa, mustikkaa (kokeilussa 2001), 
karpaloa, mesimarjaa, vihanneksia ja maustekasveja. 

6.2.1 Poronrehu 
Poronhoitoalueella olevat tuotantoalueet voidaan hyödyntää porotaloudessa. Turvetuotanto-
alueellakin porot käyvät laiduntamassa sarkaojien varsia ja ruohottuvia aumojen laitamia, suot 
siirtyvät siten ikään kuin vaiheittain jälleen porojen laidunmaaksi. Alun perin suot ovat saatta-
neet olla pääosin vetisiä ja kulkukelvottomia, mutta porojen kesälaitumiksi sopivia. Poronhoito-
alueella on myös otettu tuotantoon metsäojitettuja soita, jota uudelleen soistamisella voidaan 
palauttaa laidunmaiksi. Jos suo on ollut ojitettuna maanviljelykseen, se sopii turvetuotannon 
loputtua heinänviljelyyn porojen talviruokintaa varten, koska peltolannoituksen jäljiltä ravinne-
pitoisuus on jäänyt luonnontilaista tasoa korkeammalle. Timoteitä on kokeiltu tähän tarkoituk-
seen, heinä pyritään leikkaamaan ennen tähkiintymistä, jolloin se on sopivaa poron ravinnoksi. 

Paarnitsa-aavan koealalta Sodankylästä saatu sato vaihtelee 1600-2000 kg/ha. Heinäpaalit 
kuljetetaan talvella maastoon porojen talviruokintaa varten. Yhdestä paalista riittää 150-200 
poron päiväruokintaan (Uosukainen & Åman 1999). Tällainen tokka käyttää heinärehua 400 kg 
päivässä. Turve Paarnitsa-aavalla on minerotrofista rahkavaltaista turvetta ja rehun viljelyyn 
sopivaa tutkimustulosten mukaan. Pohjamaa on silttiä. 
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Syksyllä 1996 alue peruslannoitettiin (300 kg/ha), mutta kalkitusta ei tehty. Timotei kylvettiin 
välittömästi tämän jälkeen, 10-15 kg siemeniä hehtaarille. Ensimmäinen sato saatiin 1997. 
Kesällä 1998, korjattiin kaksi satoa, ensimmäinen heinäkuun lopussa. Sen jälkeen lannoitettiin 
salpietarilla 200 kg/ha. Toinen sato korjattiin syyskuun alussa. (Uosukainen 2001). 

6.2.2 Rehunviljely 
Suopohjan ongelmana on yleensä fosforin, kaliumin ja hivenaineiden puute, joka on korjattavissa 
lannoituksella. Kemiallisten lannoitteiden lisäksi myös puutuhka on todettu hyväksi ravinneläh-
teeksi suopohjille, koska se sisältää jonkin verran juuri niitä ravinteita, joita suolta yleensä puut-
tuu. Turvetuhka taas sisältää suopohjalla jo muutenkin runsaana esiintyviä ravinteita ja ehkä 
raskasmetallejakin, joten sitä ei voi suositella. 

Typpeä on usein paljon, mutta ei välttämättä kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Liiallinen 
happamuus pitää korjata kalkituksella, jota pitää jatkaa ainakin muutaman vuoden ajan. Lannoi-
tus- ja kalkituskustannukset ovat alkuvuosina tavallista korkeammat. Pohjalle on jätettävä riit-
tävästi turvetta viljan- ja rehun viljelyä varten. Kivet ja kannot on poistettava ja alueen ojat on 
kunnostettava tai ojitus uudistettava kokonaan salaojia käyttäen siten, että tulvahaitat voidaan 
estää. 

Eräillä alueilla suopohjilla esiintyy vanhoja liekopuita ja kantoja tai myös kivenlohkareita. 
Alavina maina suopohjat voivat olla hallan arkoja. Nurmiviljely sopiikin ehkä parhaiten 
viljelymuodoksi. Karjan laiduntaminen on hyvä täydentävä käyttömuoto. (Uosukainen 2001). 

 

6.3 Vesittäminen 

Vähäjärvisten alueiden yksi varteenotettava soiden jälkimuoto on vesialtaiden muodostus. 
Järvellä voidaan paikata turvetuotannosta aiheutunut arpi maisemassa ja sitä voidaan käyttää 
kala- ja riistatalouden tarpeisiin.  

Vaikka Suomessa on paljon järviä, niin vähäjärvisiäkin alueita on. Pohjanmaa, jossa on paljon 
soita, on eräs tällainen alue. 

