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1 JOHDANTO
Turvetuotanto jakaa suomalaisten mielipiteitä vahvasti puolesta ja vastaan. Enemmän
kiistoja aiheuttaa varsinkin energiaturpeen käyttö, kun taas kasvuturpeen käyttö ei ainakaan
Suomessa ole vielä kohdannut suurempaa vastarintaa. Turpeen tuotanto on luvanvaraista
toimintaa ja tuotannon käynnistämiseksi tarvitaan ympäristölupa. Turve luokitellaan
lähteestä

riippuen

joko

hitaasti

uusiutuvaksi

biopolttoaineeksi

tai

fossiiliseksi

energialähteeksi. Turpeen energiakäyttö aiheuttaa saman luokan kasvihuonevaikutuksen
kuin kivihiilenkin poltto sadan vuoden tarkastelujaksolla. Turpeen kasvihuonevaikutusta
voidaan

kuitenkin

vähentää

keskittämällä

turpeen

tuotanto

runsaspäästöisille

metsäojitusalueille ja maatalouskäytössä olleille turvemailla. Käytännössä ympäristölupaa
ei muunlaisille alueille Suomessa voi edes saada. Vaikka turvetuotanto alueita on toisinaan
helppo syyttää vesistöjen värjäämisestä rusehtavaksi, sen vesistökuormitus on vain alle 1%,
sen ominaistyppikuormitus on luonnonhuuhtouman luokkaa ja sen ominaisfosfori- ja
kiintoaineominaiskuormitus ovat pienempiä kuin metsätaloudessa. (Leinonen 2010, 4.)

Parin viime vuosikymmenen aikana kiinnostus luonnonvarojen kestävän käytön suhteen on
lisääntynyt entisestään. Tämän takia myös turvetuottajat ympäri Eurooppaa ovat alkaneet
sertifioida omia turpeitaan vastuullisesti tuotetun turpeen sertifikaateilla tai turvetuotanto
alueitaan vastuullisina tuotantoalueina. Tässä työssä perehdytään RPP -sertifioinnin
(Responsibly Produced Peat) edellytyksiin sekä erään turvetta tuottavan Yrityksen A:n
turvetuotantoalueiden mahdollisuuksiin saada nämä sertifikaatit. Työssä on myös selvitetty
tuotantoalueiden nykytilaa sekä toimintatapoja, ja miten näitä mahdollisesti tulisi muuttaa,
jotta ne olisivat sertifioinnin arvoisia. Työn alussa on taustoitettu Suomen turvemaiden tilaa,
turpeen käyttötapoja, kasvualustan turvetuotantoa ja markkinoita yleisesti ottaen.
Johdantoluvussa on myös Yritys A:n historiaa lyhyesti sekä RPP -säätiön toiminnan ja
organisaatiorakenteen esittelyä.
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Toisessa luvussa avataan yritysvastuun teoriaa: mitä yritysvastuu tarkoittaa käytännössä,
miksi yritysten tulisi harjoittaa yritysvastuuta toiminnoissaan, miten sitä tulisi harjoittaa,
jotta siitä saisi mahdollisimman paljon kilpailuetua, minkälainen yritysvastuun muoto olisi
paras ja mitä hyötyä tai haittaa kolmannen osapuolen sertifioinnista saattaa yritykselle
koitua? Tämän työn empiriaosuudessa tutustutaan RPP -säätiön vaatimuksiin sertifiointia
hakeville yrityksille sekä tarkastellaan materiaaleja, joita sertifiointia hakiessa tarvitaan ja
niiden tuottamista sekä sertifioinnista aiheutuvia kustannuksia. Lopuksi esitetään työn
keskeisimpiä tuloksia muun muassa SWOT -taulukon avulla ja pohditaan tarkemmin jatkon
kannalta tehtäviä toimenpiteitä sertifioinnin haun suhteen. Johtopäätöksissä pohditaan
kannattaisiko yrityksen hakea RPP -sertifiointia vai harkita mahdollisesti muita
mahdollisuuksia yritysvastuun saralla.

1.1

Tutkimussuunnitelma

Tämän tutkimuksen kohteena ovat Yritys A:n turvetuotantoalueet ja niiden toimintatavat.
Tarkasteluun sisällytetään myös turvetuotantoalueiden vaikutukset vesistöön, maaperään,
ilmaan sekä ulkopuolisiin sidosryhmiin. Osittain tarkastelun kohteena ovat myös turpeesta
saatavat lopputuotteet, mikäli tuotteissa on käytetty useamman eri turvetuotantoalueen
turvetta. Sertifioinnin edellytysten selvittämiseen käytetään Principles, Criteria and
Indicators for Resbonsibly Produced Peat -dokumenttia, joka on resbonsibly produced peat
-järjestön laatima aineisto tahoille, jotka aikovat hakea sertifiointia.

Tämän työn tutkimuskysymyksiä ovat: Mitkä ovat vastuullisen turvetuotannon sertifioinnin
edellytykset sertifioinnin hakijaa kohtaan? Vastaako Yritys A:n toiminta vastuullisen
turvetuotannon sertifioinnin edellytyksiä? Tämän työn tavoitteena on tehdä Yritys A:n
turvetuotantoalueiden osalta tilanneselvitys RPP-sertifioinnin suhteen. Tarkoituksena on
selvittää RPP -kriteeristön vaatimukset niin, että ne voidaan toteuttaa Yritys A:n
turvetuotantoalueilla. Myös nykytilanne Yritys A:n turvetuotantoalueilla selvitetään, jotta
tiedetään, mitä muutoksia tulee tehdä ja mitkä asiat ovat jo kunnossa kriteeristön kannalta.
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Kun on selvitetty tarvittavat muutokset kriteerien toteuttamiseksi, tehdään myös karkea
kustannusarvio RPP-sertifioinnin toteuttamisesta. Työn tavoitteena voidaan pitää myös
RPP -sertifioinnin tarpeellisuuden kyseenalaistamista Yritys A:lle. RPP -sertifioinnin
hyviä ja huonoja puolia Yritys A:lle tarkastellaan niin tieteellisten teorioiden kuin nykyisen
markkinatilanteen ja Yritys A:n nykytilanteen kannalta.

Tämän työn tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullista
analyysia on mahdollista toteuttaa monella erilaisella menetelmällä, mutta usein laadullisten
menetelmien

yhteispiirteenä

pidetään

kohteen

esiintymisympäristöön,

taustaan,

tarkoitukseen ja merkitykseen liittyviä näkökulmia. Tähän työhön kerätään aineistoa
kirjallisista materiaaleista sekä haastattelusta ja tarkkailusta. Kirjallisena materiaalina
käytetään Yritys A:n materiaalia sekä sertifioivan tahon omia materiaaleja. Haastattelu ja
tarkkailu aineistonkeruumenetelminä yhdistetään niin, että ensin ollaan vain tarkkailijan
roolissa tehden samalla muistiinpanoja, jonka jälkeen suoritetaan puolistrukturoitu
asiantuntijahaastattelu, jossa toinen haastattelijoista kuuntelee, ja toinen kuuntelee sekä
kirjoittaa muistiinpanoja. Näin pyritään välttämään oleellisten asioiden huomioon
jättämistä. Aineistonkeruun jälkeen aineiston analysoiminen aloitetaan tiivistämällä
jättämällä ulkopuolelle ne osat aineistosta, mistä ei ole hyötyä tutkimuksen kannalta.
Aineistoa analysoidaan myös kriittisesti, jotta itse tutkimus ja sen tulokset olisivat
puolueettomat. (Jyväskylän yliopisto 2015; Raassina 2005, 7-8.)

Työn toteuttaminen alkaa siten, että ensin selvitetään RPP -kriteerien vaatimukset, jonka
jälkeen arvioidaan kunkin turvetuotantoalueen tilanne yksitellen ja valitaan jokin suo tai
useampia soita, jotka täyttävät jo mahdollisimman hyvin RPP -kriteerit. Tämän jälkeen
seuraava vaihe on suunnitella muutostyöt, joita turvetuotantoalueet tarvitsevat, jotta ne
vastaisivat kriteerien vaatimuksia sekä laatia karkea kustannusarvio sertifioinnin
hakemiseen ja sen ylläpitoon. Lopuksi tehdään vielä tarvittavat hienosäädöt ja mahdollisesti
yhteenvetoa tai tiivistelmää tilanteesta yrityksen johtoportaalle. Samalla aletaan myös
keräämään yhden tuotantoalueen osalta materiaalia sertifiointihakemusta varten, jotta
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sertifiointihakemukset saataisiin lähetettyä mahdollisimman nopealla aikataululla, jos
sertifiointia päätettäisiin hakea. Aikatauluja laadittaessa on otettava huomioon se, että
sertifioinnin hakuprosessi itse sertifikaatin saamiseen kestää yleensä yli vuoden, jolloin
Yritys A:n olisi mahdollista saada sertifiointi aikaisintaan vasta vuoden 2018 lopussa.

1.2

Turvemaat Suomessa ja turpeen käyttötavat

Suomi on yksi maailman soistuneimmista maista, ja turvemaita onkin noin 9,08 miljoonaa
hehtaaria, mikä on lähes kolmasosa Suomen koko maapinta-alasta. Suomen soissa on
turvetta yhteensä 69,3 miljardia suo-m3 ja GTK:n (Geologian tutkimuskeskus) tutkimien
soiden keskisyvyys on 1,41 metriä. Turvemaita on kaikkialla Suomessa, mutta eniten
Pohjois-Suomessa. Turve syntyy kuolleista kasvin osista maatumalla kosteissa olosuhteissa.
Kasvit eivät kuitenkaan hajoa kunnolla hapen puutteen ja runsaan veden vuoksi ja näin
syntyy kasvava turvekerros. Suomen olosuhteet ovat

varsin otolliset

turpeen

muodostumiselle, ja sitä muodostuukin jatkuvasti lisää. Perinteisesti turvemaat ovat olleet
Suomessa elannon ja hyvinvoinnin lähde. Turvemaita on raivattu pelloiksi, metsäojitettu ja
turvetta on nostettu polttoaineeksi. Tänä päivänä yli puolet Suomen turvemaista on
metsitetty ja 2,8 % turvemaista on maatalouden käytössä. 13,2 %:a eli yli miljoona hehtaaria
turvemaista ovat suojeltuja ja muita luonnontilaisia soita on yli 30 %:a. Turvetuotannossa
Suomen turvemaista on 0,8 prosenttia eli noin 70 000 hehtaaria. (Turveinfo 2016.)

Maanviljelyyn soita on hyödynnetty ja muokattu jo 1600 -luvulla. Suon raivaaminen
viljelymaaksi oli yleistä varsinkin 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa väestön kasvaessa
voimakkaasti sekä toisen maailmansodan jälkeen, kun siirtoväestöä menetetyiltä alueilta
asutettiin. Soiden ja turvemaiden käyttö metsätaloudessa yleistyi huomattavasti 1960- ja
1970 -luvuilla, kun valtio rahoitti soiden ojittamista puuntuotannon lisäämiseksi erityisillä
Mera -ohjelmilla. Turpeen hyödyntäminen energiantuotannossa oli teknisesti mahdollista
jo 1800 -luvulla, mutta se yleistyi vasta 1900 -luvulla. Erityisesti 1970 -luvun öljykriisistä
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lähtien turpeen energiakäytöllä on ollut merkittävä osuus Suomen energiaomavaraisuudessa
ja huoltovarmuudessa. (Turveinfo 2016.)

Suurin osa Suomessa tuotetusta turpeesta käytetään energian tuottamiseen; lähes viidesosa
kotimaisesta kaukolämmöstä on turpeella tuotettua ja vuodesta riippuen 4 - 7% sähköstä.
Turve ja puu tukevat toisiaan energiakäytössä ja niiden yhteiskäyttö sopii erinomaisesti
varsinkin voima- ja lämpölaitoksille ja samalla se mahdollistaa metsähakkeen käytön
lisäämisen. Puupolttoaineiden ongelmana on sen laadun suuri vaihtelu ja saatavuus. Niinpä
tasalaatuista ja pitkäänkin varastointia kestävää turvetta tarvitaan puun rinnalle, jotta
polttoainetta olisi aina saatavilla ja energiateho olisi riittävä kylminäkin aikoina. Turpeen
etuna on myös sen vakaa ja kilpailukykyinen hintataso. Yhdessä puu ja turve palavat myös
puhtaammin ja säästävät kattilaa, koska turve suojelee kattilaa puun syövyttäviltä
vaikutuksilta. Puupolttoaine taas sitoo turpeen rikkiä. (Turveinfo 2016.)

Energiaturpeena käytetään tummaa ja pitkälle maatunutta turvetta. Vaalea ja vähemmän
maatunut rahkaturve taas soveltuu eläinten kuivikkeeksi, imeytysturpeeksi sekä
kasvuturpeeksi. Turve on tutkitusti paras kuivike karjalle ja hevosille, koska se sitoo
nesteitä, kaasuja ja ravinteita. Kuivikkeena käytettävään turpeeseen imeytyy enemmän
ravinteita kuin koko turvetuotanto aiheuttaa, joten tämän puolesta turpeen käyttö
kuivikkeena olisi helposti perusteltavissa. (Turveinfo 2016.)

1.3

Kasvualustaturpeiden tuotanto

Kasvualustat ovat tärkeä perusta niin ammattituottajille eli vihannesten ja koristekasvien
kasvattajille

kuin

kuluttajamarkkinoillekin.

Euroopassa

Turve-(energia)

ja

kasvualustasektorin liikevaihto on 1,3 miljardia euroa, ja se tarjoaa työtä noin 11 000
työntekijälle

ympäri

Eurooppaa.

Kasvualustaliiketoiminta

on

elintärkeää

myös

puutarhaviljelyalalla, jonka arvioitu liikevaihto on noin 60 miljardia euroa, ja se taas tarjoaa
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yli 750 000 työpaikkaa.

Euroopassa tuotetaan kasvualustoja yli 30 milj. m3 vuosittain.

Turve on näiden kasvualustojen pääaines, sillä keskimäärin melkein 80 % kasvualustasta
on turvetta, mikä vuositasolla tarkoittaa 25 milj. m3 turvetta vuodessa. Puhutaan siis suurista
määristä turvetta ja näin ollen onkin tärkeää, että kasvualustojen turve on tuotettu
vastuullisesti. (Foundation Responsibly Produced Peat A, 2013; Growing Media Europe
2016.)

Kasvualustoja käytetään niin ammattiviljelijöiden tarpeisiin kuin muidenkin kuluttajien,
jotka haluavat kasvattaa kasveja tai vihanneksia. Kasvualusta takaa sen, että kasvi voi
kasvaa terveesti ja samalla se tarjoaa optimaalisen ympäristön juurtumiselle sekä
ilmataskuja juurille. Turve myös sitoo ja säilyttää vettä, jolloin kasvi saa sitä juuri silloin,
kun se sitä tarvitsee ja se luovuttaa ravinteita juurille. Kasvualustoja käytetään niin ikään
vihannesten, hedelmien, koristekasvien, puiden ja koristepensaiden kasvatuksessa.
(Growing Media Europe 2016.)

Kasvualustojen raaka-aineina voidaan käyttää turvetta, kookospähkinän kuorta, puukuituja,
kompostoitunutta materiaalia, kuten esimerkiksi maatalouden jätteitä ja puiden kuoria.
Kivennäisaineita kuten perliittiä, hohkakiveä, savea ja vermikuliittia käytetään myös
kasvualustojen raaka-aineina. Usein myös ravinteita, kuten kalkkia ja biologisia lisäaineita
on käytetty oikeanlaisten fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten olosuhteiden luomiseksi.
On tärkeää, että eri kasveille käytetään juuri oikeaa kasvualustasekoitusta sen vaatimusten
suhteen, jotta saataisiin terveempi ja runsaampi sato ja jotta kasvatus olisi tarpeeksi
tehokasta. (Growing Media Europe 2016.)

Kavualustojen pääraaka-aineena turve toimii parhaiten, koska millään muulla materiaalilla
ei ole niin monia hyviä ominaisuuksia kuin sillä. Turve on suosittu sen korkean
vedenpitokyvyn ja ilmavuuden takia. Sen pH ja ravinnearvot ovat alhaiset, ja se
mahdollistaa minkä tahansa kasvualustan tuotannon, kun siihen lisätään kalkkia ja
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ravinteita. Tämä mahdollistaa kasvualustojen tuotannon juuri sillä pH-arvolla, jota
kasvatettava kasvi tarvitsee. Lisäksi turve ei sisällä taudinaiheuttajia ihmisille tai kasveille.
Kaikesta turpeen tuotannosta vain pieni osa on valjastettu kasvuturpeen tuotantoon ja on
arvioitu, että noin 14 % kaikista turvemaista on muokattu ihmisten toimesta. Tästä 14 %:
sta vain 0,05 %: a käytetään kasvuturvetuotantoon. (Growing Media Europe 2016.)

Kasvualustaturve toimialana tiedostaa, että osa kuluttajistakin on huolissaan turvemaiden
käytöstä ja yleinen mielipide on se, että suoalueita tulisi suojella, eikä valjastaa turpeen
tuotantoon. Useimmat kasvuturvetuottajat toimivat kuitenkin vastuullisesti ottamalla
huomioon oikeanlaisten alueiden valitsemisen turvetuotantoalueeksi, tuottamalla turvetta
ympäristöluvan

mukaisesti

ja

huolehtimalla

oikeanlaisesta

tuotantoalueen

jälkikäyttömuodosta. Sertifiointi voisi edesauttaa todentamaan tätä vastuullista toimintaa.
(Growing Media Europe 2016.)

