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Maailma kaupungistuu – kasvualustojen ja 
biopohjaisten raaka‐aineiden tarve kasvaa



Kasvualusta, kasvihuoneviljelyn mahdollistaja

Ympäristövaikutusten vähentäminen maksimaalisella
resurssitehokkuudella

Kontrolloidussa ympäristössä tapahtuva kasvualustassa kasvattaminen edustaa
kolmatta kasvattamisen tapaa perinteisen ja luomuviljelyn rinnalla tarjoten
innovatiivisen ja tehokkaan keinon tuottaa tarvitsemamme ruoka.

Sääolosuhteet vaikuttavat vain vähän

Maankäytön jalanjälki pienenee

Kasvattaminen on resurssitehokasta: vettä, 
lannoitteita ja torjunta-aineita käytetään 
vähemmän saman sadon saamiseksi

Mahdollistaa kaupunki- ja kotipuutarhat

Enemmän tuoretta, ravinteikasta ruokaa
terveellisempiin ruokavalioihin

Growing Media Europe | Growing Media: Integral part to deliver the European Green Deal



Kasvualustojen tarve kasvaa maailmalla kolminkertaiseksi ja kasvuturpeen 
kaksinkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä

4



• Kasvuturve on jo kauan ollut 
kasvualustamateriaalien "teollinen standardi", johon 
muiden materiaalien ominaisuuksia verrataan 

 
• Turpeesta tekevät ainutlaatuisen sen 

fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet 
 
• Turpeen osuus pienenee, mutta siitä ei voida 

luopua ammattiviljelyssä 
 
 Gruda, N.S. Increasing Sustainability of GrowingMedia Constituents and Stand-
Alone Substrates in Soilless Culture Systems. Agronomy 2019, 9, 
298. https://doi.org/10.3390/agronomy9060298  
Michel, J.-C. (2010): The physical properties of peat: a key factor formodern growingmedia.Mires and 
Peat 6: Art. 2. http://www.mires-and-peat.net/pages/volumes/map06/map0602.php) 
NIBIO rapport 6(25) 2020: Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv, https://nibio.brage.unit.no/nibi
o-xmlui/handle/11250/2679829  

Miksi kasvuturve on elintärkeä raaka-
ainekomponentti



• Erilaisten raaka-aineiden geopoliittinen merkitys kasvaa: koronan
mukanaan tuomat lock downit, ja logistiikan epätasapaino

• Kasvava kasvualustakysyntä, koska meidän tulee tuottaa seuraavan 40 
vuoden aikana enemmän ruokaa kuin viime 8000 vuoden aikana, 
erityisesti alueilla, joissa on pulaa makeasta vedestä. 40% 
globaalista viljelypinta-alasta on pysyvästi saastunutta, Kiinassa 60%

• Vastuullisuusajattelu yhdessä geopolitiikan kanssa saa toimijat etsimään
mahdollisimman lokaaleja raaka-aineita, joita lisätään “strategisiin
komponentteihin”, erityisesti kasvuturpeeseen

• Ruuan turvallisuus, puhtaus ja optimaalinen kasvu.

Raaka-ainekomponentit yhtä
strategisia kuin makea vesi

Kuvassa tomaatin hybridisiemeniä itämässä Yhdysvalloissa. Ne istutetaan
avomaalle, tämä viljelijä 350 miljoonaa kappaletta, yhden siemenen arvo 70 
dollarisenttiä. Ilman pikkutaimea pelto pitäisi fumigoida.



Rajatussa kasvualustassa viljely on resurssiviisautta

Pensasmustikkaa Chilessä. Antioksidantti‐kysyntä 
lisää yli 10 000 ha uutta viljelyalaa
markkinalle vuosittain, tulossa myös Suomeen.
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• Kasvualusta mahdollistaa viljelyn, jossa saadaan 
optimaalinen kasvu ja sato käyttäen 
vähemmän makeaa vettä, vähemmän 
mineraalilannoitteita ja vähemmän 
kasvinsuojeluaineita.

• Tämä kehitys on globaalia, mutta korkeamman 
teknologian maissa kehitys on paljon pidemmällä. 
Suomalainen kasvihuoneviljely on globaalisti korkealla 
tasolla, viljelijöiden osaaminen ja infrastruktuurin 
investointitaso mahdollistavat resurssiviisaan 
tuotannon

• Suomessa on lisäksi raaka-ainepohja, joka 
mahdollistaa toimialan pääsyn puhtaisiin kasvu-
alustakomponentteihin

• Myös Suomessa kasvualustavolyymi tulee kasvamaan, 
kun mm. marjanviljely siirtyy ensin tunneleihin ja 
tulevaisuudessa kasvihuoneisiin

Basilikan tuotantoa Suomessa.