6.3.1 Tekojärvi 
Tekojärven rakentamista edeltänyt tila ja turvetuotannon aiheuttamat muutokset on otettava 
huomioon vesistövaikutuksia, sekä tekojärven vedenlaadun kehitystä arvioitaessa. Turvetuotanto 
muuttaa usein ratkaisevasti alueen hydrologisia oloja. Rakentamisessa on otettava huomioon 
myös turvemaitten erikoisominaisuudet. Suopohja on altis eroosiolle, koska suojaava kasvipeite 
ja juuristo puuttuvat. Vesitys on suunniteltava huolellisesti selvittäen maastotutkimuksin mm. 
alueen vesitase, pohjavesien virtaukset, sekä seuraamalla  vedenlaadun, kasvillisuuden ja 
eläimistön kehitystä ja eroosiota. Tärkeintä on minimoida alapuolisiin vesistöihin kohdistuvat 
haittavaikutukset. (Järvelä 1995). 

Suopohjan vesittäminen tekojärveksi tuo mukanaan hyötyjä ja haittoja Järvelän (1995) mukaan 
seuraavasti: 

HYÖDYT: 

1. Vähittäisen umpeenkasvun ja sitä kautta etenevän soistumisen takia alue palautuu 
lähemmäksi tuotantoa edeltänyttä tilaa. 
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2. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy kasvi- ja eläinlajiston monipuolistumisen takia 
niiden elinmahdollisuuksien parannuttua. 

3. Luodaan virkistyskäyttömahdollisuuksia ulkoiluun, retkeilyyn, metsästämiseen ym. 

4. Ympäristöhaittoja pienennetään, koska virtaamat alapuoliseen vesistöön tasaantuvat, 
pohjaveden pinta nousee, ravinteita sitoutuu ja kiintoainetta laskeutuu pohjaan. 

5. Maisema parantuu esteettisesti varsinkin vähäjärvisillä alueilla. 

6. Alue, joka vaikeasti kuivattavana olisi muuten vaikea hyödyntää, voidaan ottaa 
käyttöön, jolloin ympäröivien maa-alueidenkin arvo voi nousta. Vesivarastoa voidaan 
käyttää myös kalankasvatuksessa tai tulvasäännöstelyssä. 

 

HAITAT: 

1. Kun suoallas täytetään vedellä, voi vettymishaittaa aiheutua ympäröiville maa-alueille. 

2. Järvialtaan tarkkailu vaatii resursseja. 

3. Kunnossapitoon joudutaan panostamaan. 

4. Rakentamiskustannukset saattavat ylittää selvästi kaikki laskennalliset hyödyt. 

5. Haitallisia ympäristövaikutuksia voi aiheutua rakentamisaikana sekä järven ollessa 
vesitettynä. Vaikutukset voivat kohdistua veden laatuun, pohjaveteen, rantojen 
eroosioon ja kasvihuonekaasujen muodostumiseen. 

6. Happitilanne talvella voi olla kriittinen, koska matalat vedet saattavat jäätyä lähes pohjaa 
myöten. 

6.3.2 Kalankasvatusallas 

Luonnonravintolammikot rakennetaan yleensä kirkasvetisempiin vesistöihin kuin suopohjille. 
Kuitenkin turvetuotannosta vapautunut aluekin on käyttökelpoinen. Veden syvyydeksi tulisi 
saada vähintään 2 metriä. Veden vaihtuvuuden tulee olla riittävän suuri ja veden laadun hyvä. 
Kuivuus- ja hellekaudet voivat vaarantaa veden laadun pysymisen riittävän hyvänä. Tällainen 
allaskäyttö vaatii siis kohtalaisen suuren valuma-alueen tai vesistön, jolloin veden saanti on 
turvattu. (Uosukainen 2001). 