1.4

Yritys A:n historiaa

Yritys A:n juuret ulottuvat jo 1600 -luvulle, jolloin aatelismies Henrik Falkenberg alkoi
rakentaa Ruotsissa Yritys C:n ruukkia, jossa keskityttiin maanviljelyyn, metsänhoitoon ja
pajatöihin. 1800 -luvulla ruukkia ympäröivät suot otettiin hyötykäyttöön, ja turvetta
nostettiin ruukin polttoaineeksi. 1900 -luvun alussa eräs agronomi perusti kukoistavan
koepuutarhan eräälle kartanolle. Koepuutarhassa tehtiin koeruutuja, joissa selvitettiin eri
kasvien ravinnetarpeita. Vuonna 1924 Yritys A perustetaan ja siellä kehitettiin Suomen
ensimmäiset moniravinteiset lannoitteet, joita alettiin myydä kaupoissa 1924. (Yritys A
2017.)

1940 -luvulla Yritys C aloitti ensimmäisenä Pohjolassa kasvuturpeen pakkaamisen ja
myynnin kotitalouksille. Vuonna 2000 Yritys A ja Yritys C yhdistyivät ja jatkoivat
yhteistoimin kasvualustojen ja muiden puutarhatuotteiden kehitystä. Tänä päivänä yritys A
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Groupin yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa sekä Virossa. Yritys A Groupin liiketoimintaalueet ovat kuluttajat, viherrakentaminen sekä ammattiviljely. Yritys A Groupissa
työskentelee yhteensä 250 henkilöä ja nykyisin se on yritys B:n omistama. (Yritys A 2017.)

1.5

RPP -säätiön toiminta ja organisaatiorakenne

RPP -säätiö on EPAGMA: n (European Peat and Growing Media Association), IPS: n
(International Peat Society), IVG: n (German Association for the Garden Industry) ja VPN:
n (Dutch Growing Media Producers Organisation) yhdessä perustama. Jatkokehitystä ja johtamista varten perustettiin Responsibly Produced Peat -säätiö 19.8.2013. RPP -säätiön
hallitus

taas

on

astunut

virkaan

6.9.2013

Vilnassa,

Liettuassa.

RPP-säätiön

organisaatiorakenne koostuu hallituksesta, asiantuntijakomiteasta ja tarkastajista. Kuva 1.
esittää

yksinkertaistettuna kunkin ryhmän tehtävät

organisaatiossa.

(Foundation

Responsibly Produced Peat B 2013.)

Kuva 1. RPP –säätiön organisaatiorakenne ja toiminta (Foundation Responsibly Produced Peat B 2013).

Hallituksen tehtävänä on organisoida säännölliset arvioinnit koskien sertifiointijärjestelmää
niin, että asiantuntijakomitea osallistuu siihen myös aktiivisesti konsultoivana osapuolena.
Hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta seuraavilta
aloilta:
-

turvetuotanto (2 jäsentä)
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-

kasvualustatuotanto (2 jäsentä)

-

käyttäjä, viljelijä (1 jäsen)

-

jälleenmyyjä (1 jäsen)

-

tiede (1 jäsen)

-

ympäristöjärjestöt (2 jäsentä)

Hallitus päättää sertifioinnin periaatteista, kriteereistä ja indikaattoreista sekä nimittää
asiantuntijakomitean ja tarvittaessa myös valituspaneelin. (Foundation Responsibly
Produced Peat B 2013.)

Tukijoiksi kutsutaan niitä yrityksiä, jotka ovat jo sertifioituja tai joita tullaan mahdollisesti
sertifioimaan vastuullisesta turpeen tuotannosta. Jos yritys ei ole vielä saanut sertifiointia,
siitä voi tulla tukija enintään kahden vuoden kandidaatti statuksella. Tukijoita voivat olla
esimerkiksi turvetta tuottavat yritykset, turvetuotannon luvan omistajat, turvetta myyvät
yritykset ja kasvualustoja tuottavat yritykset. Yritys A kuuluu jo näihin tukijoihin, mutta
itse sertifiointia sillä ei vielä ole. (Foundation Responsibly Produced Peat B 2013.)

Asiantuntijakomitea koostuu viidestä jäsenestä, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta
seuraavilta aloilta:
-

turvetuotanto

-

kulutus (turpeen käyttäminen)

-

lainsäädäntö

-

sertifiointi

-

ympäristölliset näkökulmat

Asiantuntijakomitean vastuualueeseen kuuluu sertifioinnin hallinnoiminen sertifiointi
järjestelmän asettamissa rajoissa, tarkastuksen niin sanotun check list: n kysymysten
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muotoilu ja ylläpito, tarkastajan nimittäminen tehtävään ja tarkastuksen hallinnoiminen.
Asiantuntijakomitea voi myös esittää hallitukselle neuvoja, joita hallituksen on
noudatettava. (Foundation Responsibly Produced Peat B 2013.)

RPP -säätiön tavoitteena on kehittää ja hallinnoida sertifiointijärjestelmää vastuullisen ja
läpinäkyvän turpeen tuotannon takaamiseksi, kannustaa ja helpottaa alalla olevien yritysten
sertifiointia. RPP: n tavoitteisiin ei sisälly maksut RPP -säätiön perustajille tai yksilöille,
jotka ovat virassa jossain perustajaorganisaatiossa. RPP -säätiö pyrkii realisoimaan
tavoitteensa osallistamalla aktiivisesti kaikkia, joilla on kiinnostusta sertifiointijärjestelmän
kehittämiseen, kehittämällä ja parantamalla jatkuvasti sertifiointijärjestelmää sekä
mainostamalla aktiivisesti Responsibly Produced Peat -leimaa kohderyhmissään.
(Foundation Responsibly Produced Peat C 2013.)

Sertifiointijärjestelmän tavoitteena vastuullisesti tuotetulle turpeelle on varmistaa, että
kasvualustoissa

käytetyn

turpeen

voidaan

taata

olevan

peräisin

vastuullisesta

tuotantolähteestä. Vastuullisesti tuotettu turve tähtää saavuttamaan seuraavat edut:

-

maksimoidaan
luonnonvaraiset

turpeen

tuotanto

turvemaat,

joilla

jo

käytössä
on

korkea

olevista

turvemaista

ekologinen

jättäen

biodiversiteetti,

koskemattomiksi
-

varmistetaan paras mahdollinen jälkikäytön muoto turpeen tuotannon loputtua niin, että
ennallistaminen on aina etusijalla

-

varmistetaan erittäin arvokkaan kasvualusta-ainesosan pitkän aikavälin saatavuus

(Foundation Responsibly Produced Peat A 2013.)

17

2 YRITYSVASTUU JA SERTIFIOINTI YRITYKSESSÄ

Tässä osiossa tarkastellaan ensin yleisesti yritysvastuun määritelmää ja miten se eroaa
yhteiskuntavastuusta. Tässä luvussa perehdytään myös tuloksiin, joita yritysvastuusta voi
pahimmillaan ja parhaimmillaan seurata sekä teorioita näiden lopputulemien taustalla.
Tässä osiossa tullaan myös perehtymään tarkemmin siihen, miten yrityksen tulisi ensin
arvioida paras mahdollinen yritysvastuun toteuttamismuoto ja miten sen tulisi toteuttaa
yritysvastuun käytännöt toiminnoissaan, jotta se saisi parhaan mahdollisen edun siitä.
Tämän jälkeen pohditaan kolmannen osapuolen sertifioinnin etuja muihin yritysvastuun
toteuttamiskeinoihin nähden, sertifikaattien hyviä ja huonoja puolia sekä yritysten tarvetta
kolmannen osapuolen sertifiointiin.

2.1

Yritysvastuu

Yritysten kantamaa vastuuta voidaan kutsua kestäväksi kehitykseksi, yritysvastuuksi,
yhteiskuntavastuuksi tai yritysten sosiaaliseksi vastuuksi. Näitä termejä käytetään
vaihtelevasti yrityksissä sen toiminnan mukaan. Yritys toteuttaa yritysvastuuta kestävän
kehityksen mukaisesti, kun sen toiminta on sellaista, että se tyydyttää nykyhetken tarpeet
viemättä mahdollisuutta tulevilta sukupolvilta tyydyttää omat tarpeensa. Yhteiskuntavastuu
termin käyttäminen taas on perusteltua esimerkiksi silloin, kun puhutaan yritysvastuun
historiallisista kehitysvaiheista, jolloin yritysvastuutoiminta ei vielä ollut sen nykyisessä
muodossa. (Juutinen & Steiner 2010, 20-21.)

Yleisemmällä tasolla yritysvastuulla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan taloudellisia,
ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja sidosryhmille. Yritysvastuuseen
kuuluu siis sekä lainsäädännön noudattaminen, että sidosryhmien odotusten mukaisesti
toimiminen, mutta siihen sisältyy myös lainsäädännön vaatimusten ylittävien toimien
toteuttaminen. Tämän tarkoituksena on vastata yhteiskunnan ja sidosryhmien odotuksiin
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siitä, mikä on asioiden hoidon oikeana ja hyvänä pidetty taso. Tällä taas voidaan saavuttaa
hyviä käytäntöjä, joilla voidaan saada kilpailuetua tai säilyttää kilpailukyky. (Juutinen &
Steiner 2010, 22-23.)

Kilpailukyvyn saavuttamisella yritysvastuuseen panostamista on ollut helppo perustella.
Kun yrityksen tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, yritys kykenee pitämään
asiakkaansa ja markkinansa, mahdollisesti jopa valtaamaan uusia. Edellytyksenä tälle on
kuitenkin se, että yritys ymmärtää ennakoivasti asiakkaidensa asenteiden ja tarpeiden
muutokset. Yritysvastuun piiriin kuuluvilla teoilla yritys voi saavuttaa kilpailukyvyn lisäksi
muitakin etuja. Alla olevassa kuvassa (Kuva 2.), yritysvastuun hyödyt, on tarkasteltu näitä
etuja. (Juutinen & Steiner 2010, 39-40.)

Kuva 2. Yritysvastuun hyödyt (mukaillen Juutinen & Steiner s. 40).

Kuva 2. kuvaa hyötyjä, joita yritys voi saada parantamalla yritysvastuun tasoa
toiminnoissaan. Yritysvastuuta toteuttava työnantaja voi saada uusia asiakkaita toteutuneen
yritysvastuun ansiosta, ja se voi myös parantaa mahdollisuuksiaan rahoittajien suhteen.
Yrityksessä jo työskentelevä tai uusi työnhakija saattaa laittaa merkille työnantajan toimet
yritysvastuun parantamiseksi. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä työnantajan valinnassa ja
lisätä kiinnostusta yhtiötä kohtaan, sillä yritysvastuuta toteuttava työnantaja todennäköisesti
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toimii vastuullisesti myös henkilöstöpolitiikan ja henkilöstön kehittämisen saralla. Kuvan
2. mukaan toteutuneesta yritysvastuusta on hyötyä yritykselle myös kustannustehokkuuden
kannalta. Kun yrityksen täytyy tehosta materiaalien ja energian käyttöä tai esimerkiksi
pyrkiä vähentämään jätteen määrää, sille syntyy vähemmän kustannuksia, jolloin
kustannustehokkuus paranee. Kuvan 2. alimmaisessa nuolessa on kerrottu yritysvastuun
parantavan johdon ja henkilöstön motivaatiota. Henkilöstö haluaa olla ylpeä omasta
työnantajastaan ja jos työntekijät jakavat saman arvomaailman työnantajansa kanssa, se
varmasti lisää työtyytyväisyyttäkin. (Juutinen & Steiner 2010, 40.)

2.2

Kilpailukyvyn saavuttaminen Yritysvastuun avulla

Yritykset saattavat investoida paljonkin rahaa vastuullisuutta edistäviin ohjelmiin ilman,
että niistä saatavia hyötyjä, kustannuksia ja riskejä pystyttäisiin arvioimaan eksaktisti.
Toisaalta myös juurikin näiden korkeiden kustannusten takia moni vastuullisuutta edistävä
hanke jää toteuttamatta taloudellisten ja vastuunäkökohtien ollessa keskenään ristiriidassa,
sillä hyötyjen voidaan arvioida olevan epävarmoja ja tapahtuvan vasta pitkällä aikavälillä.
Nykyisen

yrityskulttuurin

mukaan

uskotaan

kuitenkin,

että

systemaattisesti

yritysvastuuseen sisältyviä periaatteita hyödyntämällä yritys voisi kehittää kilpailukykyään
uusien tuotteiden ja markkinoiden löytämisessä ja hyödyntämisessä. (Juutinen & Steiner
2010, 40-43.)

Vaikka kilpailukyvyn saavuttamisella yritysvastuuseen panostamista olisikin helppo
perustella, se ei välttämättä ole tarpeeksi painava peruste yrityksen päättäville elimille.
Varsinkin taloudellisen laskun aikana monet yritykset ovat pakotettuja kyseenalaistamaan
sitoumuksensa yritysvastuun toimintoihin. Yritysten täytyy arvioida, minkä verran he
voisivat saada lisäarvoa toiminnalleen toteutettavan yritysvastuun kautta. Jos lisäarvoa ei
ole mahdollista saada, nämä toiminnat saattavat johtaa strategiseen haittaan, koska tällöin
yritys on käyttänyt voimavarojaan turhaan yritysvastuuseen, kun ne olisi pitänyt käyttää
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johonkin hyödyllisempään. Toki ajatus siitä, että yritysvastuun pitäisi olla paljon muutakin
kuin pelkkä kustannus muiden joukossa ja se pitäisi nähdä ennemminkin mahdollisuuksien
lähteenä, on kieltämättä edistyksellinen. Aina ei kuitenkaan ole helppoa määritellä sitä,
mikä todellisuudessa tuo lisäarvoa yritykselle niin, että sen pystyisi todistamaan mustaa
valkoisella. (Falkenber & Brunsæl 2012, 11.)

Erään määritelmän mukaan yrityksen resurssit tai valmiudet tuovat lisäarvoa yritykselle, jos
niiden avulla pystytään vastaamaan ympäristöllisiin uhkiin ja mahdollisuuksiin, tai
neutralisoimaan uhkia, jotka liittyvät taloudelliseen tulokseen. Toisaalta taas lisäarvon
voidaan sanoa olevan sellaista, mikä täyttää erilaisia ihmisten tarpeita samalla säilyttäen
taloudellisen kannattavuuden. Kuitenkin, jos ajatellaan vain voiton maksimoinnin tuovan
lisäarvoa yritykselle, on mahdollista, että samalla jätetään kehittämättä monia tähdellisesti
arvokkaita resursseja. Näin ollen yritysten täytyisi arvioida, tuoko yritysvastuu lisäarvoa
sekä yhteiskunnalle että myös yritykselle itselleen. Jos lisäarvoa ei synny kummastakaan
näkökulmasta katsottuna, yritysvastuuseen laitetut resurssit menevät hukkaan ja yrityksen
suorituskyky voi laskea huomattavasti. (Falkenber & Brunsæl 2012, 11.)

Yritysvastuu voidaan nähdä myös niin sanottuna strategisena välttämättömyytenä,
pakollisena osana yrityksen toimintaa. Tällöin se tarkoittaisi sitä, että tietyt resurssit voisivat
tuoda yritykselle lisäarvoa, mutta nämä resurssit eivät olisi kovin harvinaisia verrattuna
muihin kilpaileviin yrityksiin, koska niidenkin on helppo saada itselleen nämä samat
resurssit. Menestyäkseen yrityksen tulee sopeutua hyväksyttävän käytöksen sosiaalisiin
normeihin. Monilla teollisuuden aloilla esiintyykiin omat standardinsa ja tekniikoiden
vertailua ja analysointia, jotta pystyttäisiin ottamaan oppia niiltä, jotka ovat parhaiten
menestyneitä kyseisellä alalla. Tällaisessa tilanteessa tietyt yritysvastuun aktiviteetit tulevat
välttämättömiksi tietyillä teollisuuden aloilla. Tällaisten välttämättömyyksien lisäksi eri
valtioilla on omat vaatimuksensa yritysten toiminnalle. (Falkenber & Brunsæl 2012, 11.)
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Yritysvastuuseen strategisena välttämättömyytenä liittyy myös se, että yritysvastuun eteen
tehtävät toimet ovat suoraan yhteydessä yrityksen kustannusten vähenemiseen. Sen sijaan,
että yritykset esimerkiksi lennättäisi työntekijöitään paikasta toiseen, järjestettäisiinkin
enemmän virtuaalikokouksia. Tällaiset toimet eivät pelkästään vähentäisi yrityksen
hiilijalanjälkeä, vaan myös auttaisi yritystä säästämään kustannuksissa. Yritysvastuuta
voidaan pitää myös strategisena välttämättömyytenä myös sen takia, että sidosryhmät
vaativat sitä. Sidosryhmät voivat auttaa tai vahingoittaa yritystä, ja kummassakin
tapauksessa yritysvastuun toteuttamatta jättäminen voisi olla yritykselle vahingollista.
(Falkenber & Brunsæl 2012, 11.)

