
 

 

 

PAIBIRA HANKE. LIIKETOIMINTAMALLIT, TYÖPAKETTI 4 TUTKIMUSRAPORTTI  

 

LÄHTÖKOHDAT: 

 

PaiBiRa-hankkeen työpaketti 4:n osalta on tavoitteena toteuttaa analyysi siitä, miten eri raaka-aineet 

soveltuvat kaupalliseen toimintaan ja millä reunaehdoilla kaupallistaminen ja kannattava liiketoiminta niiden 

osalta olisi mahdollista toteuttaa. Valikoituja raaka-aineita – turvetta, rahkasammalta, kutterinlastua ja 

turvesekoitetta – tulisi tarkastella kutakin yhteismitallisesti kuitenkin siten, että jo tarkastelun alkuvaiheessa 

potentiaalisimpia voitaisiin painottaa. 

Työpaketti 4:n osalta ollaan oltu yhteydessä hankkeessa mukana oleviin sidosryhmien edustajiin ja 

asiantuntijoihin. Erikoinen piirre näiden raaka-aineiden laajemman käytön ja kannattavuuden selvittämisessä 

on se, että nyttemmin marginaaliin ajautuneet luonnonmateriaalit olivat vielä 1950-luvulla varsin yleisiä. 

Nähdäänkö lähitulevaisuudessa näiden materiaalien uudelleen tuleminen? Ympäristötietoisuuden kasvun, 

myrkyttömyyden, tahtotilan kasvun fossiilisten jalosteiden ( kuten muovin ) korvaamiseen 

luonnonmateriaaleilla; vaikuttavatko nämä vahvat megatrendit alan teollisuuden parissa kiinnostuksen 

heräämiseen? Toisaalta energian säästö ja vallitsevat toimintaprosessit ja asenteet 

rakennustuoteteollisuudessa voivat toimia hidasteena. 

Aika paljon on kiinni siitä, miten loppukäyttäjät, ts. kuluttaja-asiakkaat näkevät asian – ainakin 

asuntorakentamiseen ja asuntojen korjausrakentamiseen liittyen: Onko maksuhalukkuutta ja luottamusta 

luonnonmateriaalien käyttöön nykyaikaisessa rakentamisessa etenkin, jos on oman kodin rakentamisesta 

kyse? 

Tällä hetkellä markkinoilla ei toimi markkinaehtoista toimijaa, joka vahvasti edistäisi näiden materiaalien 

käyttöä lämpöeristeenä. Toiminta on pilotointivaiheessa, yritystoiminta on sivutoimista tai sen merkitys 

yrityksen kokonaisliikevaihtoon on vähäisempi. Tuotekehitys- ja pilotointivaiheesta pääsy markkinoille vaatisi 

resursseja tavalla, joita pienillä yrityksillä ei ole.  

Turve / turvesekoite: 

Nykytilanne: Turpeen lämpöenergia käyttö on Suomessa vahvasti politisoitunut. Nähtävästi se vaikeuttaa 

turpeen käyttöä myös muissa käyttökohteissa. Rakennusmateriaalina (lämpöeristeenä) turpeen ja 

turvesekoitteen käytössä tulisi pystyä näyttämään huomattavasti alhaisempaa voluumia ja parempaa 

jalostusarvoa, jotta siihen ei kohdistuisi paineita yhteiskunnan taholta.  

Tuotantopotentiaali: Tällä hetkellä turpeen käyttö lämpöeristeenä on vielä tuotekehitysvaiheessa. 

Potentiaalinen tarve voidaan arvioida suhteessa vuosittain rakennettavissa hirsitalojen määrään, sekä 

perinne- ja korjausrakentamisessa tarvittavaan määrään. VAPOn edustajan kanssa käytyjen keskustelujen 

perusteella markkinan koko on kohtuullisen pieni mahdollistaen lämpöenergian asennusyritykselle 

lisäansiomahdollisuuden. VAPOn Kekkilän yksikkö kykenee toimittamaan hyvälaatuista turvemateriaalia joko 

irtotavarana tai säkitettynä. Turpeen täytyy olla juuri tähän tarpeeseen soveltuvaa ja sitä on saatavissa 

tietyiltä turvesoilta. 