6.3.3 Lintuvesi 

Vesitysvaihtoehdoista lintujärvi on yksinkertaisin toteuttaa, koska vaatimukset vedenlaadun 
suhteen ovat alhaisemmat kuin virkistyskäytössä ja kalankasvatuksessa (Järvelä 1995). 
Turvetuotantomaiseman muuttuminen kosteikoksi hyödyttää useita lintulajeja ja lintujärven 
perustaminen tuo yleensä alueelle kokonaan uuden linnuston (Sikström & Vikberg 1996). 
Tuotantoalueille perustettujen lintujärvien suurin merkitys on toimiminen useiden vesilintujen 
lepäily- ja ruokailualueena. Järvien merkitys korostuu erityisesti muuttoaikoina. Kokemusta 
lintujärvien perustamisesta ja niiden kehityksestä on jo hankittu. Hyvin onnistuneita lintujärviä 
on mm. Limingan Hirvinevalla ja Rantsilan Kurunnevalla. Tutkimusten mukaan linnut löytävät 
hyvin suopohjalle perustetun lintujärven ja ottavat sen mielellään pesimä- ja ruokailualueekseen. 
Vesittämisen jälkeen alueiden linnusto on monipuolistunut ja yksilömäärät selvästi lisääntyneet. 
Luontopolkujen, tulentekopaikkojen ja lintutornien avulla lintujärviä voidaan hyödyntää myös 
opetus- ja harrastustoimintaan. Tuotantoalueille johtaa aina hyväkuntoinen tieverkko, jota voi-
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daan hyödyntää  lintujärveä ja siihen liittyvää luontomatkailu- ja riistakohdetta suunniteltaessa. 
Tällöin alue voidaan liittää osaksi seudun muuta elinkeino- ja harrastustoimintaa. (Selin 1996a; 
1996b; 1996c; 1998). 

 

Järven rakentaminen kannattaa ottaa huomioon jo tuotannon loppuvaiheessa, sillä toimiva lin-
tujärvi vaatii pohjamaan muokkausta syvänteiden ja matalikkojen luomiseksi. Lintujärveksi 
tarkoitetun järven vesisyvyys ei saisi ylittää puolta metriä, mutta eri lajeja varten suunnitellun 
järven vesisyvyyden tulisi vaihdella niin että alueeseen kuuluu myös syvänteitä. Tuotantosarat 
tulee ennen vesittämistä muokata sopivan epätasaisiksi, niin että altaaseen muodostuu syvänteitä 
ja saarekkeita, sekä matalia ranta-alueita. Saarekkeiden eroosionkestävyyttä voidaan parantaa 
sekoittamalla turpeeseen kivennäismaata. Pajuttuneet ojanpenkat soveltuvat hyvin puolisukel-
tajien lepäily- ja pesimäpensaikoksi. Pesimäpensaikkojen ja rannan väliin tulisi ruopata syvempi 
osa, jotta ketut ja supikoirat saadaan pidettyä loitolla pesistä ja poikueista. Ennen vesittämistä 
alueella tulisi tehdä kasvillisuuskartoitus. Erityisen tärkeitä lajeja ovat järviruoko, järvikorte, 
osmankäämi ja haarapalpakko. Myös ojien kasviyhdyskunnat tulisi säilyttää mahdollisuuksien 
mukaan, sillä järvivaiheen alussa nämä ilmaversoisesiintymät ovat kehittyvän kasvillisuuden 
leviämiskeskuksia. Lisäksi vesilinnut ja piisamit syövät versoja hidastaen näin kasvillisuuden 
leviämistä. Kasvillisuudella on lisäksi tärkeä merkitys ranta-alueiden ja saarekkeiden eroosio-
suojauksen ja ravinteiden pidättymisen kannalta. Lisätoimenpiteenä voidaan järven rantamaille 
rakentaa pesimäpönttöjä esimerkiksi telkille. Pesäpöntöt ja pesimisalustat lisäävät lintujen 
viihtyvyyttä. (Järvelä, 1995; 1996; Vikberg, 1998). 

Linnuston kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. (Järvelä, 1995 ja viitteet; 1996). 

• Alueen sijainti muuttoreittien varrella tai lähellä muita linnuston suosimia alueita. Tämä 
on tärkeää vesilintujen spontaanin asettumisen kannalta. 

• Topografian pitää taata järveen sopiva vedenpinnantaso. Vedenpinnan korkeuden tulisi 
myös olla säädeltävissä. 

Järvi voitaisiin pitää kalattomana, sillä eräät kalat kilpailevat lintujen kanssa samasta ravinnosta 
ja petokalat saattavat saalistaa nuoria vesilintuja. Monimuotoiseen järviympäristöön kuuluu 
kuitenkin myös kalasto, eikä tiettyjen lajien suosiminen edistä kestävää kehitystä. 