Yrityksen tuleekin siis arvioida huolellisesti ne yritysvastuun toimet, mitkä ovat
välttämättömiä joko teollisuuden alan kannalta, yrityksen laajemman toimintaympäristön
kannalta tai sidosryhmien kannalta. Näistä toimista tulee yritykselle välttämättömiä
aktiviteetteja, vaikka ne eivät välttämättä suoranaisesti antaisikaan yritykselle kilpailuetua
muihin yrityksiin nähden. Toisaalta tällaiset välttämättömät yritysvastuun aktiviteetit eivät
mitenkään voi olla yritykselle strategisia haittoja, ellei sitten yritys päätä olla toteuttamatta
niitä, jolloin niistä taas voikin koitua strategisia haittoja. (Falkenber & Brunsæl 2012, 1112.)

2.3

Yritysvastuun hyvät ja huonot puolet

Parhaassa tapauksessa toteutunut yritysvastuu voi olla yritykselle hyvinkin arvokas. Kun
tietty yritysvastuun aktiviteetti on arvokas ja harvinainen, mutta kuitenkin toteutettavissa
oleva, se voi tuoda yritykselle tilapäisen strategisen edun muihin yrityksiin nähden. Jos
yritys pystyy olemaan edelläkävijä tai niin sanottu ensimmäinen toimija oman alansa
sellaisissa yritysvastuun aktiviteeteissa, mitkä antavat jollakin tavalla lisäarvoa yritykselle
eivätkä ole heti kopioitavissa, se pystyy saamaan kilpailuedun muihin nähden – kunnes
nämä aktiviteetit jäljitellään tai korvataan kilpailevien yritysten toimesta. Ensimmäisen
toimijan etuina voivat olla muun muassa harvinaisten resurssien osto ennen kuin niitä edes
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tarjotaan muille, esteiden tai rajoituksien asettaminen markkinoille sekä liikesuhteiden
luominen tärkeimpiin sidosryhmiin. Toisaalta ensimmäinen toimija saattaa kohdata
haittapuoliakin aktiviteeteissaan. Yritysvastuun eteen tehtävät toimet voivat vaatia
esimerkiksi kuluttajien kouluttamista tai lisääntynyttä aktiivisuutta, jotta kuluttajat
saataisiin maksamaan enemmän kuin yleensä jostakin tietystä tuotteesta, joka on tuotettu
esimerkiksi uusiutuvilla luonnonvaroilla. (Falkenber & Brunsæl 2012, 12.)

Ensimmäisen toimijan etuudet kuitenkin todennäköisesti häviävät ajan myötä, sillä nekin
toimet, jotka aluksi ovat harvinaisia, ovat kaikesta huolimatta kopioitavissa, ja yhä
useampien yritysten omaksuessa nämä toimet, ne vakiintuvat saman alan yrityksille eli
muuttuvat strategisiksi välttämättömyyksiksi. Yritysten pitäisi siis pystyä arvioimaan,
olisiko yritysvastuuta mahdollista toteuttaa siten, että kilpailijoiden olisi mahdollisimman
vaikeaa kopioida sitä. Yhtä aikaa näiden hankalasti kopioitavien toimien pitäisi kuitenkin
olla houkuttelevampia kuin vastaavien potentiaalisten toimien, jotta nämä mahdollisesti
helpommin toteutettavat muut toimet eivät korvaisi liian paljon ensimmäisen toimijan
alkuperäisiä toimia. (Falkenber & Brunsæl 2012, 12.)

Edellä mainittujen teorioiden mukaan näyttäisi olevan melko mahdotonta hyödyntää
yritysvastuun toimia niin, että pystyttäisiin saavuttamaan kestävä kilpailuetu yritykselle. On
kuitenkin olemassa yrityksiä, jotka ovat pystyneet samaan aikaan toimimaan yhteiskunnan
hyväksi ja tekemään taloudellista voittoa. Jotta yritysvastuun toimia resurssina pystyttäisiin
hyödyntämään oikein, ne pitäisi sisällyttää ja vakiinnuttaa järkevästi yrityksen
toimintatapoihin. Saadakseen täyden hyödyn yritysvastuun aktiviteeteista yrityksille ei
pelkästään riitä yritysvastuun toteuttaminen, vaan yrityksen pitäisi myös pystyä luomaan
sen avulla itselleen hyvän maineen. Yksi tapa saavuttaa yritykselle kestävä kilpailuetu
näyttäisi siis olevan hyvä maine, sillä sitä kilpailijoiden on vaikea kopioida. Maine on
arvokas aineeton hyöty, joka koostuu muun muassa sidosryhmien hyväksynnästä, mutta
siihen vaaditaan yleensä useampia kuin pelkästään yhtä yritysvastuun toimea. Näin ollen
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siis yrityksen tulisi suunnitella erillinen ohjelma yritysvastuuaktiviteeteille, mikä perustuisi
yrityksen arvoihin. (Falkenber & Brunsæl 2012, 12.)

2.4

Sertifiointi yritysvastuussa

Yrityksellä on mahdollisuus tuoda esille toteuttamaansa yritysvastuuta joko leimalla tai
logolla, joka todistaa kolmannen osapuolen sertifioinnin yrityksessä. Yritysvastuuta
voidaan tuoda myös esille niin kutsutuilla väittämillä, jotka eivät vaadi yritykseltä
välttämättä sertifiointia. Tällaiset väittämät voivat kuitenkin usein olla perättömiä ja ne
saattavat aiheuttaa niin sanotun halo-efektin kuluttajissa, jolloin yritys ohjaa kuluttajia
maksamaan enemmän sen omasta tuotteestaan yritysvastuun ollessa samalla tasolla muiden
vastaavien tuotteiden kanssa. Näin ollen kolmannen osapuolen suorittama sertifiointi olisi
yritykselle kannattavampi, koska kuluttajienkin olisi helpompi erottaa toteutettu
yritysvastuu kilpailevan tuotteen mahdollisesti perättömästä väitteestä yritysvastuusta.
(Teyssier 2015, 397-398.)

Suurin osa yritysvastuuta todistavista leimoista myönnetään vasta sertifiointimenettelyn
jälkeen. Sertifiointimenettelyn toteuttaa itsenäinen toimisto, joka on yksityiseltä tai
julkiselta puolelta, ja joka vakuuttaa tuotteen täyttävän tietyt kriteerit, ansaitakseen
sertifiointileiman tuotteeseen. Yritykset voivat myös tehdä yritysvastuuinvestointeja ilman
sertifiointia, jolloin he voivat tuoda ne esille mainonnassa tai tuotteiden pakkauksissa.
Tällaista käytäntöä pidetään usein juuri yleisenä brändin rakentamisstrategiana, joka tähtää
vaikuttamaan kuluttajien tietoisuuteen ja lojaaliuteen yritystä kohtaan. Tällaiset
yritysvastuusta kertovat väitteet voivat olla joko osittain tai kokonaan perättömiä ja voivat
viitata pinnallisiin tai jopa täysin olemattomiin yritysvastuu sitoumuksiin. Perättömistä
yritysvastuu

väittämistä

luonnollisesti

seuraa

kuluttajien

lisääntynyt

skeptisyys

yritysvastuun aloitteita kohtaan. Skeptisyys kuluttajien joukossa saattaa myös vaikuttaa
negatiivisesti yritysvastuusta kertovia leimoja, jotka on saatu asianmukaisten menettelyjen
tuloksena, kohtaan. Yritys voi siis erilaistaa tuotteensa yritysvastuun avulla ja hyötyä siitä,
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mutta jos se antaa kuluttajille perättömiä lupauksia yritysvastuun suhteen, vaikutukset
voivat olla hyvinkin negatiivisia yritykselle. (Teyssier 2015, 398.)

Eräässä

tutkimuksessa

on

tarkasteltu

sellaisten

teollisuusyritysten

taloudellista

suorituskykyä, jotka ovat läpikäyneet SA 8000 sertifiointiprosessin. SA 8000 on
kansainvälinen
ylläpitämään

sertifiointistandardi,
ja

noudattamaan

joka

kannustaa

yhteiskunnallisesti

organisaatioita
hyväksyttäviä

kehittämään,

menettelytapoja

työpaikalla. SA 8000 sertifiointi osoittaa muun muassa yrityksen sitoutumisen sosiaalisen
vastuuseen, työntekijöiden eettiseen kohteluun ja globaalien standardien noudattamiseen.
Sen tuomina etuina on toimitusketjun hallinnan sekä tehokkuuden parantuminen ja se
vahvistaa työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien lojaaliutta. Tämä tutkimus on
kuitenkin perehtynyt nimenomaan SA 8000 sertifikaatin mahdollisiin vaikutuksiin
yrityksen kannattavuuteen ja palkkoihin. (Huber et al. 2017; SGS 2017.)

Tutkimuksen mukaan on olemassa kaksi kilpailevaa näkemystä siitä, miten yritysvastuun
omaksuminen tai sertifiointi korreloi positiivisesti yrityksen taloudellisen suorituskyvyn
kanssa. Ensimmäinen näkemys, jota voidaan kutsua myös resurssien löyhäksi hypoteesiksi,
perustuu siihen, että menestyvien yritysten johtajilla, osakkailla ja omistajilla on paremmat
resurssit, joita he voivat käyttää muutoin voittoa vähentäviin yritysvastuuta lisäävien
toimintojen rahoittamiseen. Tällaiset yritykset toteuttavat yritysvastuuta ideologisista syistä
tai kasvattaakseen omaa sosiaalista arvostustaan. Tämän hypoteesin mukaan siis hyvä
taloudellinen suorituskyky johtaa yritysvastuun omaksumiseen. Toista näkökulmaa
kutsutaan hyvän johdon hypoteesiksi ja se on melko päinvastainen verrattuna edellä
mainittuun hypoteesiin. Tämän hypoteesin mukaan toteutunut yritysvastuu parantaa
yrityksen suhteita tärkeimpiin sidosryhmiin, jonka ansiosta taas yrityksen suorituskyky
paranee. Tämän toisen hypoteesin mukaan siis yritysvastuun omaksuminen lisäisi
taloudellista suorituskykyä. (Huber et al. 2009, 1.)
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Jotta näiden kahden eri hypoteesin erot pystytään tunnistamaan, pitäisi osan tutkimuksen
yritysten ottaa käytäntöön yritysvastuun toteuttaminen tai sertifiointi, kun taas toisissa
yrityksissä jatkettaisiin toimintaa samalla tavalla kuin ennenkin. Tällaista tutkimusta olisi
kuitenkin vaikea toteuttaa sen aiheuttamien korkeiden kustannusten takia. Tämän takia
tutkimuksessa onkin käytetty yritysvastuun kausaalisten vaikutusten yrityksen taloudellisen
suorituskyvyn arvioimiseen materiaalia, jossa on SA 8000 sertifioinnin omaavien
italialaisten yritysten tietoja, sekä kirjanpitotietoja Italian kaikkien teollisuusyritysten
kannattavuus-, myynti ja palkkalaskelmista. (Huber et al. 2009, 19.)

Tutkimuksen tuloksista voitiin todeta, että todisteet ovat hyvin vähäiset siitä, että SA 8000
sertifioinnilla olisi joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia yrityksen tuottavuuteen ja
palkkoihin. Tämän tutkimuksen tulokset eivät näin ollen tue niin hyvän johdon hypoteesia
kuin resurssien löyhää hypoteesiakaan. Tuloksista on kuitenkin nähtävillä se, että joissain
tapauksissa kyseisellä sertifikaatilla oli vaikutusta myyntiin, sillä ainoa tulosmuuttuja
löydettiin useissa tapauksissa yrityksen liikevaihdon ja varojen suhteesta. Tämän mukaan
siis

sertifiointi

voisi

olla

kannattava

markkinointityökalu

yrityksen

myynnin

kasvattamiseen. Varsinkin, kun tutkimuksessa olleet yritykset eivät ole kuluttaja-alalla
toimivia

yrityksiä,

sertifiointi

voisi

auttaa

vahvistamaan

yrityksen

asemaa

maailmanlaajuisessa toimitusverkostossa. On myös mahdollista, että ilman SA 8000
sertifiointia toimiminen voisi olla näille yrityksille haitallista, jos suurimalla osalla sen
kilpailijoista taas on olemassa tämä sertifiointi. (Huber et al. 2009, 19-20.)

3 RPP -SÄÄTIÖN VAATIMUKSET SERTIFIOINNIN SAAMISEKSI

Työn tässä osiossa avataan RPP -säätiön asettamia edellytyksiä sertifiointia hakeville
yrityksille. Vaatimukset on jaoteltu neljään lukuun: lainvoimaisuus ja hallinto, alueen
valinta, alueen valmistelu ja turpeen nosto ja jälkikäyttö ja ennallistaminen. Kriteereissä
kappaleet on jaoteltu erikseen periaatteisiin, joiden alla on varsinaiset kriteerit, jotka
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yrityksen tulee täyttää ja todistaa RPP -säätiölle. Kriteereissä on esitetty indikaattori kohdat, jotka ohjeistavat yritystä oikeanlaisen materiaalin keräämiseen. Lainvoimaisuus ja
hallinto -kappale on RPP -kriteereissä lukuna ensimmäinen ja tässä luvussa tarkastelu
aloitetaan myös siitä. RPP -kriteereiden toisena lukuna on Hyvä hallinto -luku, jossa ei
kuitenkaan ole periaatteita tai kriteerejä ollenkaan, koska sen vaatimukset tulee esille muissa
periaatteissa ja kriteereissä. Hyvä hallinto -kappale onkin yhdistetty tässä työssä
Lainvoimaisuus -kappaleen kanssa yhteen. Tämän takia Alueen valinta -kappaleessa
periaatteet ja kriteerit alkavat numerolla kolme. Tämän työn liitteenä on RPP -säätiön
laatimat lisäohjeistukset kriteereiden niihin kohtiin, jossa niiden on katsottu olevan
tarpeellisia (Annex A, Annex B ja Annex C).

3.1

Lainvoimaisuus ja hallinto

Lakien ja säädösten noudattaminen: Kriteeri pätee koko yritykseen, eikä pelkästään
yksittäiseen tuotantoalueeseen.

Periaate 1.1: Turvetta tuottavien yritysten pitää noudattaa kaikkia voimassa olevia maan
lakeja ja säädöksiä sekä asiaankuuluvia kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia.

Kriteeri 1.1.1: Turvetta tuottavien yritysten täytyy pystyä todentamaan, että heillä
on kaikki tarvittavat luvat olemassa ja voimassa, myös niille alueille, joille
sertifiointia ei olla hakemassa sekä hylätyille alueille, josta yrityksen täytyy lain
mukaan vielä kantaa vastuuta. Huom: EU: n säädökset pätevät aina riippumatta sen
täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. Indikaattori: Yritys listaa kaikki
tuotantoalueet, suunnitteilla olevat tuotantoalueet ja tuotannon piiristä poistuneet
tuotantoalueet. Yrityksen tulee esittää kaikkien näiden alueiden luvat sertifioivalle
taholle.

Kriteeri 1.1.2: Yrityksellä on oikeus kaikkiin teknisiin ja lain vaatimiin tietoihin
taatakseen tietoisuutensa oikeudellisista velvoitteistaan. Indikaattori: Yritys
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näyttää kuinka oikeudelliset kysymykset on toteutettu tehokkaasti heidän
rakenteissaan tai kuinka ne on ulkoistettu muille tahoille. Käytännössä tämä
tarkoittaa kolmannen osapuolen auditointia, kun on kyse lakien noudattamisesta.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 3.)

Periaate 1.2 Sertifiointijärjestelmän

maineen

turvaaminen:

Yritykset,

jotka

vahingoittavat serttifiointijärjestelmää laittomalla käytöksellä, suljetaan sertifioinnin
ulkopuolelle ja ne menettävät kaikki aikaisemmin saadut RPP sertifioinnit.

Kriteeri 1.2.1: Yritys ei saa tuottaa turvetta millään alueella ilman laillista lupaa.
Indikaattori: Yrityksen täytyy tuottaa todistusaineistoa siitä, että lailliset luvat on
saatavilla kaikille alueille, myös niille joille ei olla hakemassa sertifiointia.

Kriteeri 1.2.2: Yritys ei saa käyttää muiden yritysten, jotka toimivat laittomasti,
resursseja. Indikaattori: Yrityksen täytyy todistaa, että yritykset, joilta he
hankkivat turvetta, tuottavat myös laillisesti.

Kriteeri

1.2.3:

Yritykset

eivät

saa

tehdä

yhteishankkeita

sellaisten

yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka toimivat laittomasti tai hankkivat resursseja
yritykseltä, jotka tuottavat turvetta laittomasti. Indikaattori: Todistusaineisto siitä,
että yrityksen yhteistyökumppanit eivät tuota laittomasti turvetta eivätkä hanki
muualta laittomasti tuotettua turvetta.

Kriteeri 1.2.4: Yritys ei saa olla osallisena minkäänlaisessa korruptiotapauksessa
tai missään tapauksessa, joka koskee ihmisoikeuksien rikkomista. Indikaattori:
Yrityksellä täytyy olla todistusaineistoa siitä, että se tai sen yhteistyökumppanit
eivät ole osallisina yllämainittuihin tapauksiin.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 4-6.)
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3.2

Alueen valinta

Alueen valinta kriteeri koskee ainoastaan alueita, jotka on valittu ”cut-off”
päivämäärän jälkeen.

Periaate 3.1: Alueen valinnan tulee noudattaa täysin hallituksen lakeja ja säädöksiä kaikilla
tasoilla.

