Novarbo Oy

Rahkasammal on uudistuvaa biomassaa. Odotukset uudeksi kasvualustaksi kasvuturpeen rinnalle ovat kovat, mutta kehitys vielä alkuvaiheessaan.

Rahkasammalen
korjuulle pelisäännöt
Keskustelu energia- ja jopa kasvuturpeen käytön alasajosta käy kuumana. Turpeen korvaaminen muilla materiaaleilla ei ole helppoa. Lupaava vaihtoehto kasvuturpeelle on kotimainen
rahkasammal. Vaikka rahkasammal on nopeasti uusiutuvana raaka-aineena mielletty turpeeseen verrattuna ekologiseksi, ovat sen korjuun ympäristövaikutukset herättäneet huolta.
TEKSTI: LASSI REMES

Kasvualustojen kysyntä maailmassa kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä
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Turvetuotanto oli Suomessa vuonna 2018 yhteensä 22,2 miljoonaa kuutiota, josta ympäristö- ja kasvuturpeita oli 2,6 miljoonaa.
Tästä kasvualustakäyttöön menee noin miljoona kuutiota vuodessa, ja siitä kasvihuonetuotannon käyttöön noin 170 000–200 000
kuutiota vuodessa.
Koko maailmassa turpeen kasvualustakäyttöä on 40 miljoonaa
kuutiota. Vuoteen 2050 mennessä arvio käytöstä on jopa 80 miljoonaa. Kasvualustojen kokonaiskäytön arvioidaan jopa nelinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.
Lähteet: Chris Block 2018 sekä Suomen osalta kasvualustatuottajat

Kuvat: Niko Silvan
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Rahkasammalen nosto jättää suohon hetkeksi jälkensä, jotka kuitenkin entisöityvät. Oikeanpuoleisen kuvan suolta sammalta nostettiin vuonna 2006.

M

arkkinoille etsitään
ja kehitetään jatkuvasti uusia kasvualustamateriaaleja. Viljelyssä yleisimmin käytössä olevan turpeen päihittäminen on kaikkea muuta kuin
helppo tehtävä.
Tällä hetkellä kuluttaja- ja ammattiviljelyssä käytetylle kasvuturpeelle ei löydy realistisia korvaajia. Toisaalta sen käyttömäärää
pystytään vähentämään korvaamalla osa turpeesta muilla materiaaleilla.
Suomessa uusista materiaaleista on noussut esille erityisesti
rahkasammal. Sen korjuun ympäristövaikutukset ovat kuitenkin herättäneet voimakasta keskustelua. Korjuuta ei toistaiseksi
ole säädelty kuten turpeella, eikä korjuun pitkäaikaisista vaikutuksista ole tarpeeksi tutkimustietoa. Korjuualueet kaipaavat tarkempaa luokittelua, jotta
tuotanto kohdistuu luonnontilaisuusluokaltaan alhaisille alueille.

Rahkasammal parantaa
kasvualustan ominaisuuksia
Rahkasammal on erinomainen
kasvualustamateriaali. Se on puh
dasta, ja sen ravinnepitoisuus sekä
happamuus ovat alhaisia kuten
turpeella. Sammallisäyksellä voidaan parantaa esimerkiksi erilaisten kasvuturpeiden käyttö
ominaisuuksia.
Toistaiseksi rahkasammal on
kalliimpaa kuin turve, eivätkä
tuotantovolyymit riitä kattamaan
kuin pienen osan kasvualustatarpeesta. Tästä huolimatta sam-

mallisättyjä kasvualustatuotteita on saatavilla jo lähes kaikissa
tuoteryhmissä ammattiviljelyssä, myös luomutuotteissa. Lisäksi rahkasammalta voi löytää kuluttajatuotteista.
Erityisesti vihannesviljelyssä
sammalen tuomat ominaisuudet kasvualustaseoksissa ovat
toimineet erinomaisesti. Tällä
hetkellä rahkasammalen osuus
sammallisätyissä tuotteissa on
keskimäärin noin 20 prosenttia.

Korjuuseen pelisäännöt
Rahkasammalen noston ohjaa
miseksi on käynnistetty EteläPohjanmaan ELY-keskuksen
koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama Rahkasammalen korjuun menetelmät, ohjaaminen ja seuranta Suomessa
-hanke. Hankkeen tavoitteena
on laatia rahkasammaleen kestävälle korjuulle kriteerit ja selvittää, minkälaisia ohjausta tuotanto tarvitsee.
Tuotanto halutaan ohjata luon
nontilaisuusluokaltaan alhaisille soille. Korjuu pitäisi tehdä
niin, että rahkasammal uusiutuu mahdollisimman nopeasti.
Hanke kestää alkuvuoden
2021, ja sille haetaan tarvittaessa jatkoa. Hankkeessa kerätään
tietoa rahkasammalen korjuusta
eri tahoilta ja pyritään luomaan
niiden pohjalta kestävän rahkasammalen korjuun kriteerit.
Hankkeessa selvitetään myös
rahkasammalen korjuun suhdetta nykyiseen lainsäädäntöön ja
lainsäädännön kehittämiseksi
tehdään tarvittaessa esityksiä.