 

 

Skenaario onnistumisesta: Mikäli löytyy ennakkoluuloton, jo toimiva yrittäjä, joka on valmis myös 

tekemään loppuvaiheen tuotekehitystä asiassa, raaka-ainetta on saatavissa. Sopiva yrityksen toimiala olisi 

lämpöeristepuhallutus asennusyritys, kuljetuskapasiteettia omaava toimija ja rakentamiseen liittyvä 

yritystoiminta. 

Esteet ja hidasteet: Rakennuslupa prosessit eivät mahdollista isompien kohteiden lämpöeristämistä 

turpeella/turvesekoitteella. Sen sijaan yksittäisen omakotitalon ja perinnerakentamiskohteen 

lämpöeristäminen turpeella on jo tätä nykyä mahdollista. Asennepuolella esteitä ovat rakennusliikkeiden 

toimijoiden asenteet, loppuasiakkaalle korkeampi hinta ja epävarmuus lämmöneristyksen riittävyydestä. 

Lisäarvo loppuasiakkaalle ja ympäristölle: tarvittavat käyttömäärät huomioiden ekologinen, 

luonnonmukainen lämpöeristemateriaali, josta ei elinkaaren aikana ja poistettaessa aiheudu merkittäviä 

ympäristöhaittoja ( vertaa lasi- ja kivivilla). Työpaketissa 3 kävi ilmi, että nämä tarkasteltavat materiaalit ovat 

varsin kilpailukykyisiä vertailluilla tekijöillä.  

Kriittinen menestystekijä: Selkeät näytöt eristemateriaalin ekologisuudesta, 

lämmöneristysominaisuuksista ja terveellisyydestä. Riittävän tietoisuuden saavuttaminen loppukäyttäjien 

keskuudessa. Juuri nämä tekijät, joita tutkittiin erityisesti työpaketti 3:ssa tulisi saada laajemmin 

tietoisuuteen, että loppuasiakas ostopäätöstä tehdessään saisi riittävän tiedon päätöksenteon tueksi ja 

varmuuden siitä, että tekee turvallisen valinnan ostopäätöstä tehdessään. 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit: Turpeen lämpöeristekäyttöön liittyen merkittävin 

yhteistyökumppani ja raaka-aineen toimittaja on VAPO Oyj. VAPO linjaa liiketoimintaansa parhaillaan 
voimakkaasti lämpöturvetuotannosta erilaisiin kasvualustoihin, aktiivihiilituotantoon ja muihin 
jalosteisiin. Lämpöeristekäyttöön soveltuvaa turvelajiketta ja tuotantoa saadaan vain tietyiltä 
turvesoilta. 

Prosessit: Täysin markkinoilla toimivaa kokonaisuutta ei vielä ole olemassa lukuunottamatta 

erilaisia pilotointeja. Valmius tarjota turvetta lämpöeristekäyttöön on olemassa sopivien 
yhteistyökumppanuuksien kautta. VAPOn rooli on selkeästi tuottaa raaka-ainetta, jolloin myyntiin, 
markkinointiin ja jakeluun tarvitaan toimintaan erikoistunut toimija/yritys.  

Resurssit: Raaka-aineen saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Rakentamisessa kysynnän vähäisyys on 

seikka, joka hidastaa liikkeellelähtöä asiassa. Sitä ei oikeastaan ole olemassa, kun ei ole 
markkinointia, eikä tietoa tämän tuotteen tarjonnasta. Resursseja tarvittaisiin siten erityisesti 
markkinointiin. 