Kriteeri 3.1.1: Alueiden valinnan tulee noudattaa kaikkia aiheeseen liittyviä EU direktiivejä mukaan lukien EIA -direktiivi, elinympäristödirektiivi, lintudirektiivi,
IPPC -direktiivi (Euroopan Neuvoston direktiivi ympäristön pilaantumisen
ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi) ja vesipuitedirektiivi. Huom:
RPP -vaatimus esiarvioinnin suhteen koskee kaikkia alueita, riippumatta koosta tai
kansallisista laista. EIA (Environmental Impact Assesment, suom. Ympäristö
vaiktusten arviointi, YVA) vaatimus ei perustu alueen kokoon tai laajentamiseen,
vaan vain esiarvioinnin tuloksiin. Indikaattori: Jokaisen uuden alueen tai jo
olemassa olevan alueen laajennuksen kehittämiseen yrityksen tulee esittää YVA:n
esiarviointi. Yrityksen tulee esittää kokonainen YVA ainoastaan kahdessa
tapauksessa:

1. jos laki vaatii sitä;
2. jos esiarviointi johtaa sellaiseen vaatimukseen luokitustyökalu Annex
A:n perustuen.

Kriteeri 3.1.2: Alueen valinnan täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, alueellisia ja
kansainvälisiä ratifioituja lakeja ja säädöksiä. Indikaattori: Yritys esittää luvat ja
niihin liittyvät dokumentit sertifioijalle. Tämän noudattamiselle on olemassa kaksi
tapaa:
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1. joko yritys vakuuttaa, että kaikki asiaa koskevat lait ja säädökset ovat
tehokkaasti katettu saadussa luvassa ja viranomaiset ovat ne laittaneet
täytäntöön.
2. tai yritys antaa selkeän todisteen siitä, että se ottaa tehokkaasti huomioon
myös elementit, jotka eivät ole niin hyvin mukana luvassa tai elementit,
joita viranomaiset eivät ole laittaneet täytäntöön. Englanninkielisen
koosteen tulee olla osa tätä dokumentointia.

Kriteeri 3.1.3: EU:n ulkopuolisten alueiden tulee todistaa noudattavansa EU direktiivejä tai vastaavia kansallisia ja alueellisia lakeja mukaan lukien
vaikutusarvioinnin

vaatimukset.

Indikaattori:

Alueet,

jotka

tarvitsevat

vaikutusarvioinnin Annex A:n perusteella, yrityksen tulee tarjota vaikutusarviointi
samalla informaatiolla kuin EU:n ulkopuolistenkin alueiden. Jos kansallinen ltai
alueellinen lainsäädäntö on kehnompi kuin EU:n lainsäädäntö, yhdenmukaisuus
EU:n lainsäädännön kanssa tulee todistaa.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 7-8.)

Periaate 3.2: Neuvottelut sidosryhmien kanssa

Kriteeri 3.2.1: Etukäteen ilmoitettu kuulemistilaisuus merkittävien paikallisten ja
alueellisten

sidosryhmien

kanssa

tulee

järjestää

ennen

yhdenkään

turvetuotantoalueen kehittämistä. Indikaattori: Ennen turpeen tuotannon luvan
saamista yrityksen tulee tarjota yksityiskohtaista tietoa a) paikallisten ja alueellisten
sidosryhmien potentiaalisesta vaikutuksesta suunniteltuun turvetuotantoalueeseen,
b) neuvotteluprosessin seuraamuksista ennen alueen kehittämistä. Yrityksen tulee
dokumentoida (i) kuinka neuvotteluprosessi oli tai ei ollut

linkittynyt

luvitusprosessiin, (ii) että turpeennoston suunnitelma oli julkisesti ja ajoissa
ilmoitettu merkittäville sidosryhmille, (iii) neuvotteluprosessi, mukaan lukien siihen
liittyvät tapaamiset, (iv) tapa, jolla yritys panostaa neuvotteluprosessiin. Tämä
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vaatimus on rajoitettu uusiin alueisiin ja suuren kokoluokan laajennuksiin, eli
laajennuksiin jotka ovat suuruudeltaan yli 10 hehtaaria.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 9.)

Periaate 3.3: Biodiversiteettiin ja muihin arvoihin negatiivisesti vaikuttavien asioiden
minimointi. Alueita, joilla turvetuotanto tulee vaikuttamaan turvemaahan ja joilla on korkea
suojeluarvo, ei tule valita turvetuotantoalueeksi.

Kriteeri

3.3.1:

Korkean

valitaturvetuotantoalueeksi.

suojeluarvon
Huom:

omaavaa

Turvemaat,

turvemaata

jotka

mukautuvat

ei

tule
näihin

indikaattoreihin ovat oikeutettuja sertifiointiin. Jos kuitenkin tässä dokumentissa
muualla mainitut kriteerit eivät tule täytetyksi, sertifiointi ei ole mahdollista.
Indikaattori: Käyttämällä Annex A:ssa hahmoteltua metodia, yrityksen tulee
demonstroida yhden alla olevista ehdoista tulevan täytetyksi:

1. turvemaa on luokiteltu luokkaan 4;
2. turvemaa on luokiteltu luokkaan 3 ja yksikään Annex A:ssa mainituista
poikkeuksista ei täyty;
3. turvemaa on luokiteltu luokkaan 2 ja erityiset poikkeukset Annex A:ssa
täyttyy, mikä tekee luokan 2 turvemaasta oikeutetun sertifioinnille.

Kriteeri 3.3.2: Alueita, joilla turpeentuotanto vaikuttaa suuren suojeluarvon
omaavien lähialueiden, vesistöön ja/ tai biodiversiteettiin, ei tule valita turpeen
tuotantoon. Huom: vakava haitta: komitea, joka suorittaa YVA:n tai esiarvioinnin,
määrittää myös haitan vakavuusasteen. Indikaattori: Yritys esittää tavoitteellisen
todistuksen, joka demonstroi, että suunnitellun turpeentuotannon toiminta ei aiheuta
vakavaa haittaa korkeille suojeluarvoille globaalisti, alueellisesti tai paikallisesti
lähialueille. Jos YVA:a vaaditaan, tämän todistuksen tulee olla osana tätä todistusta.
(Responsibly Produced Peat organization 2016, 9-10.)
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Periaate 3.4: Kuivatetut ja huonontuneet turvemaat tullaan ensisijaisesti käyttämään
turpeennostossa.

Kriteeri 3.4.1: Turvetta tuottavan yrityksen tulee valita alueita, joilla ekosysteemi
näyttää parantuneen tai ainakin pysyneen samana turpeennoston jälkeen kuin mitä
se oli ennen turpeennostoa. Huom: Viittaukset Annex B:ssä. Jatko-ohjeistus on
vasta kehitteillä. Indikaattori: Jos sopivia tuotantoalueita (luokan 4 alueita) on
saatavilla, nämä priorisoidaan luokan 3 ja luokan 2 alueisiin nähden.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 11.)

3.3

Alueen valmistelu ja turpeen nosto

Vaikutus arviointi ja suunnittelu: pätee kaikkiin alueisiin ennen ja jälkeen ”cut - off ”
päivää (alueen valmistelu vaatimukset pätevät myös alueisiin ennen cut - off päivää,
jos siellä on osia, jotka vaativat vielä valmistelua).

Periaate 4.1: Alueen valmistelun ja tuotannon tulee noudattaa yksityiskohtaista
suunnitelmaa, joka perustuu systemaattiseen vaikutusarviointiin

Kriteeri 4.1.1: Kaikkien potentiaalisten vaikutusten arviointi niin alueella kuin
alueen ulkopuolellakin tulee olla valmisteltuja Annex C:n mukaan. Huom:
Opastava dokumentti sisällysluettelosta ja muodosta on esitetty Annex C:ssä.
Aluetta koskevan yksityiskohtien tasovaatimus (joko ennen cut- off -päivää tai sen
jälkeen) on määritelty Annex C:ssä. Se, että alue on jo luvitettu, ei muuta vaatimusta
yrityksen vaikutusarvioinnista alueella. Indikaattori: Sertifioivan tahon tulee saada
tietoonsa raportti arvioinnin tuloksista.
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Kriteeri 4.1.2: Vaikutusarvioinnin yhteydessä lieventämissuunnitelmaa ja
valvontasuunnitelmaa täytyy kehittää. Huom: Opasmateriaali sisältöön ja muotoon
on esitetty Annex C:ssä. Indikaattori: Lieventämis- ja valvontasuunnitelman
saatavuus.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 12.)

Periaate 4.2: Alueen Hallinta - pätee kaikkiin alueisiin: Alueen hallinnan (mukaan
lukien alueen valmistelu ja tuotanto) tulee minimoida negatiiviset vaikutukset
biodiversiteettiin, kasvihuonekaasupäästöihin ja alueen sisäiseen ja ulkopuoliseen
vesistöön.

Kriteeri 4.2: Alueen valmistelun ja turpeen tuotannon tulee perustua
yksityiskohtaiseen hoitosunnitelmaan (management

plan),

johon lasketaan

lieventämis- ja valvontasuunnitelmat sekä ottaa huomioon jälkikäytön ja sen
valmistelun vaatimukset. Indikaattori: Hoitosuunnitelma, jossa on mukana raportti
valvonnasta.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 13.)

Periaate 4.3: Toiminnan vaikutukset – koskee kaikkia alueita: Turpeen noston
negatiiviset vaikutukset ympäristöön tulee minimoida.

Kriteeri 4.3: Toiminnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset tulee
minimoida. Huom: Itsestään lämpenevä ja palava turve aiheuttaa haitallisia
päästöjä. Yleisesti: Kohdilla, jotka ovat mainittu indikaattoreissa, on jokaisella oma
vaikutuksensa ympäristöön ja sen takia niitä tulisi hallita.
Indikaattori:
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-

tehokas käsittely ja säilytysmenetelmät öljy- tai polttoainevuotojen varalle sekä
mahdollisille saastuneelle maaperälle

-

tehokkaat toimintatavat jätteen syntymisen kontrolloimiseen ja vähentämiseen
sekä jätteenkeräyspisteiden tulee olla omalla paikallaan

-

paikoillaan

olevat

tehokkaat

mittarit/tehokkaat

toimintatavat

alueen

ulkopuolisten negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi (mukaan lukien
kaasumaiset päästöt sekä vaikutukset veden laatuun ohivuodon tai tulvan
sattuessa)
-

tehokkaat varotoimenpiteet liittyen aluespesifisiin olosuhteisiin tulee olla
olemassa, kun tuotanto tapahtuu korkean suojeluarvon turvemaiden lähettyvillä.

-

kontrolloimattomia päästöjä tulee estää keräämällä turveaumat sen muotoisiksi,
että ne eivät syty tuleen itsestään liian helposti.

-

käytäntöön täytyy ottaa toimintatapoja, jotka minimoivat negatiivista
vaikutusta kultturellisiin arvoihin

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 14.)

3.4

Jälkikäyttö ja ennallistaminen

Periaate 5.1 Jälkikäyttösuunnitelmat: Jälkikäyttösuunnitelmat tulee esittää alueen
valinnan, luvituksen, alueen valmistelun ja tuotannon aikana.

Kriteeri 5.1.1: Yrityksellä tulee olla selkeä toiminnallinen suunnitelma
jälkikäytölle.

Indikaattori:

Yrityksen

tulee

esittää

yksityiskohtaiset

jälkikäyttösuunnitelmat kaikille sen tuotantoalueille, mukaan lukien ne turvesuot,
jotka eivät enää ole tuotannossa, mutta ovat vielä yrityksen vastuulla.
Jälkikäyttösuunnitelman tulee sisältää selkeät järjestelyt koskien vastuuta
jälkikäyttösuunnitelman toimeenpanemisesta ja valvonnasta.
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Kriteeri 5.1.2: Jälkikäyttösuunnitelman tehokas implementointi tulee varmistaa
kaikissa alueen valinnan ja turpeen tuotannon vaiheissa. Huom: Sertifioitu yritys on
edelleen vastuussa jälkikäyttövelvoitteista, olipa se sitten alkuperäisen suunnitelman
tai oikaistun suunnitelman mukaista. Indikaattori: Yrityksen tulee esittää
informaatiota

odotetusta

tulevaisuuden

uudesta

omistajasta,

rahoitus-

ja

johtotilanteesta sekä todentaa, kuinka jälkikäytön toimeenpaneminen aiotaan
varmistaa esimerkiksi tilanteessa, jossa nykyinen tuotantoyritys ei enää ole
toimijana jälkikäyttö vaiheessa.

Kriteeri 5.1.3: Yrityksen tulee hoitaa tehokkaasti jälkikäyttösuunnitelman
toimeenpano.

Indikaattori:

Yrityksen

tulee

varmistaa,

että

jälkikäytön

toteuttamista valvotaan huolellisesti ja jälkikäytön tulokset saatetaan sertifioijan
tietoon.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 15-16.)

Periaate 5.2 Asianmukainen neuvottelu jälkikäytöstä: Jälkikäyttösuunnitelmasta tulee
neuvotella merkittävien hallinnollisten toimijoiden sekä alueellisten ja paikallisten
sidosryhmien kanssa.

Kriteeri 5.2.1: Jälkikäyttösuunnitelma tulee valmistella läheisessä yhteistyössä ja
yksimielisyydessä kaikkien merkittävien viranomaisten, mukaan lukien paikalliset
ja alueelliset hallinnot sekä valtion viranomaiset, kanssa. Huom: Yritys määrittelee
merkittävät sidosryhmät esittämällä sidosryhmäanalyysin. Indikaattori: Yrityksen
tulee esittää informaatiota, joka (a) näyttää, mitkä viranomaiset ovat merkittäviä
jälkikäytön kannalta ja (b) näyttää vakuuttavasti, että jälkikäyttösuunnitelma on
valmisteltu läheisessä yhteistyössä ja yksimielisyydessä näiden viranomaisten
kanssa. Kirjoitetut/ allekirjoitetut sopimukset näiden viranomaisten kanssa
tulevaisuuden jälkikäyttösuunnitelmista tulee olla osana tätä informaatiota.
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Kriteeri 5.2.2: Jälkikäyttösuunnitelma tulee valmistella neuvottelujen yhteydessä
kaikkien merkittävien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien yhteisöt tuotantoalueen
lähettyvillä ja kansalaisjärjestöt. Indikaattori: Yrityksen tulee esittää informaatiota,
joka (a) listaa merkittävät sidosryhmät jälkikäyttösuunnitelman kannalta, (b)
dokumentoi käynnissä olevia tai suunniteltuja neuvotteluprosesseja sidosryhmien
kanssa, mukaan lukien välitulokset ja lopulliset tulokset. Yrityksen tulee esittää
olennainen informaatio ymmärrettävässä muodossa ja sellaisella kielellä, että
sidosryhmät

pystyvät

ymmärtämään sen helposti. Jälkikäyttösuunnitelman

suunnitteluvaiheessa tulee aika-ajoin neuvotella sidosryhmien kanssa, jotta aikaa
jäisi

tarpeeksi

myös

valmistua

suunnittelun

aiheuttamiin

mahdollisiin

vastareaktioihin.

(Responsibly Produced Peat organization 2016, 17.)

Periaate 5.3 Asianmukaisen jälkikäyttökohteen valitseminen: Jälkikäyttösuunnitelman
tulee tähdätä hylätyn tuotantoalueen palauttamiseen niin lähelle sen alkuperäistä ja
luonnollista tilaa kuin vain mahdollista.

Kriteeri 5.3.1: Turvemaat tulee uudelleensoistaa tavoitteena tulevaisuuden suon
kehkeytyminen, jos tämä vain on mahdollista. Huom: Annex B on pakollinen väline
jälkikäytön määrittelyyn. Indikaattori: Jokaiselle tuotantoalueelle, jolle yritys haluaa
sertifioinnin, tulee esittää jälkikäyttösuunnitelma, jossa jälkikäyttökohde on luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaammassa tilassa kuin ennen turpeen tuotantoa
Annex B:ssä annetun metodologian mukaan, ellei se ole mahdotonta jonkin seuraavan
syyn takia:
-

teknistä vaihtoehtoa ei ole saatavilla

-

kohtuuttomat kustannukset

-

se

olisi

lakiin

sopimusvelvoitteet.

perustuvia

vaatimuksia

vastaan,

mukaan

lukien
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(Responsibly Produced Peat organization 2016, 18.)

4 MATERIAALIN TUOTTAMINEN SERTIFIOINNIN
EDELLYTYKSIIN
Tässä osiossa perehdytään tarkemmin RPP -säätiön edellyttämien materiaalien keräämiseen
sekä pohditaan, mitä jo olevassa olevia materiaaleja voisi hyödyntää mahdollisessa
sertifiointihakemuksessa.

Aivan

ensimmäiseksi

RPP

-sertifioinnin

edellyttämien

materiaalien muodon selvittäminen alkoi työmatkalla Ruotsiin. Tekstiin onkin liitetty tämän
matkan raportti. Seuraavissa kappaleissa käsitellään taulukoissa yhden turvetuotantoalueen
osalta dokumentteja kaikista kriteereistä, joita laittaisimme sertifiointihakemukseen.

4.1

Yritys C:n RPP-sertifioinnin auditoinnin seuraaminen

Matkaraportti
Työmatkan tarkoituksena oli saada parempi kokonaiskuva RPP -sertifiointiin liittyvistä
kriteereistä, keskustella dokumentointiin liittyvistä ongelmista sekä siitä, mitä kriteerien
täyttäminen käytännössä tarkoittaa.