Tuotantoa vastuullisesti
Biolan Oy:n turvetuotantojohtaja Janne Pitkänen ei vielä arvaile uuden hankkeen vaikutuksia tuotantoon.
– Rahkasammaleen keruun
osalta etenemme vastuullisuus
edellä ja tiedostamme, että aihe on herkkä. Olemme mukana työssä, jossa rahkasammaleen korjuulle luodaan kriteeristö esimerkiksi aluevalinnan
ja alueella työskentelyn osalta,
Pitkänen kertoo.
Myös Kekkilä-BVB:llä on seurattu rahkasammalesta käytyä
keskustelua tarkasti. Brändi- ja
viestintäjohtaja Nina Kinnunen
kertoo, että sammalen korjuussa
pyritään kestävään toimintaan
niin, että keruualue uusiutuu
mahdollisimman hyvin.
Molemmilla kotimaisilla toimijoilla on käytössä rahkasammaleen tuotannossa alan
itse kehittämä kestävän keruun
työohje, joka on ollut voimassa
jo useamman keruukauden ajan.
Ohje on luettavissa Suomen
kasvualustat ja kuiviketurpeet
-ryhmän ylläpitämältä www.
kasvualusta.org-sivustolta ja sitä päivitetään uusimman tiedon
pohjalta. Ohjeistuksessa linjataan
muun muassa keruusyvyys, keruualueiden kohdentaminen,
suo
ja-alueiden jättäminen ja
kuinka läheltä ojia keruuta voidaan tehdä.
– Painotamme Kekkilällä
erityisesti sitä, että hankkimamme sammal on kerätty ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksessa
lähtökohtana on kestävä toiminta

ja tavoitteet ovat hyvin yhtenevät
ELY:n kehityshankkeen kanssa.
Olemme mielellämme mukana
kehittämässä alaa ja sen säännöstöä, Kinnunen summaa.

Tuotanto kehittyy
Rahkasammalen tuotanto on
toistaiseksi ollut niin sanottua
pilottitoimintaa, jossa on kehitetty keruu- ja jatkojalostusprosesseja sekä sammallisättyjen kasvualustojen ominaisuuksia. Tuotantoon on etsitty erilaisia suoalueita, joilta löytyy kasvualustakäyttöön soveltuvaa rahkasammalta.
Biolanin Pitkänen kertoo, että rahkasammalen laatu vaihtelee eri keruualueiden välillä paljon, kuten kasvuturvelaadutkin
eroavat soiden välillä. Jatkojalos
tus kasvualustaksi tarvitsee erilaista käsittelyä kuin turpeella,
ja parhaat menetelmät kehittyvät ajan myötä.
– Mikä tahansa suo ei sovellu
keruukohteeksi. Muun muassa
sammaleen laatu, puustoisuus,
varpuisuus sekä olemassa olevat
tieyhteydet ratkaisevat, soveltuuko alue keruualueeksi, Pitkänen
muistuttaa.
Tähän mennessä rahkasammalta on kerätty noin sadan hehtaarin alalta. Sitä saadaan korjattua keskimäärin vajaa tuhat
kuutiota hehtaarilta.
Vuonna 2020 rahkasammalta kerättiin vajaan 40 hehtaarin
alueelta, joten kokonaistuotanto
on ollut karkeasti 30 000–40 000
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Kasvuturpeen korvaaminen muilla materiaaleilla
ei ole ainakaan lähivuosina realistista.
Kekkilä-BVB Oy

kuutiota. Kesälle 2021 tuotantomäärän odotetaan kasvavan
merkittävästi.
Pitkänen huomauttaa, että olosuhteet suolla ovat käytettävälle
kalustolle vaativat. Soveltuvia koneita ei ole ollut kaupan hyllyllä
valmiina, vaan ne on pitänyt itse
suunnitella ja rakentaa.
Myös Kekkilällä todetaan, että toiminta painottuu vielä pää
osin tutkimukseen. Rahkasammalen ominaisuuksia kasvualustoissa tutkitaan. Myös sammalen keruun kohdentamiseen ja
keruualueiden uusiutumiseen
liittyvissä tutkimuksissa ollaan
mukana.
– Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saada sammalesta uusi,
kestävä materiaali osaksi kasvu
alustoja, Kinnunen sanoo.

Tulevaisuuden kasvualusta
Tulevaisuuden näkymät rahkasammaleen keruulle ja käytölle ovat hyvät: keruutekniikka
on kehittynyt eteenpäin ja tuotantovolyymi on kasvanut vuosi
vuodelta. Rahkasammalta opitaan jalostamaan kasvualustoiksi
entistä paremmin, ja sen hyvät
ominaisuudet saadaan hyödynnettyä viljelyssä. Lisäksi vastuullisen toiminnan kriteerit ovat
tulossa viranomais- ja tutkimusyhteistyön kautta.
– Markkinat luonnollisesti määrittävät lopulta tulevien
vuosien kehityksen, Pitkänen
huomauttaa.

