
Suotuotealan edunvalvonta monipuolistuu

1. Miksi – yleistä taustaa edunvalvontatarpeiden 
laajentumiselle?

2. Mitä – edunvalvonnan todennäköisiä painopisteitä 

3. Milloin – aikataulua ja tavoitteita



1. Miksi?  Taustaa edunvalvonnan laajentumiselle

… koska turpeesta on moneksi – jos mahdollisuudet tiedostetaan ja 
käytetään

• Kasvualustoja; turpeen osuus kaupallisista kasvualustoista  lienee 
edelleen ¾:n luokkaa, kasvuturpeiden tuotanto 30 – 40 Mm3/a

• Kuivikkeita; ”Finnish luxury bedding”, sanoi hollantilainen kanafarmari, 
muualla ei ole varaa tai mahdollisuuksia käyttää turvekuivikkeita

• Imeytysainetta mm. öljyntorjuntaan

• Kompostoinnin seosainetta & maanparannusainetta

• Turvekuituja ja -suodattimia; tupasvilla- ja muut, Vapo Fibres, 
muutamat käsityöyritykset …

• Sisustuslevyjä ja eristeitä; Konto Oy

• Turvehoitotuotteita; LehtoPeat, PolarHealth, Calla, …

• Komposiittien ja teknisen hiilen raaka-aineita

• Turvevahoja ja –hartseja kemian teollisuuteen 

• Periaatteessa kaikkea, mitä öljystä, hiilestä ja usein puustakin saa (jos 
vain prosessointi kaupallisesti kannattavaa)



Edunvalvonnan monipuolistuminen = painoa 
muille kuin energiaturvetuotteille

1. Puhtaiden kasvualustojen, maanparannustuotteiden, kompostoinnin ja 
orgaanisten lannoitteiden seosaineiden maailmanlaajuinen tarve lisääntyy 
nopeasti; pelkästään Kiina tarvitsisi maailman koko nykyisen 
kasvuturvetuotannon määrän, noin 45 Mm3 vuonna 2025.

2. Turpeen muukin materiaalikäyttö lisääntyy (kuidut, tekninen hiili).

3. Euroopassa ”helpot maat” joutuvat vähentämään 
kasvuturvetuotantoaan alueiden ehtyessä  painetta Suomeen, Venäjälle 
ja Valko-Venäjälle varsinkin vaaleiden turpeiden nostoon. Kasvuturvetta 
mahdollisesti korvaavat tuotteet eivät täysin riitä korvaamaan vajetta.

4. Muut turvetuotteet voivat Suomessakin olla merkittävämpiä kuin 
energiaturve jo vuonna 2030, vaikka turvetta käytetään 
edelleen myös energiaksi (+ pienimuotoinen 

kotitarvekäyttö)



Mitä edunvalvonnan monipuolistuminen 
käytännössä on?

1. Turpeen ja rahkasammalen kasvualustakäytön eduntekemistä, 
osa-alueita esim. 
- EU- ja kotimainen lainsäädäntö
- erilaisten ympäristömerkintöjen ja sertifikaattien antamat haasteet ja 
mahdollisuudet
- rahkasammalen keruun mahdollistaminen järkevästi ja sen kestävyyden 
eri osa-alueista huolehtien

2. Monipuoliseen turvetuotantoon soveltuvien alueiden 
ympäristöluvituksen sujuvoittamista

3. Yleisen tietoisuuden ja hyväksyttävyyden lisäämistä yleisesti 
suolta saatavista tuotteista; viestintää erityisesti turpeen ja 
rahkasammalen ominaisuuksista ja mahdollisuuksista
- turpeen kuivike- ja kasvualustakäyttö; antibakteerisuus, ravinteiden 
pidätyskyky, happamuuden säädeltävyys jne.
- ”suon tuotteet osana ihmisen hyvinvointia”



Milloin – lähiajan aikataulua ja tavoitteita

1. Bioenergia ry:n turvevaliokunnan osana uuden 
edunvalvontatyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen 30.1.; -
linjaa mm. viestinnällisiä asioita.

2. Toiminnan tarkemmat painopisteet kevään mittaan

3. Ryhmän tavoitteena vaikuttaa lähimmän vuoden aikana mm. 
seuraaviin:
- EU:n uudistuneen lannoitevalmisteasetuksen soveltamiseen 
vaikuttaminen (mm. ankaran vastuun linjaaminen verrattuna muiden 
maiden päätöksiin)
- EU:n EcoLabelin päivittäminen 2019  rahkasammalen ja vaaleiden 
turpeiden mahdollistaminen
- uusien, ympäristö- ja kasvuturpeen tuotantoon sopivien alueiden 
ympäristöluvitukseen
- rahkasammalen keruuperiaatteiden päivittämiseen tarvittaessa ja niistä 
viestimiseen


