
 

 

 

 

Vastuullisesti tuotettu turve pikakatsauksena   
 
Säätiö Vastuullisesti Tuotettu Turve (Foundation Responsibly Produced Peat, RPP) on 
kehittänyt sertifikaattihankkeen joka sisältää periaatteet ja kriteerit, jotka on 
tarkoitettu vastuullisen turvesuoalueiden hoitoon turpeen tuotannon aikana ja sen 
jälkeen. RPP-sertifioinnin tarkoituksena on varmistaa, että kasvualustana käytetyn 
turpeen saaminen vastuullisista kohteita voidaan taata. 
  
Vastuullisesti tuotettu turve tähtää seuraaviin päämääriin: Maksimoidaan 
heikentyneistä soista saatavan turpeen määrää, ja jätetään luonnontilaiset turvesuot 
joilla on korkea suojeluarvo, koskemattomiksi;   

- Varmistetaan paras mahdollinen kehitys turpeentuotannon jälkeen, suosien 
ennalleen palatusta;   

- Varmistetaan kasvualustan pitkäaikainen saanti.    
 
Sertifikaattihanke tähtää turpeen noston negatiivisten vaikutusten minimoimiseen 
samalla kun maksimoidaan positiiviset vaikutukset. Negatiivista on, että 
turpeennostolla voi olla negatiivisia vaikutuksia ympäristöarvoille; Positiivista taas 
ennalleenpalautustoimenpiteet voimakkaasti heikentyneistä soista tapahtuneen 
noston jälkeen. Sertifiointisysteemi kieltää turpeennoston korkean 
ympäristönsuojeluarvon omaavilta alueilta, samalla kun se varmistaa sopivien 
käytönjälkeisten toimenpiteiden käytön. RPP-hanke on kohdennettu Eurooppaan ja 
mahdollisesti joillekin lähialueille.  
 
RPP-hanke sisältää kriteereitä turpeen tuotantoketjun osa-alueille; aikaisista 
paikanvalintavaiheista RPP-sertifioidun turpeen käyttöön kasvualustana. Hanke 
sisältää 6 osaa:  
 

1. Laillisuus Turvetta tuottavien yritysten täytyy noudattaa kaikkia 
päteviä lakeja ja säännöksiä sekä asiaankuuluvia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia.  

2. Hyvä hallinto Turvetta tuottavien yritysten tullee olla läpinäkyviä 
operaatioidensa suhteen ja organisoida sidosryhmien 
dialogia sekä osanottoa.  

3. Turpeen nostopaikkojen 
valinta 

 

Turpeen nostopaikkojen valinta seuraa kaikkia 
relevantteja EU-direktiivejä, kansallista lainsäädäntöä 
ja RPP-vaatimusten ja säädösten noudattamista. 
Paikallisia ja alueellisia sidosryhmiä tulee kuulla. 
Turvesoita joilla on suuri suojelutarve ei tule valita. 
Kuivatetut ja taantuneet turpeen nostoalueet tulee 
priorisoida turpeennostoon. 



 

 

 

 

4. Nostopaikan valmistelu ja 
turpeennosto 

 

Ympäristövaikutusarvio (EIA, Environmental Impact 
Assessment) tulee tehdä kaikista vaikutuksista 
nostopaikoilla ja muualla. Tämän arvion perusteella 
vaikutusten lievennyksen ja seurantasuunnittelun 
toimenpidesuunnitelma tulee esittää. Suunnitelma 
vastuullisen sisältää turpeen nostopaikan hoidon ja 
sen tulee ottaa huomioon asianmukaisen jälkikäytön 
vaatimukset. 

5. Jälkikäyttö/Rehabilitaatio Selkeän jälkikäyttösuunnitelman tulee  olla saatavilla 
ja varmassa säilössä kaikkina aikoina.  
Jälkikäyttösuunnitelma suunnitellaan seuraavien 
kanssa yhteisneuvotteluissa: 
• Relevantit julkiset auktoriteetit. 
• Relevantit sidosryhmät, mukaan lukien 
paikalliset yhteisöt ja kansalaisjärjestöt. 
Päämääränä on rehabilitaatio alkuperäistilaan,  niin 
lähelle sitä kuin on käytännössä mahdollista. 

6. Alkuperäketju Kriteerit alkuperäketjulle varmistavat, että turve, joka 
on RPP-sertifioidulla kasvualustalla, tulee vain RPP-
sertifioiduilta nostopaikoilta. Jäljitettävyys ja paikan 
päällä tapahtuva tarkastus ovat tärkeitä 
toimeenpanotapoja.  

 

Sertifikaatioprosessi 

RPP:ssä kaikki kommunikaatio käydään englanniksi. Dokumentit ja raportit muilla 
kielillä tulee kääntää englanniksi, niissä kohdin kun on teksti relevanttia osoittamaan 
vaatimustenmukaisuus RPP-hankeen kanssa. 

Prosessi alkaa seuraavien dokumenttien informaation huomioimisesta ja 
hakemuskaavake täyttämällä: 

 Procedure for certification of a Responsibly Produced Peat-location. 
(Toimintaohje vastuullisesti tuotetun turpeen nostopaikan sertifioimiseksi) 

 Certification fees Responsibly Produced Peat  
(Sertifikaatiomaksut, vastuullisesti tuotettu turve) 

 Application form, to be sent to info@responsiblyproducedpeat.org 
(Hakemuslomake, joka lähetetään seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: 
info@responsiblyproducedpeat.org) 

 Principles, Criteria and Indicators for Responsibly Produced Peat, version 2.0 
(Periaatteet, kriteerit ja indikaattorit vastuullisesti tuotetulle turpeelle,  
versio 2.) 

 

http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/2017-03-10-Procedure-certification-RPP-location-peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Certification-fees-Responsibly-Produced-Peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/17-03-06-Application-form-RPP-certification.pdf
mailto:info@responsiblyproducedpeat.org
mailto:info@responsiblyproducedpeat.org
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Responsibly-Produced-Peat-PC-version-1.pdf