Asiakassegmentit: Asiakassegmenttinä arvioidaan käytyjen haastatteluiden perusteella olevan: 

Tiedostava, koulutettu, ympäristöstä ja perinnerakentamisesta kiinnostunut puisen tai hirsisen 
omakotitalon rakennuttaja Etelä-Suomessa. Vaihtoehtoisesti korjaus- ja perinnerakentamiseen 
ryhtyvä yksityishenkilö/perhe. Myrkyttömyys, hyvä loppukäyttöratkaisu ja ekologisuus ovat 
ostopäätökseen vaikuttavia seikkoja. Kokonaishiilijalanjälki pitkällä aikavälillä samoin. Turpeella on 
ns. imagohaitta, joka oletettavasti leimaa materiaalin käyttöä myös lämpöeristämisessä ainakin 
osittain. Samoin loppuasiakas miettii ja puntaroi materiaalia suhteessa näihin muihin luonnollisiin 
eristemateriaaleihin. Esimerkiksi kutterinlastulla ei nähtävästi ole vastaavaa imagorasitetta, kuin 
turpeella. Tuotteena se on mekaanisen puunjalostuksen sivuvirtaa, jonka hyödyntäminen vain 
parantaa materiaalitehokkuutta ja nostaa sen jalostusarvoa. 

Jakelukanavat: Alan lämpöyrittäjä voisi markkinoida tuotetta suoraan loppuasiakkaalle, joka 

kuitenkin vaatisi merkittäviä rahallisia ja työpanos resursseja. Mistä löytää uudisrakentamista 



 

 

suunnittelevia, asiakassegmentin mukaisia perheitä? Tarkoituksenmukaisempi markkinointi - ja 
jakelukanava on, mikäli alan rakennustoimijat ottavat tuotteen valikoimiinsa, sitoutuvat siihen ja ovat 
vakuuttuneita turpeen erinomaisuudesta lämpöeristemateriaalina. Myös sen asentamisen täytyy olla 
työmääränä suhteessa muihin eristemateriaaleihin. Imagollisesti turve perinteisenä, 
luonnonmukaisena eristemateriaalina sopii hyvin yhteen puu- ja hirsirakentamisen kanssa. 
Todennäköisesti turpeen pääasiallinen markkinointi- ja jakelukanava löytyy käsinveistettyjen 
hirsirakentajien piiristä ( Suomen hirsitaito ry )  tai joidenkin massiivihirttä teollisesti tuottavien 
hirsitalotehtaiden parista ( esim. Vaaran Aihkitalot ). Hirsitaloteollisuus yleensä voi olla asiasta 
kiinnostunut. Sen sijaan se ovatko ne motivoituneita suosittelemaan eristemateriaalia nykyaikaisten 
kivi- ja lasivilla valmisteiden sijaan ei ole luultavaa ainakaan tällä hetkellä. Mikäli voidaan esittää 
uskottavaa tietoa eristeen lämmöneristävyydestä, muista ominaisuuksista ( esim. paloturvallisuus ), 
rakennuslupaviranomaisten asennoitumisesta, hiilijalanjäljestä, turpeen hyväksyttävyydestä 
eristekäytössä ja sen hinnasta suhteessa muihin materiaaleihin – suhtautuminen voi olla positiivinen 
laajemminkin. Tämä siis ehtona laajemmalle hyödyntämiselle.  

Pienimuotoisempana toimintana turpeella lämpöeristekäytössä nähtävästi löytyy oma niche -
markkinansa. Tällöin suppeampikin tietoisuus tarjonnasta voi riittää yksittäiselle toimijalle. 
Optimaalinen sijainti tämäntyyppiselle lämpöeristeasennus-yritykselle olisi eteläinen Suomi, jolloin 
logistiset kulut ja ajankäyttö olisi optimoitu paremmin. Pelkästään Pohjois -Pohjanmaalla tätä ei voi 
ennakoida saavuttavan kannattavan toiminnan kynnystä. 

 

• kulurakenne lämpöeriste-puhallus yritykselle: 

Kalusto € 

Kuljetuskalusto 100 000 

Puhalluskalusto 50 000 

Muu tarvikkeisto 50 000 

Käytettynä hankittuna investointitarve n. 30-50 % 
vastaavasta uudesta kalustosta. 