Maanantaina vietimme aamupäivän Yritys C:n toimistolla Örebrosssa seuraten erään
paikallisen turvetuotantoalueen auditoinnin kirjallista osuutta, mikä tapahtui RPP sertifioinnin ”check-list: n” avulla. Paikalla oli RPP-sertifiointihakemuksen dokumenteista
ja muista järjestelyistä vastaava henkilö, entinen yritys A:n työntekijä, joka toimii nykyisin
konsulttina ja on myös RPP-säätiön hallituksessa sekä RPP -säätiön valitsema auditoitsija
Yritys C:lle. Lounaan jälkeen menimme Ekebymossenille seuraamaan tarkastusta, ja siellä
seuraamme liittyi auditoitavan turvetuotantoalueen urakoitsija ja Yritys C:n tuotannon
aluepäällikkö.
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Tiistaina pidimme vielä palaverin Yritys C:n RPP -vastaavan ja konsultin kanssa. Pääosin
kysyimme kysymyksiä, joita meille oli tullut mieleen maanatain aikana, mutta kävimme
myös yleistä keskustelua liittyen mm. dokumenttien kääntämiseen, sertifioinnin
aikatauluttamiseen ja ylipäätään sertifioinnin merkitykseen ja tarpeellisuuteen. Tämän
palaverin jälkeen lähdimme ajamaan Tukholmaan, kohti satamaa.

Koimme matkan hyvin onnistuneeksi ja antoisaksi, sillä saimme selville tarkempaa tietoa
raportoinnin tasosta; mihin osa-alueisiin kannattaa panostaa ehkä muita enemmän ja
minkälainen todistusaineisto tai dokumentointi riittää auditoitsijalle. Tätä emme olisi
pystyneet selvittämään pelkän RPP -kriteeristön avulla ja nyt koemmekin olevamme
tietynlaisessa

etulyöntiasemassa,

jos

RPP

-sertifiointia

päätetään

yritys

A:n

turvetuotantoalueille hakea.

4.2

Esimerkkiturvetuotantoalueen dokumenttien keräys

RPP -sertifioinnin edellytysten selvittämiseksi kerättiin yhdelle turvetuotantoalueelle
koeluontoisesti dokumentit, joita RPP -säätiö vaatii sertifiointihakemukseen liitettävän.
Tällaisen niin sanotusti pilottidokumentoinnin myötä olisi helposti nähtävissä, mitä kaikkea
on olemassa valmiina, mitä tarvitsee koota ja referoida jo olemassa olevista dokumenteista
ja tarvitaanko mahdollisesti yrityksen ulkopuolista apua materiaalin luomisessa. Tässä
kappaleessa on tarkasteltu jokaista RPP:n kriteereissä olevaa kappaletta erillisissä
taulukoissa ja kunkin kriteerin dokumentin saatavuutta tai tämän hetkistä tilannetta. Lisäksi
taulukkoon on merkitty arvioidut työtunnit sekä kustannukset. Tosin näissä taulukoissa
kustannuksien on ajateltu koostuvan ainoastaan yrityksen ulkopuolisen henkilön työn
teosta. Kaikkia dokumentteja ei tehty valmiiksi lopulliseen muotoon, koska niiden todettiin
olevan niin suuritöisiä, että niiden teko olisi järkevämpää tehdä vasta kun päätös RPP sertifioinnista olisi saatu. Yrityksen päätöksen ollessa positiivinen RPP -sertifioinnin
suhteen, kaikki nämä dokumentit tulisi ladata RPP -portaaliin.
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4.2.1 Laillisuus
RPP -sertifioinnin vaatimusten ensimmäinen kappale käsittelee laillisuuteen liittyviä
asioita. Vaatimusten mukaan yrityksen turvetuotannon, kuin myös kaiken muunkin
toiminnan, tulee olla laillista ja se pitää olla myös todistettavissa. Alla olevassa taulukossa
on listattu RPP -kriteeristön ensimmäisen kappaleen vaatimuksia ja dokumentteja, joita
näihin vaatimuksiin on ajateltu esitettävän.

Taulukko 1. Yrityksen toiminnan laillisuus.

Kriteerit

Dokumentin
saatavuus

1.1.1: lista
turvetuotantoalueista,
ympäristöluvat,
lyhyet selostukset
lupien lakiin
perustuvista
vaatimuksista
1.1.2: Todistus
oikeudellisten
kysymysten
vastuullisesta
hoitamisesta
1.2.1: Yrityksen
todistus siitä, että se
tuottaa laillisesti
turvetta
1.2.2: Todistus siitä,
että yritys hankkii
turvetta vain
laillisesti toimivilta
yrityksiltä
1.2.3: Yhteisyritysten
todistukset laillisesta
turpeen tuotannosta

on olemassa, lyhyet
selostukset
voitodennäköisesti.
lisätä RPP-portaaliin

Arvioitu
työtuntimäärä/
mahdollisen
konsultin tarve
- 8h
- ei konsulttia

Arvioidut
kustannukset

0

ISO 14001 Yritys A,
on
ISO 14001 Yritys B,
on

-

0
ei konsulttia

0

Yllä olevat
dokumentit riittävät
tähän

-

0h
ei konsulttia

0

Yritys B:n eettiset
ohjeet, on

-

0h
ei konsulttia

0

Ei ole turvetta
tuottavia
yhteisyrityksiä

-

0h

0
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1.2.4: Todistus siitä,
että yritys tai sen
liikekumppanit eivät
ole osallisina
korruptioon tai riko
ihmisoikeuksia

Yritys A:n eettiset
ohjeet, on

-

0h
ei konsulttia

0

12 h 0 e
Taulukko 1: n ensimmäisen kriteerin 1.1.1 mukaan yrityksen tulee esittää lista kaikista
turvetuotantoalueista, myös suunnitteilla olevista alueista sekä niistä, joilla tuotanto on jo
lopetettu. Ympäristönsuojelulain 27.6.2014/527 toisen pykälän mukaan tätä lakia tulee
soveltaa teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön
pilaantumista (YSL 2 §). Saman lain 13 §:n mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa
aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista (YSL
13 §). Turvetuotanto on siis luvanvaraista toimintaa ja ympäristölupa tulee hakea jokaista
turvetuotantoaluetta

varten

aluehallintovirastolta.

Kaikkien

näiden

alueiden

ympäristölupien lisäksi kriteeri vaatii lyhyitä selostuksia lupien lakiin perustuvista
vaatimuksista ja ne tulee myös ladata RPP-portaaliin. Kaikkien turvetuotantoalueiden
ympäristöluvat ovat helposti löydettävissä ja näin ollen kriteerin täyttäminen tältä osin tulisi
olemaan yksinkertaista.

Kriteeri 1.1.2 vaatii todistusta oikeudellisten kysymysten vastuullisesta hoitamisesta eli
käytännössä tämä tarkoittaa kolmannen osapuolen auditointia. Yrityksen toiminnalla on
sekä laatu- (ISO 9001) että ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) sertifikaatit, jotka takaavat
tasaisen ja korkean laadun läpi koko tuotantoprosessin. Nämä sertifikaatit ovat voimassa
vuoden 2018 syksyyn asti. Kolmannen osapuolen suorittama auditointi antaa yrityksestä
riippumattoman todistuksen siitä, että yritys on sitoutunut noudattamaan lakisääteisiä ja
muita sitovia velvoitteitaan. Myös yrityksen emoyhtiöllä on nämä kyseiset sertifikaatit ja
tässä kohdassa olisi tarkoitus ladata myös ne RPP -portaaliin. Tämän kohdan materiaaleja
ajatellessa on myös otettu huomioon se, että ISO 9001 ja ISO 14001 ovat nimenomaan
laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifikaatteja, ja

on mahdollista, että ne eivät itsessään
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tähän kohtaan riitä. RPP -sertifioinnin auditointiosuudessa tarkastaja kuitenkin tulee
tuomaan asian ilmi, jos nämä kyseiset dokumentit eivät ole riittäviä kriteerin tähän kohtaan.

Kriteerin 1.2.1 mukaan yrityksen täytyy todistaa, että lailliset luvat on saatavilla kaikille
turvetuotantoalueille, myös niille joille sertifiointia ei olla hakemassa. Käytännössä tämä
kriteeri vastaa täysin kriteeriä 1.1.1, koska ympäristöluvat ovat yrityksen todistus siitä, että
se tuottaa turvetta laillisesti. Tässä kohtaa tultaisiin siis ainoastaan viittamaan kriteeriin
1.1.1 sisältämiin dokumentteihin.

Kriteerin 1.2.2 vaatii yritykseltä todistusta siitä, että se ei käytä laittomasti toimivien
yritysten tuottamaa turvetta. Ainoa yritys, jolta Yritys A ostaa turvetta on sen emoyhtiö
Yritys B, jonka toiminta on myös laillista ja todistettavissa. Todistusaineistona emoyhtiön
turvetuotannon laillisuudesta ajateltiin käyttää yrityksen eettisiä toimintaohjeita, koska ne
kattavat emoyhtiön henkilöstön sekä yhtiön koko tuotantoketjun alihankkijoista
asiakastoimituksiin saakka. Tässä kohtaa on myös huomioitu, että eettiset toimintaohjeet
esittävät vähimmäisvaatimukset, joita yrityksen työntekijöiden, johdon, hallituksen ja
toimittajien ja heidän alihankkijoidensa on lakien ja määräysten lisäksi noudatettava. Eli on
mahdollista, että tarkastaja vaatii tähän kohtaan vielä emoyhtiön turvetuotantoalueiden
ympäristölupia. Toistaiseksi niitä ei vielä ole hankittu, mutta varmuudella ne ovat kyllä
saatavilla, jos tilanne sitä vaatii. Eettisten toimintaohjeiden ajateltiin kuitenkin sopivan
tähän kohtaan, koska se todistaa myös sen, että emoyhtiön alihankkijoiden on toimittava
samojen ohjeistusten mukaan.

Kriteerin 1.2.3 mukaan yrityksellä ei saa olla suhteita yhteistyökumppaneihin, jotka
toimivat laittomasti tai hankkivat resursseja yritykseltä, jotka tuottavat turvetta laittomasti.
Tähän kohtaan erillistä dokumenttia tuskin tarvitaan, koska yrityksellä ei ole
yhteisyrityksiä.
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Ensimmäisen kappaleen viimeisen kriteerin 1.2.4 mukaan yrityksen tulee todistaa, että se
tai sen liikekumppanit eivät ole osallisina korruptioon eivätkä riko ihmisoikeuksia.
Korruptioaiheesta ja sen todistamisesta puhuttiin Ruotsissa Yritys C:n RPP -sertifioinnin
auditoinnin yhteydessä itse tarkastajan kanssa ja päädyttiin siihen lopputulokseen, että tähän
riittää todisteeksi se, että yritys ei ole ollut syytettynä rikosoikeudessa tällaisesta asiasta.
Lataisimme myös yrityksen eettiset toimintaohjeet tähän, koska niissä on annettu eettiset
ohjeet työntekijöiden oikeuksista, ihmisoikeuksista ja vastuullisesta liiketoiminnasta.
Vastuullinen liiketoiminta -kohdassa on mainittu kaiken korruptioon tai lahjuksiin
viittaavien toimien olevan kiellettyjä (Yritys A:n eettiset toimintaohjeet 2016).
Todistukseksi liikekumppaneiden osallistumattomuudesta korruptioon tai ihmisoikeuksien
rikkomattomuuteen, viittaisimme tässä kohtaa myös aikaisemmassa kriteerissä olevaan
emoyhtiön eettisiin toimintaohjeisiin.

4.2.2 Alueen valinta
RPP -kriteeristön kolmas kappale koskee ainoastaan alueita, jotka on otettu käyttöön niin
sanotun cut off -päivämäärän jälkeen eli vuoden 2014 aikana. Tällä hetkellä yrityksellä ei
ole yhtään näin uutta kokonaista turvetuotantoaluetta, mutta yhtä tuotantoaluetta on
laajennettu vuoden 2014 jälkeen, joten tämän suon kohdalta myös tämä kappale tulee
täyttää. Tätä kappaletta varten ei siis ole tehty valmiita dokumentteja, koska se tulisi
vastaamaan hyvin pientä osaa yrityksen tuotantoalueista. Selvitystyötä näiden dokumenttien
suhteen on kuitenkin täytynyt tehdä, koska erään kriteerin perusteella on mahdollista, että
tämän laajennusalueen takia täytyy suorittaa YVA -menettely. Alla olevassa taulukossa on
siis lyhyesti käyty läpi, mitä dokumentteja näihin kriteereihin voisi soveltaa.

Taulukko 2. Turvetuotantoalueen valinta

Kriteerit

Dokumentin saatavuus

Arvioitu
työtuntimäärä/
mahdollinen
konsultin
tarve

Arvioid
ut
kustann
ukset
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3.1.1: Valittavan
alueen tulee
noudattaa kaikkia
siihen liittyviä EU direktiivejä

YVA: n esiarvionti, (ainoastaan
Lammi-Väli-Kahalalle)

YVA: n
esiarviointi 0 h
YVA menettely 40 h

3.1.2: Alueen
valinnan tulee
noudattaa kaikkia
kansallisia ja
kansainvälisiä lakeja
ja säädöksiä
3.1.3: EU:n
ulkopuolisten
alueiden tulee
todistaa
noudattavansa EUdirektiivejä vastaavia
vaatimuksia
3.2.1: Etukäteen
ilmoitettu
kuulemistilaisuus
sidosryhmien kanssa
ennen tuotantoalueen
kehittämistä

- luvat ja niihin liittyvät
dokumentit, on
- lisäksi seloste/ kooste, ei ole

4h

YVA:n
esiarvioi
nti = 0 e
YVA menettel
y=
70 000 e
0

ei koske meitä

Ympäristölupahakemuksesta on
3h
tiedotettu kuulutuksella ja
asianosaiset ovat saaneet esittää
muistutuksia ja mielipiteitä
- todistusta tästä, ei ole,
mutta lyhyt selvitys
ympäristölupahakemuksen
prosessista riittänee
Annex A: n mukaan turvemaan
4h
luokitteluasteikko,

3.3.1: Korkean
suojeluarvon
omaavaa turvemaata
ei tule valita
turvetuotantoalueeksi
- YVA: n esiarviointi
3.3.2:
Turpeentuotanto
- ympäristöluvassa nämä on myös
alueeksi ei tule valita otettu huomioon
aluetta, jolla on
vaikutuksia suuren
suojeluarvon

0

0

0

0
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omaavien
lähialueiden
vesistöön ja/ tai
biodiversiteettiin
3.4.1: Alueeksi tulee
valita sellainen alue,
jonka ekosysteemi
parantuu tai ainakin
pysyy samana kuin
ennen
turpeentuotantoa

- alueen tila ennen
turpeentuotantoa vrt.
turpeentuotannon aikainen tila, ei
ole

4h

0

15 h 0
Kriteerin 3.1.1 mukaan yrityksen tulee esittää kullekin uudelle tuotantoalueelle tai vanhan
tuotantoalueen

laajennukselle

ympäristövaikutusten

esiarvioinnin.

Kokonaista

ympäristövaikutusten arviointia vaaditaan vain, jos laki sitä vaatii tai esiarviointi antaa
näyttöä siitä,

että YVA -menettely olisi tarpeellinen.

Suomen lain

mukaan

ympäristövaikutusten arviointia vaaditaan ainoastaan sellaiselle turvetuotannon hankkeelle,
jonka yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria (17.8.2006/713, 6 §).
Vuoden 2014 jälkeen laajennetun tuotantoalueen pinta-ala ei ylitä 150 hehtaaria, joten YVA
-menettelyä ei tarvitsisi tällä perusteella tehdä. YVA:n esiarviointi tästä laajennusalueesta
on tehty ennen tuotannon aloittamista, ja koska siitä ei ole seurannut YVA menettelyprosessia, tuskin RPP -säätiökään silloin vaatii kokonaista YVA -menettelyä.

Koska YVA -menettely on pitkä ja kallis prosessi, todennäköisyyttä sen mahdollisuuteen
kysyttiin kuitenkin vielä erikseen konsultilta. Kysyimme myös varmuuden vuoksi, että
mahtaako kriteereissä vaadittu EIA tarkoittaa juuri samaa kuin Suomessa YVA -menettely
tarkoittaa, vai onko mahdollista, että kriteereissä se tarkoittaa jotakin muuta, pienemmässä
mittakaavassa tehtävää ympäristövaikutusten arviointia.

Konsultin mielestä kriteeri

nimenomaan vaatii tässä kokonaista ympäristövaikutusten arviointia ja hän oli myös varma
siitä, että tässä yhteydessä YVA ja EIA tarkoittavat samaa asiaa.
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Kriteereiden

vaatimusten

ja

konsultin

vastausten

perusteella

tehtiin

kuitenkin

johtopäätökset, että YVA -menettelyn mahdollisuus on hyvin pieni, koska hyvin
todennäköisesti ympäristövaikutusten esiarvioiminen tulee olemaan riittävää. YVA menettelyn

tekeminen

jälkikäteen

vaikuttaa

myös

epätodennäköiseltä

ja

jopa

mahdottomalta toteuttaa. Kustannusarvioon mahdollisella YVA -menettelyllä on kuitenkin
suuri vaikutus, joten sen mahdollisuutta ei ole voitu kokonaan sulkea pois.

