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Mitä muuta ?
– Kuiviketurpeet – imeytysturpeet – kompostit ym.

• Aika monelle tuttu perinteinen tuote

– Haasteet ja huomiot
• Asiakaskunta hyvin erilainen vs. voimalaitokset

– Toimituslaatu

– Toimituserä ja -kohde

– Laskutus ja luotonvalvonta

• Tuote itsessään
– Epäpuhtaudet (puut ym)

– Turpeen laatu –H5 raaka-aineena ja varastossa (kosteus, kamit)
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Kasvuturpeet
• Melko laaja kirjo käyttökohteita ja laatuja

– ”Kasvuturpeen ja turvepohjaisten kasvualustojen laatuohje vers. 1.10.2010”

– Euroopassa osin yleisiä sekä käyttäjäkohtaisia ohjeita ja vaatimuksia

• Perinteinen jako laaduissa väriä kuvaavasti, eli musta – ruskea – vaalea. Todellisuudessa 
värikuvaus aika karkea, ominaisuudet taustalla.
– Kuiva-ainepaino, karkeus/hienoaine, huokostilavuus (vedenimu, ilmatila), ph, johtokyky…

• Vrt. energiaturve, jossa kost-% ja teholl.l-a määräävät tekijät (sis. tuhka ym.) 

– … ja melko iso määrä asiakaskohtaisia sekä asiakkaiden lopputuotekohtaisia laatuvaatimuksia sekä  -
odotuksia

• Kaikkineen aika iso ”oppimishaaste” eri laatujen ja ominaisuuksien osalta, mutta ei mahdoton.
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Kasvuturpeet
• Sertifioinnit – RHP, RPP…

– RHP – kasvuturpeen tuotelaadun sertifikaatti, pääosassa puhtaus
• https://www.rhp.nl/en/product/peat-horti
• Koskee koko kasvuturveketjua, sekä muita kasvualustamateriaaleja
• Turvetuottajan osalta suurin painopiste rikkakasveissa

– RPP – kasvuturpeen vastuullisen tuotannon sertifikaatti
• https://www.responsiblyproducedpeat.org/fi/
• Koskee turvetuotantoaluetta
• Suomessa kattava ympäristölupaprosessi, jonka lisäksi painoarvoa 

erityisesti sidosryhmätyöllä, jälkikäytöllä ja ylipäänsä ympäristövaikutuksilla.

– Usein perusolettamuksena perinteinen ISO 900x ja 1400x serti.
– Muita sertejäkin on, mm. Veriflora Pohj-Amerikassa
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Vaatimukset ja odotukset tuotantoketjuun
• Euroopassa turpeen rooli 2-jakoinen, toisaalta käyttö kasvaa, mutta myös vastustajia

– Vastuullisuus korostunee jatkossa entisestään. 
• Turpeen monta etuja mm. kivivillaa tai muita keinomateriaaleja vastaan

• Logistisesti olemme pussin perällä, aiheuttaa kustannuspainetta muita tuottajamaita verrattaessa joka vaiheeseen 
(tuotanto – varastointi – satama – laivat ym), pitäisi siis keksiä jotain muuta kilpailuetuakin, mutta mitä ? 

• Tuotteen laatu on oltava kunnossa. Perinteisten työmaan kunnossapitovaiheiden ajatteleminen uusiksi mm. rikkakasvien 
hallinnan näkökulmasta. (kivennäismaat, tienvarret…)

• Varastojen hallinta, mahdollisesti pitkäänkin. Lämpenemisen estäminen - oireiden ja aiheuttajien tunnistaminen. 
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Tulevaisuuden tuotteet = ?
• Aktiivihiili
• Kuituteollisuus / villat
• Kosmetiikka (ent. kylpyturve, hoitoturve)
• Sammal
• Vanhojen tuotteiden jatkokehitys

• Koneellinen blokkituotanto

• Suuri määrä hyviä turvetuotteita on vielä keksimättä…
– Markkinat

• Markkinointi, tuotteistaminen, kysyntä

– Tuotanto – toimitus
• Hyvä tuote, laatu kunnossa joka kerta, on se mitä luvataan

– Kannattavuus
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Ecomoss / Maaseudun tulevaisuus

AS Tootsi Turvas



Muuta kuin energiaturvetta 
– mitä se vaatii yrittäjiltä ? 

-Vastuullisuus
-Innokkuus

-Uuden oppiminen
-Kekseliäisyys

-Verkostoituminen
-Erikoistuminen

-…