Uusien materiaalien
vaatimukset korkealla
Rahkasammalen lisäksi markkinoille kehitetään useita muitakin kasvualustamateriaaleja.
Vaikka uusi materiaali on ympäristövaikutustensa, tuotantovolyymiensä, hintansa sekä muiden ominaisuuksiensa suhteen
sopiva, sen käyttöönotto ammattiviljelyssä vie aikaa. Uusille kasvualustoille pitää kehittää myös
oikea kasvatustekniikka.
Erityisesti lannoituksen ja kastelun tarve voivat poiketa huomattavasti eri kasvualustojen vä8
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Hyvä kasvualusta varmistaa hyvän juuriston ja keskeisen perustan kannattavalle viljelylle. Kasvuturve ja rahkasammal ovat varmoja alustoja.

lillä. Lisäksi kasvualustan tulee
soveltua olemassa olevaan viljelyteknologiaan ja automaatioon,
muuten käyttöönotto tulee liian
kalliiksi. Tämä kaikki tarkoittaa
sitä, että uuden kasvualustan tuo
tekehitys voi viedä vuosia tai jopa vuosikymmeniä.
Uuden materiaalin mahdolliset ilmasto- tai ympäristöhyödyt
menetetään, jos tuotannossa hävikki kasvaa tai tuotannon tehokkuus alenee. Suurin osa ilmastovaikutuksista syntyy viljelyn aikana. Kasvualustan kokonaisvaikutus on hyvin pieni.
Nina Kinnunen toteaakin, että uusissa kasvualustahankkeissa
ruokaturvallisuutta ja satoisuutta
ei saa unohtaa. Ne ovat oleellisia
asioita vastuullisessa viljelyssä.

Kasvuturvetta
tarvitaan jatkossakin
Tällä hetkellä turpeen osuus
Euroopassa käytetyistä kasvu
alustoista on noin 70–75 prosenttia. Kasvualustamarkkina kasvaa
varsin nopeasti, ja sen arvioidaan

kaksinkertaistuvan vuoteen 2050
mennessä. Suomessa kasvuturvetta käytetään noin miljoona
kuutiota vuodessa. Tästä kasvihuoneviljely käyttää 170 000–
200 000 kuutiota.
Turpeen osalta kasvualusta on
turvattu vielä useiksi vuosiksi.
Hyvälaatuinen vaalea turve vähenee kuitenkin suhteellisen nopeasti, ja sen saatavuus käy haastavaksi, jos uusia turpeennosto
lupia ei enää saada.
Vaikka kasvuturpeen suhteellinen osuus tulee vähenemään kasvualustamarkkinan kasvaessa, ei
sen korvaaminen muilla materiaaleilla ole ainakaan lähivuosina realistista. Uudet materiaalit eivät vielä riitä tai pysty korvaamaan turvetta, joka on ominaisuuksiensa takia välttämätön
muun muassa ammattiviljelyssä.
– On hyvä muistaa, että turve
osaltaan mahdollistaa erilaisten
uusien materiaalien ja kiertotaloussivuvirtojen käytön. Sen ominaisuudet tasapainottavat muun
muassa kompostivirtoja ja muita raaka-aineita, jotka eivät yk-

sinään sovellu kasvualustaksi,
Kinnunen painottaa.

Vaihtoehtoja puntaroidaan
Suomi ei ole ainut maa, jossa turpeen tuotantoon ja käyttöön suhtaudutaan ainakin osittain kriittisesti. Muun muassa Saksassa,
Isossa-Britanniassa ja Norjassa on käyty vastaavaa keskustelua. Osassa maissa kasvuturpeen käytön rajoittamiselle on
myös asetettu tavoitteita.
Esimerkiksi Norjassa ilmastoja ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi, että kasvuturpeen kuluttajakäyttö on lopetettava asteittain vuoteen 2025 mennessä ja ammattiviljelyssä 2030
mennessä.
Tähän mennessä tehdyn selvitystyön perusteella edes kuluttajatuotteissa turpeesta luopuminen vuoteen 2025 mennessä ei ole realistista. Voimavarat
tuleekin keskittää uusien materiaalien tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Potentiaalisimpina vaihtoehtoina turpeelle mainitaan erilaiset puukuidut sekä kompostit,
kuten Suomessakin. Tavoitteena
on niin sanottu kiertotalousmalli, jossa erilaisia sivuvirtamateriaaleja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi selvityksissä mainitaan, että uusien
materiaalien tutkimusta, tuotekehitystä ja suuren mittakaavan
viljelytestausta tulee tukea laajasti, myös rahallisesti.
Muiden maiden tekemät selvitykset ja tutkimukset kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon myös Suomessa. Lähtökohdat ja tavoitteet ovat hyvin
yhteneväiset.
Lisätietoja:
P&k 15/2020
sekä
www.kauppapuutarhaliitto.fi/
vastuullisuus/kasvuturve