   Lähde: KTC Kierrätyspalvelut Oy:n perustaja Olli Kuivamäki 

Yhden n. 120 m2 omakotitalon yläpohjan eristäminen on kustannukseltaan noin 4  000 €. Hinta on n. 
20 % korkeampi, kuin mineraalivillalla tehtäessä. Eristepaksuudeksi riittää jopa n. 10 % lisäys 
verrattuna (tuote-) markkinajohtajiin.  

Tällä hetkellä Suomessa tehdään vuosittain n. 2000 hirsiomakotitaloa vuosittain.  Siten jo 5 % 
markkinaosuudella näistä voidaan saavuttaa 400 000 € vuotuinen liikevaihto. Vuosittain 25 
omakotitalon ylläpohjan lämpöeristäminen tarkoittaisi 100 000 € liikevaihtoa.  

Markkinan koko on oletettavasti kuitenkin hyvin pieni ja epävarmuustekijöitä on niin paljon, ettei 
uusinvestointina markkinoille lähteminen ole tarkoituksenmukaista. Realistisin vaihtoehto on nivoa 
toiminta muun lämpöpuhallus yritystoiminnan oheen, vaihtoehtoisena materiaalina. Tällöin jo 
olemassa olevan kulurakenteen ( henkilöstö-, ym. kulut ), aiemmin jo hankitun kaluston resursseilla 
voitaisiin luoda uusi liiketoiminnan linja ja mahdollisesti saada lisäkysyntää aiemman liiketoiminnan 
oheen. 

Vaikuttavuus: Turpeen ja turvesekoitteen lämpöeriste käytön vaikuttavuus valtakunnallisesti on 

luultavasti valtakunnallisesti kohtuullisen vähäistä. Alueellisesti sillä voi olla vaikutusta tarjoten 
perinteisen luonnon eristemateriaalin käytön pienimuotoisesti.  

 

 



 

 

Alla business model canvas turpeen / turvesekoitteen osalta. 

 

 

 

KUTTERILASTU: 

 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit: Sahateollisuuslaitokset, joiden höyläyksen tuotannosta 

syntyy sopivaa kuusi tai mäntypohjaista kutterinlastua. Hirsi- ja puutaloteollisuus, jotka erikoistuvat 
luonnonmukaiseen, ilmastoystävälliseen toimintaan, käsin veistävät hirsitaloja rakentavat 
pienyritykset, korjaus- ja perinnerakentamiseen erikoistuneet toimijat. 

Prosessit: Täysin markkinoilla toimivia yrityksiä löytyy yksittäisiä; mm. Ehta Eriste Oy Oulussa ( 

https://www.ehtatalot.fi/ ) ja Laatulastu ( Kainuun lastu Oy, https://www.laatulastu.fi/ ) Kuhmossa. 

Resurssit: Raaka-aineen saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Rakentamisessa kysynnän vähäisyys on 

seikka, joka hidastaa liikkeellelähtöä asiassa. Kutterinlastulla on kilpailevina käyttökohteina poltto 
pelletöinnin kautta ja kuivikekäyttö. Kysyntä vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja lämpöeristekäytön 
kapasiteettia parantaisi se, jos varastoja voisi kasvattaa hiljaisempina aikoina.  Tärkeimmät 
resurssitekijät liittyvät tietoisuuden puuteeseen markkinoilla, markkinointiresurssien niukkuus, sekä 
ajallisen resurssin pienuus, henkilöstöresurssien vähäisyys ja markkinoilla toimivien yritysten 
vähäisyys. Olettama on, että markkinoilla olisi potentiaalia huomattavasti suuremmillekin määrille ja 
asiakaskysyntäpotentiaalia voisi olla myös, mutta miten kehitys lähtee liikkeelle  vähäisten edellä 
mainittujen toimintaresurssien nykytilanteessa. 

https://www.ehtatalot.fi/
https://www.laatulastu.fi/


 

 

Asiakassegmentit: Asiakassegmenttinä arvioidaan käytyjen haastatteluiden perusteella olevan: 