• Turpeen tuotantokustannukset eivät nouse vaikka energiaturve 
vähenee, mutta uusien alueiden investointikustannukset kasvavat 
ja nostavat kasvuturpeen hintaa meillä ja muualla

• Jos kotimaisen kasvuturpeen saatavuus heikkenee ja kallistuu, 
kallistuvat myös suomalaiset salaatit, yritit, taimet ja kasvit

• Taistelu raaka-aineista, esim. puukuitu tulee vaikuttamaan myös 
saatavuuteen ja hintoihin

• 90 % suomalaisista viljelijöistä on sanonut lopettavansa jos 
kasvuturpeen saatavuus heikkenee

• Suomella on strategisesti globaali ja uniikki resurssi, joka 
mahdollistaa muiden lokaalien raaka- aineiden käyttämisen

Tulevaisuuden näkymät
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» Kasvihuonetuotanto Suomessa 2020

» Muutos 1957 >>> 2020

• satotaso jopa 10 x
• käytetty turvemäärä

litraa/tuotekilo
nyt 1/100-1/1000
vrt. 1950-luvulle
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Korvaamaton 
kasvuturve

Mahdollisten
uusien alustojen
kehittely ja 
käyttöönotto
vie 10-xx vuotta

(prof. Viljo Puustjärvi 1973:

” Ollaan vasta kehityksen 
alkuvaiheilla.”
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LAND NEEDED 

FOR FINNISH CUCUMBERS 
COMPARED TO SPANISH 

CUCUMBERS



Turpeella on monia käyttömuotoja

• Tummaa, pidemmälle maatunutta turvetta suon syvemmistä ja vanhemmista kerroksista on perinteisesti 
käytetty polttoaineena

• Vaaleampaa, vähemmän maatunutta turvetta suon pintaosista käytetään tyypillisesti kasvien 
kasvualustoihin, eläinten kuivikkeina sekä erilaisten nesteiden imeytykseen ja kompostoinnin 
seosaineena

• Erilaisia turvelaatuja voidaan lisäksi käyttää esim. kylpy- ja hoitoturpeena, eristeenä ja erilaisten 
rakennusmateriaalien, kuten akustiikkalevyjen aineksina 

• Turpeesta voidaan tuottaa myös uusiutumattomia raaka-aineita korvaavia tuotteita, vaikkapa aktiivihiiltä, 
komposiittimateriaaleja sekä uuttaa arvokkaita aineita kemian- ja lääketeollisuuden käyttöön tai jalostaa 
biostimulantteja
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Turpeesta on moneksi – jatkossa resurssiviisaus ja 
arvokkaimmat käyttömuodot korostuvat



Turpeen käyttö eläinten kuivikkeena, nesteiden imeytyksessä ja kompostoinnin 
seosaineena
Kiertotalous on megatrendi. Siinä tarvitaan myös turvetta eli 
mahdollistamaan ravinteiden, humuksen ja muiden materiaalien 
kierrätystä ja resurssitehokkuutta.

Turpeen käyttö perustuu turpeen erinomaiseen nesteiden ja ravinteiden 
pidätyskykyyn (Iivonen 2008). Turve vähentää myös hajuja tehokkaasti.

Turve parantaa kompostien jatkokäyttömahdollisuuksia esim. 
viherrakentamisessa eikä itsessään muodosta jälkikäyttöongelmia.

Turpeen hiilen ja humuksen maanparannusvaikutus kestää pitkään 
pellossa ja kasvualustassa.

Öljyvahinkojen torjunnassa hydrofobiseksi käsitelty öljynimeytys-turve 
on korvaamaton.

Lannan ravinteet, nesteen ja myös hajut sitonut kuiviketurve käytetään 
luomulannoitteiden raaka-aineiksi tai suoraan pelloilla ja 
viherrakentamisessa.
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Turpeen käyttö eläinten kuivikkeena 

Käyttötarkoitukseensa sopiva, laadukas kuivike mahdollistaa terveellisen, kotimaisen ruoan 
tuotannon

Kuivikkeiden laatu ja saatavuus voi vaihdella eri aikoina eri puolilla maata– käyttäjän, 
eläinterveyden ja elintarvikkeiden arvoketjun kannalta on tärkeää turvata laatu ja saatavuus 
markkinaehtoisesti 

Turvekuivikkeita käytetään Suomessa noin miljoona kuutiometriä vuodessa (LUKE) 
Turvelannalla on maaperän rakennetta ja pieneliötoimintaa aktivoiva maaparannusvaikutus, 
ja sen arvostus on nousussa

