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TURVE 

Turve on suokasvien hajoamisen seurauksena syntynyttä eloperäistä maa-ainesta. Turpeeksi voidaan luokitella maa-

aines, jonka kuivamassasta on yli 75 % orgaanista ainesta. Turvemaaksi luokitellaan maa, jonka pintakerroksessa on 

vähintään 30 cm turvetta. [1] Suomen maapinta-alasta kolmannes on turvemaita. Yksi kolmasosa Suomen turvevaroista 

sijoittuu Lappiin, kolmasosa Pohjois-Pohjanmaalle ja loput Etelä-Suomeen. [2] 

Turpeen käyttö 

Suurin osa turpeesta Suomessa käytetään energiantuotantoon, mutta sitä käytetään myös muun muassa kuivikkeena, 

kompostoinnissa, kasvualustana, maanparannusaineena ja lannoitteena. Turvetta käytetään myös eristeenä, 

suodattimena, öljyntorjunnassa, kylpy- ja hoitoturpeena ja jopa tekstiileissä. [3] 

Energiantuotantoon käytettävä turve on tummaa, pitkälle maatunutta, hiilipitoista ja hyvän lämpöarvon omaavaa. Hyvin 

maatunutta turvetta käytetään myös kasvualustana, mikä onkin kansainvälisesti käytetyin kasvualusta-aines. Muihin 

käyttötarkoituksiin soveltuu myös heikoimmin maatunut turve, joka rakenteensa puolesta omaa hyvän 

nesteenpidätyskyvyn. Tämä suon pintakerroksen turve sitoo hyvin ravinteita, raskasmetalleja ja kaasuja. [3] Eristeenä 

käytettävä turve on kuitupitoista, vaaleaa, vähemmän maatunutta pintaturvetta. Turpeen kuidut ovat pinnassa pidempiä 

ja hiutalemaisia, syvemmälle mentäessä ne lyhenevät. Noin metrin syvyydessä turpeen kuidut ovat sellukuidun pituisia. 

[4] 

Turvepehkuksi kutsutaan kuivattua ja hienonnettua turvetta. Turvepehkua on käytetty talojen eristämiseen jo yli tuhat 

vuotta aina 1950-luvulle saakka. [5] Turvepehkun teollinen tuotanto alkoi 1800-luvun lopulla. Turvepehku nostettiin 

palasina suolta, kuivattiin ja paalattiin. Turvetta käytettiin yleisesti irtonaisena välipohjaeristeenä 1950-luvulle asti. 

Markkinoilla on ollut myös useita erilaisia turve-eristelevyjä. [6] Turvetta käytettiin rakennuksen ala-, ylä- ja välipohjissa. 

Turpeen kanssa käytettiin lisäksi tuohta, hiekkaa ja sammalta. Turvemateriaalin käyttö eristeenä vähentyi 

mineraalivillojen markkinoille tulon myötä. Korjausrakentamisessa turvetta käytetään edelleen. [7] 

Rakennusteollisuudessa turvetta käytetään tällä hetkellä lähinnä sisustus-, akustiikka- ja eristelevyissä. Esimerkiksi 

Konto Oy tekee Suomessa turpeesta tällaisia rakentamisen tuotteita. Yritys puristaa turve- ja luonnonkuitueristeitä 

patentoidulla tekniikallaan tarvittavaan käyttöön soveltuvaan muotoon ja tiheyteen.[8] 

Turpeesta voidaan tehdä myös kattoja. Turvekatto on oikein tehtynä kestävä, tiivis ja äänetön. Turvekatto tasaa 

rakennukseen kohdistuvia sään- ja lämmönvaihteluita. Turvekaton rakentamisvaiheessa on erityisesti otettava huomioon 

yläpohjan rakenteiden riittävä ilmanvaihto ja tuuletus, kattotuolien ja aluslaudoituksen mitoitus, alusrakenteiden 

vedeneristys sekä puurakenteiden kosteuden suojaus. [9] 

Turpeen rakennustekniset ominaisuudet 

Turve on kuitumaista, helposti jauhautuvaa, vettähylkivää, antiseptistä ja edullista. Turpeella on myös hyvä adsorptio- ja 

absortiokyky, eli se pystyy kiinnittymään ja imeytymään toiseen aineeseen. Turvekuidulla arvioidaan olevan samanlaiset 

käyttömahdollisuudet kuin puukuidulla. [6]  

Turpeessa kasvien ravintopitoiset osat ovat hajonneet, ja se sisältää vain lähinnä kasveista peräisin olevaa hiiltä. Turve 

on hyvin hapanta, sen pH on noin 4. Happamuutensa ja ravintoköyhyyden vuoksi mikrobit eivät viihdy turpeessa eikä se 

kelpaa tuholaisille. Turve voi imeä jopa 12 kertaa painonsa verran kosteutta. Turve on turvallista käsitellä eikä siitä irtoa 

haitallisia aineita. Elinkaarensa lopuksi turve voidaan hävittää kompostoimalla tai maahan levittämällä. [5] 
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Turpeen alueellinen saatavuus 

Pohjois-Pohjanmaalla on 1 352 040 ha suoalaa, josta 22411 ha on turvetuotannossa. GTK on tutkinut Pohjois-

Pohjanmaalla 661 210 ha soita. Turvetta on tällä alalla 7350,53 milj. suo-m3, josta heikosti maatunutta (H1-4) 

rahkavaltaista turvetta (yli 1,5 syvyiseltä alueelta) on arviolta 655,7 milj. suo-m3. [11] 
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