6.3.4 Tulva-allas 
Tulvasuojeluun entiset tuotantoalueet ovat suurten kevään ylivalumien johdosta useimmiten liian 
pieniä, ellei niitä voi yhdistää johonkin suurempaan allasratkaisuun. Useiden rakennettujen 
suurten säännöstelyaltaiden pohjalle on jäänyt paljon turvetta, koska altaan rakentamisaikataulu 
tai suon sijainti  ei ole antanut siihen mahdollisuutta. Turpeen poistaminen olisi suurentanut 
altaan vesivarastomäärää. (Uosukainen 2001). 

 

6.4 Uudelleen soistaminen 
Turvetuotannosta vapautunut alue voidaan soistaa uudelleen palauttamalla alueen vesitalous 
samaan tilaan kuin ennen turvetuotantoa (kuva 10). Etenkin vähäsoisilla alueilla tämä on perus-
teltua. Vesitasapainon palauttaminen tapahtuu purkamalla pato ym. rakenteet ja tukkimalla tur-
vetuotantoalueelle rakennetut veto-ojat. Ravinnerikkaan pohjamaan vaikutuksesta muodostuu 
tällöin soistuma. Soistumavaiheessa kasvi- ja eläinkunta on hyvin runsas. Ennen kuin ojat tuki-
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taan, selvitetään, millaisia vesistövaikutuksia soistaminen aiheuttaa 
(www.turveteollisuusliitto.fi/). 

Mikäli vedenpinta on kohtuullisen korkealla, ovat mahdollisuudet suon uudiskasvulle hyvät. 
Tällaiset olosuhteet vallitsevat yleensä alueilla, joilla vain osa turpeesta on nostettu esimerkiksi 
kasvuturpeeksi. Soistaminen edellyttää yleensä huomattavaa pohjavedenpinnan nostoa. Suo-
pohjan onnistunut ennallistaminen vaatii vedenpinnan tason säätämisen lisäksi usein myös 
sopivien suokasvilajien kylvämistä tai istuttamista alueelle, jotta turpeen kertyminen saadaan 
alkamaan uudelleen. Turpeennoston päättyessä suopohja on vailla omaa siemen- ja itiövarastoa, 
joten kasvittuminen on kokonaan ympäristöstä leviävien siementen varassa, mikäli alueelle ei 
tarkoituksella kylvetä mitään. Kasvien luontaisella leviämiskyvyllä on siten suuri merkitys suo-
pohjan kasvillisuuden kehitykselle. Kuivatetun suopohjan itämis- ja kasvuolot ovat kuitenkin 
niin huonot, että ympäröivien mineraalimaiden kasvit eivät sillä viihdy. Suopohjien pioneerilaji 
on usein tupasvilla, jonka saapumisen jälkeen mikroilmasto muuttuu ja rahkasammalet alkavat 
vallata alueita. Turvepintojen kaltevuudesta ja kosteuseroista johtuen sarkojen keskiosa kasvittuu 
yleensä reunoja hitaammin. Tuoreilla suopohjilla kasvillisuus keskittyy pääasiassa ojiin ja ojan-
varsiin, josta kasvillisuus vesityksen seurauksena leviää kohti sarkoja. Ravinteisimmille paikoille 
leviää ensimmäisenä heiniä (etenkin kastikat ja nurmilauha, vihvilät, sarat ja suovillat), sekä 
perinteisiä rikkakasveiksi kutsuttuja ruohoja (maitohorsma, suolaheinä, kortteet, leskenlehti). 
Lannoituskokeet ovat osoittaneet ravinnepulan rajoittavan eniten suopohjien kasvittumista. 
Parhaiten niukkaravinteisella suopohjalla tulevat toimeen puuvartiset kasvit (mänty, hieskoivu, 
kiiltopaju) ja sarakasvit (varsinkin tupasvilla ja harmaasara). Puuntaimien kasvu on kuitenkin 
erittäin hidasta ja kuolleisuus suurta. (Salonen 1996; Siira 1996; Vasander & Roderfeld 1998). 

 

Kuva 10.   Suopohja on myös soistettavissa ja palautettavissa luonnonmukaisella tavalla kosteikoksi. 
Lähde: Selin (1999). 

 

6.5 Energia- ja sellukasvit 
Alueita valittaessa tähän tarkoitukseen on kiinnitettävä huomiota myös sijaintiin. Kuljetusmatka 
ei saa olla liian pitkä, sillä kuljetuskustannus voi olla ratkaiseva tekijä kannattavuuden kannalta 
Lannoitukseen voidaan käyttää yhdyskuntalietteitä ja polttolaitostuhkaa.  
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Suomessa koivun viljelystä on saatu parempia tuloksia kuin energiapajun viljelystä. Tulevaisuu-
dessa on mahdollista, että selluloosan raaka-aineen tuotannossa käytetään puukasvien sijasta 
muita kasveja, kuten ruokohelpiä. (Uosukainen 2001). 