Kriteerin 3.1.2 mukaan yrityksen tulee valita turvetuotantoalue niin, että se noudattaa
kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Käytännössä yrityksen
tulee esittää luvat ja niihin liittyvät dokumentit sertifioijalle sekä vakuuttaa tai antaa selkeä
todiste siitä, että kaikki lait ja säädökset on tehokkaasti katettu saadussa luvassa ja
viranomaiset ovat laittaneet ne täytäntöön. Luvat on esitetty jo kriteerin ensimmäisessä
kappaleessa, joten niiden lisäksi tätä kriteeriä varten pitäisi tehdä kooste, jossa olisi
huomioitu myös ne mahdolliset elementit, joita luvissa ei ole otettu huomioon. Tätä
koostetta ei esimerkkisuon dokumentointia varten vielä tehty, joten siihen tulisi kulumaan
vielä työtunteja jonkin verran. Kooste tulisi olla tehtynä englanniksi, joten helpointa
varmasti olisi tehdä ensiksi kooste suomeksi tarvittavista asioista, jonka jälkeen olisi
helpompaa kääntää kaikki kerralla englanniksi.

Kriteerin 3.1.3 mukaan EU:n ulkopuolisten alueiden tulee todistaa noudattavansa EUdirektiivejä tai vastaavia kansallisia lakeja. Kyseessä olevaan yritykseen pätee EU:n
direktiivit ja asetukset, joten näin ollen yrityksen ei tarvitse täyttää tähän kohtaan mitään.

Kriteerin 3.2.1 mukaan yrityksen olisi pitänyt järjestää ennalta ilmoitettu kuulemis-/
keskustelutilaisuus

sidosryhmien

kanssa

ennen

tuotannon

aloittamista.

Ympäristölupahakemusprosessiin kuuluu tiedottaminen sidosryhmille, ja asianosaiset ovat
saaneet esittää muistutuksia ja mielipiteitä koskien ympäristölupahakemusta. Varsinaista
todistusta tästä ei ole olemassa, mutta lyhyehkö selvitys ympäristölupahakemuksen
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prosessista riittänee todistukseksi. Tämäkin kriteeri pätee ainoastaan alueisiin, joilla
tuotanto on aloitettu vuoden 2014 jälkeen, eli kyseessä olevalla yrityksellä on vain yksi
tällainen alue.

Kriteerin 3.3.1 mukaan yrityksen tulee demonstroida Annex A:n mukaisesti, mihin
luokkaan kyseessä oleva turvemaa on luokiteltu. Korkean suojeluarvon omaava turvemaa
ei Annex A:n mukaan voi saada sertifiointia. Annex A luokittelee turvemaat niin, että 1.
luokan suot ovat luonnontilaisia, tärkeitä erityisille kasvi- tai eläinlajeille eikä sitä ole
ojitettu. Tällaisista suoalueista muokatun turvetuotantoalueen ei ole mahdollista saada RPP
sertifikaattia. Kun taas luokitteluasteikon toisen pään, 4. luokan turvemaat, ovat jo
ennestään ollut maa-tai metsätalous käytössä tai niiden tila on huonontunut niin, että se ei
ole enää tärkeä erityisille kasvi- tai eläinlajeille. Kaikki Suomen turvetuotantoalueet on
valmisteltu tuotantoon alueista, jotka ovat jo valmiiksi olleet ojitettuja, koska muutoin niille
ei saisi edes ympäristölupaa, joten tältä osin sertifioinnin pitäisi olla mahdollista.

Kriteerin 3.3.2 mukaan yrityksen tulee todistaa, että suunnitellun turvetuotannon toiminta
ei

aiheuta

vakavaa

haittaa

korkean

suojeluarvon

alueille,

esimerkiksi

luonnonsuojelualueille. Materiaaliksi tähän kohtaan voisi käydä YVA:n esiarviointi sekä,
jälleen kerran, ympäristölupa. Näistä materiaaleista voisi koota selkeyden vuoksi yhden
materiaalin, jossa olisi demonstroitu, mitä toimia tultaisiin tekemään, jotta toiminnasta ei
olisi haittaa korkean suojeluarvon alueille.

Kriteerin 3.4.1 mukaan turvetuotantoalueeksi tulee valita sellainen alue, jonka ekosysteemi
parantuu tai vähintäänkin pysyy samana kuin ennen turpeentuotantoa. Tätäkään
dokumenttia ei ole valmiina, mutta se tulisi tehdä vain yhden suon laajennusalueen osalta.
Voi olla peräti mahdotonta löytää sellaista aluetta, jonka ekosysteemi parantuisi
turvetuotannon myötä. Epäselvää on vielä myös se, miten pystytään todistamaan, että
alueen ekosysteemi pysyy samana kuin se oli ennen tuotannon aloittamista. Turvetuotannon
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loputtua yritys toteuttaa kuitenkin jälkikäyttösuunnitelman, jonka tarkoituksena on
mahdollisesti ennallistaa alue, ja tällöin myös ekosysteemi voisi parantua ennalleen.
Ilmeisesti kriteeristön tämä kohta on ollut muillekin epäselvä, koska RPP -säätiö on
luvannut kehittää jatko-ohjeistusta tähän. Tätä varten voisi kuitenkin tehdä materiaalin,
jossa alueen ekosysteemin tilaa tarkasteltaisiin ennen turvetuotantoa ja sitä verrattaisiin
turvetuotannon aikaiseen ekosysteemin tilaan.

4.2.3 Alueen valmistelu ja turpeen nosto
Toisin kuin edellisen kappaleen kriteerit, nämä kriteerit koskevat kaikkia sertifiointia
hakevia turvetuotantoalueita riippumatta siitä, onko tuotanto niillä aloitettu ennen vai
jälkeen cut-off päivämäärän. Kriteeristön tämä osa-alue on myös sellainen, mikä vaatii ehkä
eniten työtunteja, jos RPP -sertifiointia päätetään hakea. Kaikki taulukossa 3. mainitut
materiaalit ovat kuitenkin sellaisia, että ne on mahdollista saada kerättyä ilman yrityksen
ulkopuolista apua.

Taulukko 3. Alueen valmistelu ja turpeen nosto.

4.1.1: Kaikkien
potentiaalisten
vaikutusten arviointi
alueella ja sen
ulkopuolella
4.1.2:
Vaikutusarvioinnin
yhteydessä
lieventämissuunnitelma
ja valvontasuunnitelma

4.2: Toiminnan
hallintasuunnitelma,
lieventämis- ja
tarkkailusuunnitelma

-luonnos suomeksi, on
- käännös englanniksi
tarvitaan
- Toiminnasta aiheutuvien
CO2 -päästöjen arviointi
- summary of annual
overview of monitoring of
peat extraction area of
Turvetuotantoalue X, on
- the monitoring plan
summary of
Turvetuotantoalue X, on
tuotantosuunnnitelmakartta
 ei ole vielä

20 h

0

8h

0

4h

0
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4.3: Toiminnasta
aiheutuvat negatiiviset
ympäristövaikutukset
tulee minimoida

- jätehuoltosuunnitelma
15 h
- ymp.tark. (omaehtoiset +
yrittäjien tekemät)
-aumalämpötilojen mittaus
(mittauspöytäkirjat)
- dokumentit täytyy vain
kerätä ja tarvittavat osat
selittää/kääntää
- vuosiyhteenvedossa myös
mobilogin jätekirjanpidosta
- palo- ja
pelastussuunnitelma kartta
ja liite, missä on
käännettynä
polttonestesäiliöt ym.
tarvittavat englanniksi
yht. 47 h

0

0e

Kriteeri 4.1.1 keskittyy kaikkien potentiaalisten vaikutusten arviointiin alueella ja alueen
ulkopuolella. Tämä vaikutusten arviointi tulee tehdä Annex C:n mukaisesti. Annex C:ssä
on mallina sisällysluettelo, jonka mukaan dokumentti pitäisi muodostaa. Tätä kriteeriä
varten on muodostettu luonnos suomeksi, eli RPP -sertifiointihakemusta varten tulisi
valmistella suomenkielinen luonnos valmiiksi ja tehdä siitä referaatti englanniksi. Annex
C:ssä on mainittu tuotantoalueen päästöistä maaperään, vesistöön ja ilmaan, mutta Ruotsin
matkalla selvisi, että tähän kohtaan pitäisi arvioida tuotantoalueelta tulevia hiilidioksidi
päästöjä. Ruotsin tapauksessa sertifiointihakemukseen ei tarvinnut luoda erikseen CO2 päästöjen arviointia, koska kyseessä olevalle Ruotsin suolle oli tehty ympäristövaikutusten
arviointi, ja siinä oleva arvio/ laskelma CO2 -päästöistä riitti kriteeriä 4.1.1 varten.

Tämän

yrityksen

sertifiointihakemusta

varten

ei

kuitenkaan

ajateltu

tehtävän

ympäristövaikutusten arviointia, joten CO2 -päästöjen arviointi tulisi tehdä itse. Tätä asiaa
kysyttiin myös vielä erikseen konsultilta, ja hänen mielestään tähän riittää kirjallisuudesta
löytyvä arvio turvetuotantoalueen CO2 -päästöistä, koska RPP -säätiö ei ole esittänyt tähän
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mitään tiettyä standardia, jonka mukaan laskelmat tulisi tehdä. Lähdemateriaalia CO 2 päästöjen laskemiseksi on jo olemassa, joten laskelmat pitäisi vain tehdä kullekin suolle
erikseen.

Kriteeri 4.1.2 käsittelee lieventämissuunnitelmaa ja tarkkailusuunnitelman kehittämistä.
Myös tähän kriteeriin on annettu seikkaperäisemmät ohjeet Annex C:ssä. Tämä kriteeri on
määritelty

Annex

yksityiskohtaiseen

C:ssä

seuraavanlaisesti:

hallintasuunnitelmaan,

johon

”Turvetuotannon
sisältyy

tulee

perustua

jälkikäyttösuunnitelma”.

Tuotantoalueen jälkikäytölle on kriteeristössä olemassa täysin oma kappaleensa, joten olisi
turhaa toistoa kerrata tässä kriteerissä jälkikäyttösuunnitelmaa. Tätä kriteeriä varten on
ajateltu dokumentoitavaksi turvetuotantoalueen tarkkailujen vuosiyhteenvetoa (suomeksi)
ja tästä tehtyä tiiviimpää koostetta (englanniksi). Tarkkailun vuosiyhteenvedosta ei suoraan
löydy kaikkia kohtia, joita Annex C:ssä vaaditaan, mutta tällä dokumentilla kuitenkin RPP
-sertifikaattia yritettäisiin hakea. Jos ja kun auditointi vaiheeseen päästään, tarkastajan
pyynnöstä voidaan tehdä vielä lisäyksiä tähän kohtaan, jos dokumentit eivät tarkastajan
mielestä ole riittäviä.

Kriteeri 4.2. vaatii turvetuotantoalueelta yksityiskohtaista hallintasuunnitelmaa, johon
sisältyy raportti valvonnasta. Tähän kohtaan on yksinkertaisesti ajateltu laittaa
tuotantosuunnitelmakartta, josta voi helposti näyttää esimerkiksi, miltä alueilta ollaan
nykyisin tuottamassa ja millä alueilla mahdollisesti ensin aloitetaan toteuttamaan
jälkikäyttösuunnitelmaa. Päivittäistä valvontaa tehdään tuotannon aikana toki koko ajan ja
se on säännöllistä, mutta raportointia tästä ei tehdä yhtä säännöllisesti, vaan ainoastaan
tarvittaessa, jos jotain raportoinnin arvoista ilmenee. Eli raportoinnin osalta tähän kriteeriin
tulee vielä luoda dokumentti yrityksen tuotannon valvomiskäytännöistä.

Kriteerin 4.3 mukaan yrityksen tulee minimoida kaikki toiminnasta aiheutuvat negatiiviset
ympäristövaikutukset.

Yritys

täyttää

kriteerin

vaatimukset

jätteiden hävityksen/
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säilytyksen, jätteen vähentämisen ja itse toiminta-alueen ulkopuolelle aiheutuvien
negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämisen suhteen. Todistaakseen nämä edellä
mainitut asiat, RPP -sertifiointihakemukseen ladattaisiin jätehuoltosuunnitelmaa, käytännöt
omaehtoisista ympäristötarkastuksista, joita tekevät niin ympäristötarkastajat kuin
tuotantoalueen

yrittäjätkin.

Todistuksena

varotoimista

taas

esitetään

palo-

ja

pelastussuunnitelmakartta. Materiaalit voidaan ladata suomeksi RPP -portaaliin, mutta
esimerkiksi karttaan ja suunnitelmaan tulee tehdä tärkeimpiin kohtiin käännöksiä suomesta
englanniksi. Yrityksen tulee myös todistaa ne toimet, joilla se minimoi turveaumojen
ylikuumentumista, koska turvepalon syttyessä vapautuu päästöjä, joihin ei siinä tilanteessa
voida vaikuttaa. Myös yrityksen toimenpiteet minimoida negatiiviset vaikutukset
kulttuurisiin arvoihin tulee todistaa sertifiointihakemuksen yhteydessä. Todistuksena tähän
laitettaisiin myös jälkikäyttösuunnitelma, joka todistaa sen, että alue joko ennallistetaan tai
muokataan pelto- tai metsämaaksi tuotannon loputtua. Peltojen ja metsien kulttuurillinen
arvo on kuitenkin todennäköisesti useimpien mielestä turvetuotantoalueita korkeampia.

4.2.4 Jälkikäyttö ja ennallistaminen
RPP -sertifikaattihakemuksen viimeinen osio koskee tuotantoalueen jälkikäyttöä ja
ennallistamista. Jokaisella suolla tulee olla jälkikäyttösuunnitelma, vaikka niille ei
haettaisikaan RPP -sertifiointia. Jälkikäyttösuunnitelma tulee olla myös kullakin suolla
riippumatta sen tuotannon aloituksen päivämäärästä.
Taulukko 4. Jälkikäyttö ja ennallistaminen.

5.1.1: Selkeä
toiminnallinen
suunnitelma
jälkikäytölle
5.1.2:
Jälkikäyttösuunnitelman
tehokas toteuttaminen

jälkikäyttösuunnitelma
Turvetuotantoalue X:lle on
jälkikäyttösuunnitelma.
osittain käännettynä, ei ole
- ei ole, itse pystytään
tekemään
- jälkikäyttösuunnitelman
mukaan (ei tarvita erillistä
dokumenttia)

4h

0

4h

0
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5.1.3:
Jälkikäyttösuunnitelman
tehokas
johtaminen/hallinta
5.2.1:
Jälkikäyttösuunnitelman
valmistelu
viranomaisten ja
sidosryhmien kanssa

5.2.2:
Jälkikäyttösuunnitelma
neuvottelut
sidosryhmien ja
kansalaisjärjestöjen
kanssa
5.3.1:
Jälkikäyttökohteen
valinta (mieluiten
uudelleensoistaminen,
muihin tarvitaan hyvät
perustelut)

- viitataan
jälkikäyttösuunnitelmaan

4h

0

- ei ole, ymp lupa ja
hakemuksen tiedoksi
saattaminen perusteluna
-jälkikäyttö tulee myös
puheeksi ymp.lupa
hakemuksessa ja näin ollen
siitäkin on annettu
mahdollisuus valittaa
- tuskin tullaan erikseen
tekemään, viitataan
jälkikäyttösuunnitelmaan

4h

0

4h

0

- jälkikäyttösuunnitelma
osittain käännettynä

0

0

yht. 20 h

0e

Kriteerin 5.1.1 mukaan yrityksellä tulee olla selkeä ja yksityiskohtainen operatiivinen
jälkikäyttösuunnitelma

kaikille

turvetuotantoalueille.

Turvetuotantoalueiden

ympäristöluvissa on kerrottu yrityksen velvollisuuksista koskien toiminnan lopettamista ja
jälkihoitoa. Tuotannon lopettamisesta on myös ilmoitettava etukäteen alueen ELY keskukselle. Yrityksellä ei ollut valmiina jälkikäyttösuunnitelmaa, joten esimerkkisuolle
sellainen tehtiin. Jälkikäyttösuunnitelma on hyvin yksinkertaistettu, selkeä ja se mukailee
ympäristöluvan määräämiä kohtia. Viidennettä kappaletta varten ei muita dokumentteja
luotu, vaan päätettiin, että tämän kappaleen muissa kriteereissä viitattaisiin vain
jälkikäyttösuunnitelmaan
jälkikäyttösuunnitelma.

ja

ympäristölupaan.

Alla

on

esimerkkisuolle

tehty
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Jälkikäyttösuunnitelma Turvetuotantoalue X
Alueen jälkihoito ympäristöluvan mukaan
Turvetuotantoalue X:lle myönnetyn ympäristöluvan mukaan tuotannosta poistettujen
alueiden jälkihoito on tehtävä siten, että päästöt ympäristöön ovat mahdollisimman pienet,
eivätkä ne saa ylittää tuotannonaikaisia päästöjä. Jälkitoimenpiteet eivät saa aiheuttaa
suoveden suotautumista pohjaveteen tai pohjaveden purkautumista.

Tuotannosta poistettujen alueiden kuivatusvedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden
kautta vähintään kaksi vuotta tai siihen asti, kun Varsinais-Suomen ELY -keskus on todennut,
että alueet ovat kasvipeitteisiä tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön tai vesienkäsittely
ei muutoin enää ole tarpeen. Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen VarsinaisSuomen ELY-keskukselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja
tarpeettomat rakenteet on poistettava.

Turvetuotantoalueen maanomistajuus
Turvetuotantoalue X on kokonaan Yritys A:n omistuksessa, joten maanomistajan
mielipidettä jälkikäyttöön ei tarvitse huomioida.