Vaalean rahkaturpeen kuivikekäytön peruste on sen erinomainen imukyky sekä ravinteiden 
ja hajujen sitomiskyky, mikä tehostaa työtä ja parantaa eläinten hyvinvointia

• turpeen luontaisesti alhainen pH ja antiseptisyys estää tehokkaasti ihmiselle ja 
eläimelle haitallisen ammoniakin, metaanin ja hajujen muodostamista siipikarjan 
kasvattamon, navetan tai tallin ilmaan

• turve tukee yleisesti eläinterveyttä esim. ehkäisee bakteeriperäisiä tulehduksia, 
vähentää kärpästen määrää

• turve sitoo lannasta ja virtsasta tulevat ravinteet tehokkaasti, ja ne vapautuvat hitaasti 
kasvien käyttöön. Tämä estää ravinnehuuhtoumia

• turpeen eloperäinen aines eli humus parantaa maan fysikaalista rakennetta, kasvien 
ravinne- ja vesitaloutta sekä stressinsietokykyä ja nostaa kasvien satotasoa.
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Suomessa turve on ollut helppokäyttöinen ja kustannustehokkain kuivike erityisesti isoille siipi- ja nautakarjatiloille. 
Eläinlääkinnällä erittäin positiivinen näkemys turvekuivikkeen käytöstä broiler-tuotannossa. Perusteena positiivinen 
vaikutus  lintujen jalkojen kuntoon ja sitä kautta lääkintätarpeen vähäisyyteen

Kuiviketurpeen markkinat keskittyvät tuotantosuunnittain Suomessa ”kotieläinmaakuntiin”; kuiviketurvetta ei 
juurikaan viedä maasta, mutta heikkoina turvekesinä sitä on jouduttu tuomaan etupäässä Venäjältä

Erilaisten kotieläintuotantosuuntien, kuten turkis- ja nautaeläinten turvelannan tuotteistamisessa on vielä 
käyttämättömiä mahdollisuuksia pidemmälle ja käyttökohteita on mahdollista laajentaa kiertotalousajattelun 
edetessä. 

Laadukkaiden ja pitkälle jalostettujen (pakattujen) kuiviketurvetuotteiden vienti on mahdollisuus, jota tukee 
korvaavien kuivikkeiden saatavuuden heikentyminen

Puupohjaiset kuivikkeet ovat myös bioenergiaa ja niitä ei ole saatavilla kuivikekäyttöön, jos bioenergian käyttö 
lisääntyy, jolloin kuiviketurvetta tarvitaan nykyistä enemmän

Kuiviketurpeen käytön hyötyjä maatalouden aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämisessä tulee tarkastella 
kokonaisuutena ja verrata tilannetta toimintaketjuun, jossa ei käytetä turvekuivikkeita. Tällöin kuivikelannan myös 
maanparannusvaikutus tulee esiin satotason pitkäaikaisen kohentumisen ja peltojen ravinnehuuhtoutumien 
vähenemisen kautta.
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Turpeen käyttö eläinten kuivikkeena 



Suomen turvevarat & vastuullinen    
turvetuotanto
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Kasvualustoiksi, kuivikkeiksi ja erilaisiin 
ympäristönhoidollisiin tarkoituksiin 
soveltuvia rahkavaltaisia, vähän maatuneita 
turvelaatuja on suhteellisesti eniten 
lännessä ja lounaassa.



Turvetuotanto Suomessa
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Lähteet: Turveteollisuusliiton vuosikertomukset, Turveteollisuus-lehdet, Suo ja Turve -lehdet, 2005 alkaen Turveteollisuusliiton ja Bioenergia ry:n jäsenkyselyihin 
perustuvat tuotantotilastot, ympäristö- ja pelastusviranomaisten keräämät tiedot alle 10 hehtaarin alueiden tuotantopinta-alasta. 

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

80 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

40 000

18



Turvetta vientiin – edellytyksiä ja näkökulmia
1. Asiakastarpeet & asiakkaiden 

tunteminen & yhteistyön 
rakentaminen pitkäjänteisesti 
pois tuotantolähtöisyydestä

2. Tuotantoalueiden ja turpeen 
ominaisuudet  koko turvekerros 
hyödyksi

3. Liiketoiminnan suunnitelmallisuus & 
riskien hallinta

4. Tähtäin korkeampaan arvonlisään

5. Muuttuva (kiristyvä) regulaatio; 
kansallinen ja EU

….
….
….
….
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Kiitos!
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Hannu Salo
hannu.salo@bioenergia.fi