 

6.6 Muu maankäyttö 
Matkailu-, virkistys-, ulkoilu- ja urheilualueiden osalta suopohjat mahdollistavat rajoittamat-
toman ideointikohteen. Onpa rakennettu golfkenttäkin ja pienlentokenttä suopohjalle.  

Urheilualueet voisivat olla vaikkapa ampumarata, seikkailu-rata tai kuntorata. Erilaisia ohjel-
mapalveluja voisi harjoittaa suosta vapautuneella alueella tai rakentaa moottoriurheilualueen tai 
pienlentokentän.  

Kaatopaikkojen määrää pyritään Suomessa koko ajan vähentämään jätteiden lajittelun ja keski-
tetyn keräyksen avulla. Siten jatkossa tarvitaan entistä harvempia, mutta suurempia jätteiden-
käsittelyalueita, joita ei enää kutsutakaan kaatopaikoiksi. Suopohja voi olla tällaiseen tarkoi-
tukseen sopiva, jos se on tiiviistä maalajista muodostunut (Uosukainen 2001). Turpeen käyttö-
laitoksien tuhkien läjitysalueena voidaan käyttää tällaista aluetta, jos vaaraa tuhkan huuhtoutu-
misesta ympäristöön ei ole. 
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Liite 1. Turpeen maatuneisuus von Postin 10-asteikon mukaan. 

 

• H1 Täysin maatumaton. Turvetta 
kädessä puristettaessa lähtee sormien 
välistä väritöntä, kirkasta vettä. Kasvin-
osat täysin tunnettavissa, sitkeitä ja 
kimmoisia.  

• H6 Kohtalaisesti maatunut. Kasvira-
kenne epäselvä. Puristettaessa menee n. 
1/3 turveaineesta sormien välistä, jään-
nös vahvasti puuromaista. Jäännöksen 
kasvirakenne selvempi kuin puristamat-
toman turpeen.  

• H2 Melkein maatumaton. Puristettaessa 
lähtee melkein kirkasta, kellanruskeata 
vettä. Kasvinosat miltei muuttumat-
tomia.  

• H7 Vahvanlaisesti maatunut. Kasvira-
kennetta voi erottaa vielä jonkin verran. 
Puristettaessa menee n. 1/2 turveaineesta 
sormien välistä. Jos vettä erottuu, se on 
vellimäistä ja hyvin tummaa.  • H3 Hyvin heikosti maatunut. Puristet-

taessa lähtee selvästi sameaa vettä, 
muttei turveainetta. Puristeneste ei ole 
puuromaista. Jäännökset osittain tummu-
neita, mutta edelleen tunnettavissa.  

• H8 Vahvasti maatunut. Kasvirakenne 
hyvin epäselvästi näkyvää. Pääosa on 
amorfista massaa. Puristettaessa n. 2/3 
turveaineesta menee sormien välistä. 
Vellimäistä vettä voi erkaantua. Jään-
nöksen muodostavat juuret ym. hyvin 
säilyvät kasvinosat.  

• H4 Heikosti maatunut. Puristettaessa 
lähtee hyvin sameaa vettä. Osa jään-
nöksistä hajaantuu amorfiseksi massaksi, 
minkä vuoksi puriste on jo jonkin verran 
puuromaista. Käteen jäävä puristejään-
nös kimmoaa hieman takaisin.  

• H9 Melkein maatunut. Tuskin mitään 
kasvirakennetta voi erottaa. Puristettaes-
sa melkein koko turvemäärä menee sa-
mankaltaisena puurona sormien välistä. • H5 Jonkin verran maatunut. Kasvi-

rakenne on pääosiltaan tunnettavissa. 
Puristettaessa turve hajoaa osittain 
puuromaiseksi massaksi. Puristeneste on 
hyvin sameata, siinä on selvästi havait-
tavissa amorfista massaa. Puristejäte jää 
sormien avaamisen jälkeen entiselleen, 
ei kimmoa takaisin.  

• H10 Täysin maatunut. Mitään kasvira-
kennetta ei voi erottaa. Puristettaessa 
menee koko turvemäärä sormien välitse 
eikä vapaata vettä erkane ollenkaan.  
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