Jälkikäytön muodot
Kartasta katsottuna turvetuotantoalueen alin piste on korkeammalla kuin ulkopuolisen
vesistön korkeus. Näin ollen on mahdollista pitää alue kuivana ja perustaa siihen
peltomaata. Tuotantoalueen pinnankorkeudet ovat kuitenkin sellaisia, että lohkon 2. ja 3.
lounaisosat voitaisiin uudelleensoistaa tai muuttaa kosteikoksi.

Turvetuotantoalue X:n eteläpuolella on luonnontilaista suota 98 ha. Turvetuotantoalue X:n
lähialueella, kymmenen kilometrin säteellä on ojittamattomia soita 3 kappaletta; Kettusuo
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(15 ha), Reksuo (10 ha), Saunojanrahka (55 ha) sekä Natura-alueet Öksyssuo ja
Kontolanrahka.

Kuva 3. Turvetuotantoalue X:n tuotantoaluekartta.
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Kuva 4. Turvetuotanoalue X:n jälkikäyttö.

Jälkikäytön aloitus
Turvetuotantoalue X:n turvekerros on paksuimmillaan yli 6 m ja sen keskimaatuneisuusaste
on 4,6. Nykyisellä tuotantoalueella tuotannon arvioidaan päättyvän vuonna 2025 ja
laajennusalueella vuonna 2040. Alueilla, joilla tuotanto loppuu aiemmin, aloitetaan
jälkihoito samalla, kun muilla alueilla tuotanto vielä jatkuu. Tuotannosta poistuneiden
alueiden vedet johdetaan yhä vesiensuojelurakenteiden kautta.
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4.3

Kustannukset

Tässä osiossa on selvitetty karkeasti RPP -sertifioinnista aiheutuvia kustannuksia Yritys
A:lle. 5. taulukossa on esitetty RPP -sertifioinnin perustamiskustannukset ja 6. taulukossa
on esitetty RPP -sertifioinnin ylläpitokustannukset yhden tuotantoalueen ja yhden vuoden
osalta.

Taulukko 5. RPP -sertifioinnin perustamiskustannukset yhdelle turvetuotantoalueelle.

Työtunnit Yritys A

9 000 e

Auditoijan tarkastus

1 750 e
yht. 11 000 e

Taulukko 5. perustamiskustannuksissa ei ole otettu huomioon mahdollisen YVA menettelyn toteutumista, sillä sen tekemistä pyritään viimeiseen saakka välttämään siitä
aiheutuvien suurien kustannusten takia. Arviolta YVA -menettely tulisi maksamaan noin
70 000 euroa, jolloin perustamiskustannus nousisi moninkertaiseksi nyt arvioidusta 11 000
eurosta.

Taulukko 6. Ylläpitokustannukset/turvetuotantoalue/a.

Turvetuotantoalueen tarkastus (sis. 350 e/a
seurantatarkastukset joka 5. vuosi,
vuosittaisen päivityksen datan käsittelyn ja
geo -datan käsittelyn)
sertifioinnin ylläpito (100-500 ha:n suolle) 600 e
Yritys A:n työtunnit sertifioinnin 550 e
ylläpitoon/a (n. 10 työtuntia)
yht. 1 500 e

6. taulukon mukaan ylläpitokustannuksia yhdelle turvetuotantoalueelle tulee yhteensä 1500
euroa vuodessa. Tähän summaan sisältyy turvetuotantoalueen tarkastus, joka tehdään viiden
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vuoden välein, itse sertifikaatin ylläpito sekä Yritys A:n henkilöstöltä vaadittavat työtunnit
sertifioinnin edellyttämien materiaalien päivitystä varten. Sertifioinnin ylläpito maksaa
enemmän suuremmille turvetuotantoalueille, mutta Yritys A:lla ei ole yli 500 hehtaarin
turvetuotantoalueita, joten ylläpito kustannus ei voi mennä yli 600 euron.

5 POHDINTA
Työn tässä osiossa pohditaan, tulisiko Yritys A:n hakea RPP -sertifiointia, mitä huonoja ja
hyviä puolia nimenomaan RPP -sertifioinnissa on ja mitä muita sertifiointeja se voisi
mahdollisesti harkita. RPP -sertifioinnin vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia
on tarkasteltu SWOT -taulukon avulla (Taulukko 7.).

Taulukko 7. SWOT -analyysi RPP -sertifioinnista.

Vahvuudet:
•

•

EU:n ja Suomen lainsäädännön
ansiosta Yritys A:n toiminta on jo
suurimmaksi osaksi kriteerien
vaatimusten mukaista
Sertifikaatti toimisi myös
yrityksen sisäisenä
toimintamallina vastuullisessa
turpeen tuotannossa

Mahdollisuudet:
•
•
•

vakuus asiakkaille vastuullisesta
turpeen tuotannosta  vahvistaa
Yritys A:n asemaa markkinoilla
uudet asiakkaat
myynnin kasvu

Heikkoudet:
•
•

CO2 -päästöjen vähentämiseen ei
ole panostettu niin paljon kuin
Keski-Euroopassa
”myöhäisherännäisyys”
sertifioinnin suhteen, kilpailijoilla
sertifiointi prosessit paremmassa
vaiheessa

Uhat:
•
•

jos kilpailijat hankkivat muiltakin
tahoilta sertifiointia pelkkä RPP ei
ole enää riittävä
asiakkaiden tietämättömyys/
välinpitämättömyys RPP sertifikaattia kohtaan

Yritys A:n asiakkailta ammattiviljelijöiden puolelta on tullut muutamia kyselyjä RPP sertifioinnin suhteen, sillä Yritys A:n suurin kilpailija, Klasmann, on jo sertifioinut useita
omia turvetuotantoalueitaan. Yritys A:n vahvuudet RPP -sertifiointia haettaessa on se, että
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sen toiminta on jo suurimmaksi osaksi RPP -kriteereiden mukaista EU:n ja Suomen
lainsäädännön ansiosta. Yhtenä Yritys A:n sisäisenä vahvuutena voidaan pitää myös sitä,
että suurimpaan osaan kriteereistä on jo olemassa valmiit dokumentit suomeksi ja puuttuvat
dokumentit ovat tehtävissä suurimmaksi osaksi ilman ulkopuolista apua. Yritys A pystyisi
myös käyttämään RPP -sertifiointia sisäisenä toimintamallina vastuullisen turpeen
tuotannossa.

RPP

-sertifioinnin

suhteen

Yritys

A:n

heikkous

tällä

hetkellä

on

sen

”myöhäisherännäisyys”. Kilpailijoilla joko on jo useampi turvetuotantoalue sertifioituna tai
sertifiointiprosessit ovat paremmassa vaiheessa, kun taas Yritys A ei ole edes jättänyt
virallista sertifiointihakemusta RPP -säätiölle. Tämän takia Yritys A:n tulisikin pohtia
tarkkaan, ennen RPP -sertifioinnin hakemista, että kannattaako sitä enää edes alkaa hakea,
sillä lyhyelläkin aikavälillä voi markkinoille ilmestyä muitakin sertifikaatteja, jotka ovat
yhtä hyviä tai peräti parempia kuin RPP -sertifikaatti. Toisin sanoen Yritys A voisi yrittää
saada ensimmäisen toimijan edut jonkin muun kuin RPP -sertifioinnin kautta. Yritys A:n
heikkoutena verrattuna muihin eurooppalaisiin toimijoihin on myös se, että Suomessa ei ole
vielä panostettu yhtä paljon CO2 -päästöjen vähentämiseen turvetuotannon osalta kuin
esimerkiksi Keski-Euroopassa.

RPP -sertifiointi voisi luoda Yritys A:lle uusia mahdollisuuksia uusien asiakassuhteiden
luomisessa, jonka kautta taas voisi olla mahdollista saavuttaa enemmän taloudellista
voittoa. RPP -sertifioinnin toteutuessa se olisi vakuus niin asiakkaille, Yritys A:n
työntekijöille ja kaikille Yritys A:n sidosryhmillekin, vastuullisesta turpeen tuotannosta.
Näin ollen sertifikaatti vahvistaisi Yritys A:n asemaa ja brändiä markkinoilla eli se saattaisi
onnistua luomaan itselleen paremman maineen. Tällöin Yritys A olisi onnistunut saamaan
täyden hyödyn yritysvastuun aktiviteeteista ja luomaan itselleen yhä paremman maineen,
jota kilpailijoiden on vaikea kopioida itselleen.
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Ulkoisena uhkana Yritys A:lle RPP -sertifioinnin suhteen voidaan pitää muita sertifikaatteja
RPP:n ohella. Jos nimittäin Yritys A:n kilpailijat alkavat hankkia muita sertifiointeja RPP:n
lisäksi, RPP -sertifioinnin painoarvo markkinoilla laskee ja tällöinkin voisi olla
hyödyllisempää hakea sertifiointia joltakin muulta taholta kuin RPP -säätiöltä. Ulkoisena
uhkana voidaan pitää myös asiakkaiden tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä RPP sertifiointia kohtaan. Yritys A:lla ei nimittäin ole tiedossa tällä hetkellä, kuinka suuri osa
asiakkaista osaisi arvostaa RPP -sertifiointia ja kuinka suurelle osalle sillä ei olisi mitään
merkitystä. Yritys A:n turvetuotantoalueet tulisivat olemaan ensimmäisiä RPP sertifikaatilla varustettuja turvetuotantoalueita Suomessa eli todennäköisesti se joutuisi
kärsimään ensimmäisen toimijan haitan siltä osin, että suomalaiset ammattiviljelijät ja
vähittäiskuluttajat eivät osaisi arvostaa sertifiointilogoa tuotteen kyljessä ja mahdollisesti
tuotteen korkeampaa hintaa. Eli muualla Euroopassa RPP -sertifikaatti on ehkä tunnetumpi
kuin Suomessa tällä hetkellä.

Yhtenä RPP -sertifioinnin huonona puolena on sen jäykkyys sertifioinnin suhteen;
sertifiointia voi hakea vain yhdelle turvetuotantoalueelle kerrallaan. Yritys A:n kannalta
olisi hyödyllisempää, jos kaikki turvetuotantoalueet pystyttäisiin kerralla sertifioimaan.
Toisena haittapuolena sertifioinnissa on se, että pakkauksiin RPP -leiman voi laittaa vasta,
kun turvetuotantoalueelle on myönnetty sertifikaatti ja pakkauksissa on turvetta, joka on
nostettu vasta sertifioinnin myöntämisen jälkeen. Sertifiointihakemuksen tekemisessä,
lähettämisessä ja itse sertifikaatin myöntämisessä kuluu aikaa helposti yli vuosi. Tämän
jälkeen pitäisi vielä odottaa, että turve saadaan tuotettua sertifioidulta tuotantoalueelta,
pakattua säkkiin, ja vasta tämän jälkeen leiman voisi laittaa säkin kylkeen, vasta noin
kahden ja puolen vuoden kuluttua sertifiointiprosessin aloittamisesta.

Suosituksena seuraavasta vaiheesta RPP -sertifioinnin suhteen tämän selvityksen
perusteella on ensinnäkin päätös RPP -sertifioinnin hakemisesta. Heti kun varmistus tästä
on saatu, ja päätöksen ollessa sertifioinnin kannalta positiivinen, sertifiointiprosessin
vaiheet voisivat jatkua alla olevan kuvan 5. mukaan.
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Kuva 5. Suositukset RPP -sertifiointiprosessin seuraavista vaiheista.

Jos RPP -sertifiointia päätetään hakea, dokumenttien kerääminen ja lataaminen RPP portaaliin tulisi aloittaa niin pian kuin mahdollista. Kun kaikki dokumentit on saatu ladattua
RPP -portaaliin, turvetuotantoalueen auditointiaika voitaisiin sopia tarkastajan kanssa.
Tarkastuksen jälkeen auditoijalla menee noin kaksi kuukautta raportin tekemiseen, jonka
jälkeen raportti lähetetään RPP -säätiön hallitukselle, joka päättää sertifikaatin
myöntämisestä. Jos taas päätös RPP -sertifioinnin suhteen on negatiivinen, muita
sertifiointivaihtoehtoja tulisi kuitenkin harkita tulevaisuuden yritysvastuun toimena. Tällöin
kannattaisi myös tehdä kuluttajatutkimusta, jotta saataisiin selville, minkälaisia
sertifiointeja asiakkaat ja muut sidosryhmät ylipäätään arvostaisivat Yritys A:n kaltaiselta
yritykseltä.

Turvetuotannolla

ei

tähän

päivään

mennessä

ole

ollut

tarvetta

sertifioida

turvetuotantoalueitaan tai tuotteitaan samalla tavalla kuin esimerkiksi metsäteollisuudessa
on ollut käytössä metsäsertifiointi. Maailmalla on käytössä kaksi sertifiointijärjestelmää,
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ja FSC (Forest
Stewardship Council), joiden myöntämien sertifikaattien avulla osoitetaan, että metsiä
käytetään kestävästi. Näiden molempien järjestelmien sertifioinnit perustuvat kolmannen
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osapuolen riippumattomaan valvontaan. Suomen metsistä vajaat 10% on FSC -sertifioituja
ja peräti 95 % on PEFC -sertifioituja. On siis myös mahdollista, että RPP -sertifioinnista tai
jostain muusta vastuullisen turvetuotannon sertifioinnista tulee jonain päivänä yhtä yleinen
kuin näistä metsäsertifikaateistakin. (Suomen metsäkeskus 2016.)

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimustyön pohjimmaisena tarkoituksena oli selvittää vastaukset kysymyksiin:
Mitkä ovat vastuullisen turvetuotannon sertifioinnin edellytykset sertifioinnin hakijaa
kohtaan? Vastaako Yritys A:n toiminta vastuullisen turvetuotannon sertifioinnin
edellytyksiä? Vastaukset näihin molempiin tutkimuskysymyksiin saatiin selvitettyä. Yritys
A:n toiminta vastaa vastuullisen turvetuotannon sertifioinnin edellytyksiä ja näin ollen sen
on mahdollista hakea sertifiointia niin halutessaan. Turvetuottajat ympäri Eurooppaa ovat
viime vuosien aikana alkaneet sertifioida turvetuotantoalueitaan ja omia tuotteitaan
merkiksi vastuullisesta toiminnasta. Myös Yritys A:n kiinnostus näitä sertifikaatteja
kohtaan on kasvanut ja tämän työn tarkoituksena olikin selvittää RPP -sertifioinnin
edellytykset. Työssä kartoitettiin myös Yritys A:n turvetuotantoalueiden nykytilaa sekä
pohdittiin, mitä mahdollisia muutoksia turvetuotantoalueilla tulisi tehdä, jotta ne vastaisivat
RPP -kriteerien vaatimuksia. Työssä listattiin yhdelle esimerkkiturvetuotantoalueelle kaikki
dokumentit, joita oli jo valmiiksi olemassa sekä luotiin osittain täysin uuttakin materiaalia.

Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin yritysvastuun määritelmää, toteutuneen yritysvastuun
tuomia etuja yrityksen liiketoiminnalle sekä erilaisia teorioita siitä, miten yritysvastuuta
voisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti yrityksen voimavarana.

Yrityksen

onnistuessa toteuttamaan yritysvastuuta toiminnassaan oikealla tavalla, sen todettiin
pystyvän luomaan huomattavaa ketteryyttä liiketoiminnoissaan ja saavuttamaan jopa
paremman taloudellisen tuloksen. Teoriaosuudessa pureuduttiin myös kolmannen
osapuolen sertifioinnin haasteisiin, haittoihin sekä sen hyviin puoliin. Vaikka kolmannen
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osapuolen sertifioinnilla on olemassa joitakin haittoja, todettiin sen kuitenkin olevan
parempi ratkaisu kuin perättömien väitteiden, jotka saattavat lisätä kuluttajien keskuudessa
niin kutsuttua halo -efektiä.

RPP -kriteerien selvittämisen jälkeen, sekä esimerkkiturvetuotantoalueen materiaalien
keräämisen ja luomisen jälkeen pystyttiin toteamaan, että toimintatavat Yritys A:n
turvetuotantoalueilla ovat jo RPP -kriteerien vaatimusten mukaisia, eikä näin ollen
suurempia muutostöitä turvetuotantoalueilla tarvitse tehdä. Dokumenttien valmistelussa ei
myöskään koettu olevan sen suurempia ongelmakohtia, vaan todettiin, että lähestulkoon
kaiken materiaalin pystyy Yritys A itse keräämään tai luomaan. Ainoana ongelmana
koettiin

YVA

-menettelyn

mahdollisuus

erään

turvetuotantoalueen

kohdalla.

Todennäköisyys YVA -menettelylle on melko pieni, mutta jos jostain syystä se jouduttaisiin
tekemään, RPP -sertifioinnin kustannukset nousisivat niin korkeiksi, että todennäköisesti
hakuprosessi jätettäisiin kesken.