Tiedostava, koulutettu, ympäristöstä ja perinnerakentamisesta kiinnostunut puisen tai hirsisen 
omakotitalon rakennuttaja Etelä-Suomessa. Vaihtoehtoisesti korjaus- ja perinnerakentamiseen 
ryhtyvä yksityishenkilö/perhe/yhteisö. Myrkyttömyys, hyvä loppukäyttöratkaisu ja ekologisuus ovat 
ostopäätökseen vaikuttavia seikkoja. Kokonaishiilijalanjälki pitkällä aikavälillä samoin. 
Kutterinpurulla ei ole vastaavaa imagohaittaa kuin turpeella/turvesekoitteella, vaan puunjalostuksen 
sivuvirtana kutterinlastu toimii hyvin pitkäkestoisesti hiilivarastona 

Markkinoilla toimivat yritykset eivät markkinoi tuotetta/palvelua kovinkaan aktiivisesti, vaan 
asiakkaat pikemminkin etsivät ja löytävät tämän vaihtoehdon lämpöeristämiseen. Tällä hetkellä 
kutterinlastu lämpöeristäminen ei ole ainoa, eikä merkittävin liiketoiminnan osa -alue, vaan se 
täydentää muuta toimintaa ja tarjontaa. Nähtävästi näkyvä tiedottaminen ja markkinointi voisi lisätä 
kysyntää huomattavastikin. Markkinointipanoksien tulisi olla kuitenkin merkittävät ja suhteessa 
markkinoilla toimivien liiketoiminnan volyymiin, se ei ole järkevää. Tietoisuuden lisäyksen tulisi 
tapahtua yhteistyössä isompien hirsitaloteollisuudessa toimivien vahvojen brändien kanssa. Toki 
tietoisuutta voi maltillisesti kasvattaa hyödyntämällä alan mediaa: tuotteen imago tulisi saattaa 
tähän päivään ja voida vakuuttaa markkinat kutterin olevan eristekäytössä aivan kilpailukykyinen 
vaihtoehto. 

Jakelukanavat: Alan lämpöasennus-yrittäjä voisi markkinoida tuotetta suoraan loppuasiakkaalle, 

joka kuitenkin vaatisi merkittäviä rahallisia ja työpanos resursseja. Mistä löytää uudisrakentamista 
suunnittelevia, asiakassegmentin mukaisia perheitä? Tarkoituksenmukaisempi markkinointi - ja 
jakelukanava on, mikäli alan rakennustoimijat ottavat tuotteen valikoimiinsa, sitoutuvat siihen ja ovat 
vakuuttuneita turpeen erinomaisuudesta lämpöeristemateriaalina. Myös asentamisen täytyy olla 
työmääränä suhteessa muihin eristemateriaaleihin. Imagollisesti kutterinlastu perinteisenä, 
luonnonmukaisena eristemateriaalina sopii hyvin yhteen puu- ja hirsirakentamisen kanssa. 
Todennäköisesti kutterinpurun pääasiallinen markkinointi- ja jakelukanava löytyy käsin veistettyjen 
hirsirakentajien piiristä ( Suomen hirsitaito ry ) tai joidenkin massiivihirttä teollisesti tuottavien 
hirsitalotehtaiden parista ( esim. Vaaran Aihkitalot ).  

Hirsitaloteollisuus yleensä voi olla asiasta kiinnostunut. Sen sijaan se ovatko ne motivoituneita 
suosittelemaan eristemateriaalia nykyaikaisten kivi- ja lasivilla valmisteiden sijaan ei ole luultavaa 
ainakaan tällä hetkellä. Mikäli voidaan esittää uskottavaa tietoa eristeen lämmöneristävyydestä, 
muista ominaisuuksista ( esim. paloturvallisuus ), rakennuslupaviranomaisten asennoitumis esta, 
hiilijalanjäljestä ja sen hinnasta suhteessa muihin materiaaleihin – suhtautuminen voi olla 
positiivinen laajemminkin. Tämä siis ehtona laajemmalle hyödyntämiselle. Kysymys kuuluu, mitä etua 
hirsitaloja tuottava ja markkinoiva yritys saa siitä, että käytetään kutteri eristettä? Vahvistaako se 
myönteistä brändiä, tuoko se liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua, vai voiko se nostaa kynnystä 
ostopäätökselle esimerkiksi korkeamman hinnan vuoksi? Koska markkinoilla ei ole vahvasti kutteri 
lämpöeristettä suosivaa hirsitalotoimijaa, voisi se olla markkinoinnillisesti ja brändiarvoltaa n 
merkittävä erilaistava, kilpailukykyä tuova tekijä hirsitalotoimittajalle. 