Vertailtaessa RPP -sertifioinnin hyviä ja huonoja puolia sekä sen tuomia mahdollisuuksia
ja uhkia, voidaan todeta, että jos RPP -sertifiointia halutaan, sen hakuprosessi tulisi
käynnistää mitä pikimmiten. Mitä pidempään sertifioinnin hakemista lykätään, sitä useampi
kilpaileva yritys ehtii sen saamaan itselleen ennen Yritys A:ta. Tällöin RPP -sertifioinnin
painoarvo markkinoilla laskee ja siitä tulee vain sertifiointi, joka Yritys A:n täytyy saada,
koska kaikilla muillakin alan yrityksillä on se. Kun taas kaikilla yrityksillä on sama
sertifikaatti, Yritys A ei enää pysty saamaan minkäänlaista kilpailuetua sen avulla muihin
yrityksiin. Yhteenvetona voitaneen myös sanoa, että ennen ylipäätään minkä tahansa
sertifiointihakuprosessin aloittamista Yritys A:n kannattaisi panostaa kuluttajatutkimukseen
ja tehdä kyselyjä asiakkaille, miksei myös muille sidosryhmille, selvittääkseen minkälaisia
mielipiteitä heillä tällaisista sertifioinneista on.
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Suomessa turvetuotannolle tällaiselle sertifioinnille ei välttämättä ole tarvetta, sillä
kuluttajat todennäköisesti luottavat jo valmiiksi siihen, että turvetta tuotetaan vastuullisesti.
Yritys A on kuitenkin globaali toimija ja sillä on myös Suomen ulkopuolella asiakkaita. Jos
asiakkaat Suomen ulkopuolella ovat tottuneet siihen, että muilta toimijoilta saa RPP sertifioitua turvetta, mutta Yritys A:lta ei, saattavat he valita kilpailijoiden tuotteita Yritys
A:n tuotteiden sijaan. Tällaisen tilanteen takia RPP -sertifiointi olisi myös hyödyllinen
Yritys A:lle. Voi olla myös vain ajan kysymys, milloin RPP -sertifioinnista tulee niin
yleinen kasvuturvemarkkinoilla, että harvemmassa ovat ne yritykset joilla sitä ei ole.
Tällaisessa tilanteessa olisi Yrityksen A:n etujen mukaista, jos se kuuluisi niiden yritysten
joukkoon, jolla sertifiointi olisi. Yleistäen voitaisiin sanoa, että globaalien toimijoiden
asiakkailla on myös globaalit valikoimat tuotteita ja näin ollen enemmän sertifiointeja,
joista valita. Yritys A tuskin tulisi tällöin pärjäämään markkinoilla pelkästään sillä, että sen
turve on tuotettu EU:n ja Suomen lainsäädäntöjen mukaisesti, vaan sen tulisi mukautua

Yleisesti tämän tutkimustyön perusteella voitaisiin sanoa, että ainakin Suomessa
turvetuotantoalueiden on hyvinkin mahdollista saada tällainen sertifikaatti pelkästään jo
lainsäädännön tason takia. Myös muiden EU maihin kuuluvien maiden turvetuottajien on
mahdollista saada tuotantoalueensa sertifioitua, sillä RPP -sertifioinnin edellytyksiin kuuluu
myös EU -direktiivien mukainen toiminta. EU:n ulkopuolistenkin turvetuottajien on toki
mahdollista saada RPP -sertifikaatti, heidän täytyy vain todistaa, että heidän toimintansa on
EU -direktiivien mukaista. Usein EU:n ulkopuolisissa maissa ympäristölainsäädäntö ei
kuitenkaan ole sellaisella tasolla kuin EU:n sisällä ja näin ollen RPP -sertifioinnin saaminen
vaatisi toimijoilta heidän kansallisten lakien ylittäviä toimintatapoja, mihin RPP sertifikaatin saaminen voisi helposti kaatua.
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ANNEX A:
CLASSIFICATION TOOL FOR SITE SELECTION (ANNEX TO CHAPTER 3)
Site selection
When selecting a new site for peat production, the company has to classify the site on the
basis of this simple classification tool. Depending on the outcomes, the site will be eligible
for certification or not. Class 1 sites can never be certified and class 4 sites will always be
open to RPP certification. Generally class 3 sites may be certified and class 2 sites may not,
but there are exceptions. Open to certification does not mean ‘certified’. More criteria have
to be fulfilled than only the criteria shown below.
This classification tool can be used for both smaller and larger sites. Larger sites may
contain different elements that correspond to different classes. However, only the site as a
whole will be classified, depending on percentages of the area that correspond to different
classes.

yes
Class 1
RPP
not available

natural
situation

no

X

indicators
Bog ecosystem functions intact
Acrotelm intact
Hydrology intact (no artificial drainage)
Vegetation intact
Regeneration possible
Important for special species

X
X
X
X

Class 2
Generally not
open to RPP cert.

limited
mostly
degradation mostly

Bog ecosystem functions intact
Acrotelm intact
Hydrology intact (no artificial drainage)
Vegetation intact
Regeneration possible
Important for special species (s. box 3.2)

mostly

see Box 3.2

mostly
X
X

Class 3
RPP optional
see Box 3.3

strong
degraded,
partially

(X)

some
some

Bog ecosystem functions intact

Liite I, 2

under
agricultural/
forestry
use

some
some
X*
(X)

Class 4
RPP
recommended

fully under
agricultural/
forestry
use or
very strong
degraded

X

Acrotelm intact
Hydrology intact (no artificial drainage)
Vegetation intact
Regeneration possible
Important for special species (s. box 3.3)

hardly Bog ecosystem functions intact
hardly Acrotelm intact
Hydrology intact (no artificial drainage)
X
Vegetation intact
X
Regeneration possible
Important for special species
X
X

Clarifications:
Class 1:
Peatlands under class 1 are of high value for ecosystem services such as biodiversity, carbon sink,
water retention and supply, amenity functions etc. These areas therefore cannot be certified under
the RPP scheme..

The typical situation for a site of class 1 is a completely conserved bog with a naturally
functioning hydrological system. There are no human activities or impacts to the entire site
apart from usual diffuse emissions of nutrients or the general influence of climate change.
Different European countries have made peatland inventories and classified the peatlands
into various categories. As a rule, bogs classified into the highest categories will belong to
class 1 in the RPP classification system. Box 3.1 (still under development) will benchmark
all relevant inventories and classification system to RPP class 1. x
Box 3.1: Benchmarking of class 1 to inventories and classification systems of different
European Countries
Finland
Estonia

Excellent value (red colour) and Good value (Green colour)

Sweden

class 1 (highest nature-conservation value) and class 2 (high
value)
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List to be completed

Class 2: not eligible for RPP certification, unless…
A peatland area in this class still has significant conservation values. Parts of the area have already
been affected either by on-site activities such as linear drainage impacts, neighbouring excavation
activities or by impacts from intensive land-use in adjacent areas.
Options for hydrological restoration and rewetting of the peatland that lead to restoration of full bog
eco-hydrological processes are generally possible if drainage infrastructure can be stopped and
reversed (on site) or isolated (off-site). In general, these areas will not be eligible for certification
under the RPP scheme, and priority should be given to restoration.
However, under certain conditions and provided that national inventories or plans allow excavation
in a class 2 area, there may be an exception to the general rule, based on a single case decision
on the basis of the decision tree in box 3.2. Please note, that a positive decision to make a class 2
area eligible for certification does not automatically grant the certificate. There may be other
requirements in the certification system that are still not being met.

The decision tree for areas in class 2 comes into function for assessment of an application for
certification of a bog licensed after the cut-off-date of 01/01/2014. The Board of RPP
concluded during its meeting of 28 August 2014, that there is some more time and discussion
needed for a balanced (re)definition of the decision tree in box 3.2 with regard to relevant
impacts.
The above mentioned time needed for defining relevant impacts, is created by bringing
distinction in application for certification of locations licensed before and after the cut-off-date of
01/01/2014. The Board has therefore decided to introduce a phased start of RPPcertification:
1. Locations for peat extraction licensed before 01/01/2014: open for applications
2. Locations for peat extraction licensed after 01/01/2014: start in course of 2015
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Box 3.2: Decision tree for areas in class 2
1

Is the area a part of a peat bog in which peat extraction already takes place or
which is otherwise being affected by other relevant impacts
*Yes: continue to 2
**No: extraction cannot be certified

*These are moderately degenerated part areas for which re-wetting and peatland
regeneration will eventually not be successful because of the negative influence from
adjacent areas (large scale peat extraction, lowering of water levels, etc.)
**These are closed peatland complexes, which have been only moderately affected and
which can be re-wetted and regenerated by relatively simple measures.

2

Are there other areas with an equal or better ecological quality [47] available in the
particular peat bog or in the peat region (within the context of the bio-geographical
region)?
Yes: certified extraction possible continue to 3
No: continue to 3 certification not possible

3

Does the area function as a habitat for strongly protected species?
Yes: not possible without an EIA necessary

4

No: continue to 4

Which significance does the area have for the area-specific fauna and flora? Does
the area represent irreplaceable donor potentials for regeneration in the larger
peatland area?
Yes: continue to 5

5

No: certified extraction possible

Is it feasible to transfer the acrotelm containing donor vegetation and seeds to the
appropriate re-wetting areas to develop habitat functions for protected species of
vegetation and / or fauna?
Yes: certified extraction possible

No: no certified extraction possible.

In case of a positive decision in favour of certified extraction, special requirements for extraction
methods and after-use should be formulated.

Class 3: eligible for RPP certification, unless …
Peatlands under this class have less significant conservation values since such areas already have
been substantially affected by drainage, which has started the degradation the vegetation
degradation and has stopped processes in the acrotelm.
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There may be spots in the area that have not been affected at all or to a minimal extent only.
However, eventually degradation of these spots will be hard to avoid as a result of the overall
development in the area.
The general rule is to make class 3 areas eligible for RPP certification. However, a class 3 area
may be excluded from RPP certification if it contains certain values of high importance. For that
reason, it is required to carry out a preliminary test to define whether there is a need for carrying
out an Environmental Impact Assessment (EIA Pre-assessment, German:
“Vorprüfung”), as indicated in box 3.3.
If, for instance, this test shows
•

the area is of high importance to special species1,

•

the areas contains a restricted range species endemic to this site,

•

or a threatened (strongly protected) species that depends on this habitat and the area,
despite its disturbance, represents one of the best or only example(s) of this habitat,

•

or if the area provides an ecosystem services to another (off-site) area on which the species
depends,

then such a full EIA based on thorough investigation is required to define whether the area is eligible
for RPP certification.
If it can be shown that such an impact assessment is not needed (the area has no special or has
only limited biodiversity values, which can also be commonly found and conserved elsewhere),
then the area is eligible for RPP certification.
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Box 3.3: Decision tree for areas in class 3

1. Are there special protected species in the site? *)
Yes: IEA required, continue
to 4

No: continue to 2

2. Does the site have a function of a corridor for special protected species?
Yes: IEA required, continue

No: continue to 3 to 4

3. Does peat extraction in this site result in impacts (hydrological or others) on protected
areas?
Yes: IEA required, continue No: area is eligible to to 4

certification

4. Does the IEA conclude that peat cannot be extracted without unacceptable impacts?
Yes: area is not eligible to

No: eligible for RPP

RPP certification

certification, on the condition
that IEA requirements are
followed up.

*) EU-bird directive 79/409/EWG
FFH- directive

Class 4:
The ecological character of peatlands in Class 4 has been changed completely as a result of
drainage, ploughing, fertilization and crop management.
This class includes typically sites under agriculture use or very strong impacted areas as
abandoned excavation sites. They do no longer have any special values for bog related biodiversity
conservation or for other natural ecosystem services. Biodiversity values alien to the original bog
ecosystem many have developed in areas converted to farmland. The RPP scheme does not
require protection of such values, unless this is required by public authorities on the basis of
legislation and regulation.
For class 4 areas, peat extraction, if followed by appropriate after-use measures, can contribute to
improving conditions for rehabilitation of natural values: wetland rehabilitation and, in certain cases,
restoration of bog formation processes. Peat extraction can in this case constitute a win-win option
for both economy and biodiversity. Therefore all class 4 areas, without exception, are eligible for
RPP certification, unless the relevant authorities decide against giving a legally valid permit, in
which case Chapter 1 does not allow for RPP certification.
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The Relationship between RPP and National Classification Systems
RPP’s classification will be used:
•
•

to classify peatland sites directly
and to benchmark existing classification systems so that the national classification
data can be used (partly) as a proxy for the RPP system.
Other classification systems can be authorized to be used as a proxy for the RPP system
if it can be made plausible that the classes in that system provide an equivalent to the
classes used in RPP. The procedure is as follows:

•
•

The organization interested in recognition of their national system by RPP (company,
association, government, ….) sends a proposal to the RPP board;
The proposal contains the arguments for the equivalence of classes in the system
proposed with the RPP classification.
After a discussion between the RPP board and the applicant, the RPP board decides on
whether and how to use to link the classification system to the RPP classification.
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ANNEX B:
METHOD FOR DEFINING ALLOWABLE AFTER-USE DESTINATIONS (ANNEX TO
CHAPTER 5)
After-use plans for sites to be certified shall contain a thorough analysis of the values present
at production start and the values that can be expected to develop in the after-use situation.
The general rule is that values should, if feasible, increase. There are two options available:
1. Option 1: the after-use plans shows that the after-use situation is closer to the natural

situation in terms of humidity (high) and nutrients (low). Generally this will be a
development towards re-wetting.
2. Option 2: if such a development towards a more natural state is not feasible or
desirable, the after-use plan shall make clear that the after-use situation creates other
major values in terms of regional development, income generation, etc.
Option 2 may only be chosen after carefully considering option 1. The feasibility and
desirability of an option 1 2 solution may be dependent on:
a. the availability of high quality peatlands and wetlands in the area. It may not

make sense to invest in creating a landscape type which is already abundant
in the area;
b. public policies in the region, which may promote agriculture or forestry
rather than promoting the creation of new wet areas.

Option 1: Creating an after-use outcome closer to the natural situation
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The above diagram contains the paths that may be followed.
•

•
•

If peat is produced from a strongly degraded peatland (class 4), e.g. farmland, the
preferred destination will be rewetting or succession. It may however be kept on an
equal level (forestry, agriculture), if this is not feasible or desirable for reasons to be
specified..
Class 3 sites shall preferably be rewetted. If bog development is not feasible, there
are various paludiculture options available.
Class 2 sites (which will be eligible for certification under certain conditions only,
see Annex A) shall be rewetted to create a situation as close to natural bogs as
possible.

There are still many options in the box “rewetting to wetlands”. What option is feasible and
what option creates best value for the site under consideration strongly depends on local
circumstances. Cumbersome bog restoration in a region with abundant peatlands may create
less value than creating a lake in the same area, for example. Companies may produce
regionspecific arguments for the value the proposed after-use destination will create.
Option 2: Creating important socio-economic values
If option 1 is not feasible or desirable, for reasons to be specified, the after-use plan shall
make plausible that major socio-economic values will be created by implementing the
afteruse plan. These values may include:
1. Value creation by
a. agriculture
b. forestry
c. tourism
d. industry
e. and other activities
2. Its contribution to
a. regional development
b. employment
c. …

ANNEX C:

SITE PREPARATION, EXTRACTION / PRODUCTION SHALL FOLLOW A
DETAILED
PLANNING BASED ON A SYSTEMATIC IMPACT ASSESSMENT
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P&C point 4.1.1:
The assessment shall identify, describe and assess in an appropriate manner the direct and
indirect significant effects of the extraction site on the following factors:
•
•
•
•
•

population and human health;
biodiversity, with particular attention to species and habitats protected under
Directive 92/43/EEC and Directive 2009/147/EC;
land, soil, water, air and climate;
material assets, cultural heritage and the landscape;
the interaction between the factors referred to in points (a) to (d).

The document reporting the outcomes of the assessment shall include at least the following
information:
•
•
•

description of the project (site, design, size and other relevant features);
description of the likely significant effects;
description of the features of the project and/or measures envisaged in order to avoid,
prevent or reduce and, if possible, offset likely significant adverse effects;

•

description of the reasonable alternatives studied by the developer relevant to the
project and its specific characteristics, and an indication of the main reasons

•

for the option chosen

•

An EIA normally has to check if there are different alternatives for the project / planning (location,
technique...). After explaining the main reasons the chosen alternative has to be named. If there are
no alternatives - just explain the reason.

•

non-technical summary
this should be a part of the translated "inspectors-report". A short summary of the
investigations and their results (see above) should stay at the beginning of this
"report"

•

•

any additional information specified in Annex IV of Directive 2011/92/EU
(information for the environmental impact assessment report).

P&C point 4.1.2:
Peat extraction and production shall be based on a detailed management plan, including a
plan for after-use preparation.
Details extraction and production plan (minimum required parts) :
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location of the site, cadastral land register data and outlined in a
georeferenced map
b)
excavation material - volume (in total) and quality, leavings / mine spoils
c)
excavation method - timetable and technology
d)
sections for excavation (for large sites)
e)
dewatering system
f)
infrastructure and transport
g)
bog related water-table
h)
water-table of the mineral subsoil information of the map
a)

g) current height above sea level
h) extraction level above sea level

base of the peat body above sea level
j) profiles with stratigraphy, extraction level and hydrologic data
i)

Details after-use plan:
k) type of after-use
l)
m)
n)
o)
p)

technical realization
financial assurance (security deposit)
compensation measures
height of the surface above sea level after recultivation / renaturation
specific situations / requirements

Especially the following remarks of the planning should be checked:
•

•
•
•
•
•

analysis of impact range on the hydrology
- water-table of the (bog) peat body
- or the groundwater of the mineral aquifer / subsoil
regard of the minimal necessary depth of drainage system
structure of the excavation management into sections for large sites?
definition of the necessary peat layer for the after-use
measures for pollution avoidance /air, water (sludge sump)
measures for avoidance of impacts to foundation of buildings