Pienimuotoisempana toimintana kutterin lastulla lämpöeristekäytössä nähtävästi löytyy oma niche-
markkinansa. Tällöin suppeampikin tietoisuus tarjonnasta voi riittää yksittäiselle toimijalle. 
Optimaalinen sijainti tämäntyyppiselle lämpöeristeasennus-yritykselle olisi eteläinen Suomi, jolloin 
logistiset kulut ja ajankäyttö olisi optimoitu paremmin. Pelkästään Pohjois-Pohjanmaalla tätä ei voi 
ennakoida saavuttavan kannattavan toiminnan kynnystä pidemmällä aikajänteellä. 

 

 

 



 

 

Tarvittavat investoinnit:  

Tarvittavat investoinnit riippuvat siitä, mihin toimitusketjun osa-alueeseen yritystoiminnassa 
keskitytään. Aiemmassa turpeen kohdalla kuvattiin lämpöeristeen asennusyrityksen edellyttämiä 
investointeja, jotka tietyistä ominaispiirteistään huolimatta ovat pääsääntöisesti samaa luokkaa: 

Kalusto € 

Kuljetuskalusto 100 000 

Puhalluskalusto 50 000 

Muu tarvikkeisto 50 000 

Käytettynä hankittuna investointitarve n. 30-50 
% vastaavasta uudesta kalustosta. 

  Lähde: KTC Kierrätyspalvelut Oy:n perustaja Olli Kuivamäki 

Mikäli yritys keskittyy tuotantoon, on tarvittavien investointien osuus huomattavan suuri, esimerkiksi 
tarvittavien seulojen osalta. Jos yritys taas keskittyy tuotteen brändäykseen, myyntiin ja 
markkinointiin, on sen investoinnit hyvin erilaiset: markkinointi-investointeja, osaamiseen 
markkinoinnissa ( henkilöt ) ja esimerkiksi digitaaliseen markkinointiin panostamista ( SEO, SEM, 
Some,…). Tärkeää tietenkin on, että alalla toimivien kesken on olemassa toimiva työnjako, jokaisella 
ketjun toimijalla on yhteinen luottamus markkinoiden kehittymiseen ja tätä kautta motivaatio 
panostaa toimintaan. Toimijoiden yhteisen intressin ja yhdessä toimimisen lopputuloksena voisi 
parhaimmillaan olla tunnettu, arvostettu ja haluttu tuote markkinoilla joka tuo lisätuloa myös puun 
myyjälle, höylääjälle, lämpöeristeyrittäjälle: toisin sanoen, tätä sivuvirtaa pidemmälle jalostamalla, 
voidaan koko arvoketjun tasoa nostaa. 

 

Yhden n. 120 m2 omakotitalon yläpohjan eristäminen on kustannukseltaan noin 4  000 €. Hinta on n. 
20 % korkeampi, kuin mineraalivillalla tehtäessä. Eristepaksuudeksi riittää jopa n. 10 % lisäys 
verrattuna (tuote-) markkinajohtajiin.  

Tällä hetkellä Suomessa tehdään vuosittain n. 2000 hirsiomakotitaloa vuosittain.  Siten jo 5 % 
markkinaosuudella näistä voidaan saavuttaa 400 000 € vuotuinen liikevaihto. Vuosittain 25 
omakotitalon ylläpohjan lämpöeristäminen tarkoittaisi 100 000 € liikevaihtoa.  

Markkinan koko on oletettavasti kuitenkin hyvin pieni ja epävarmuustekijöitä on niin paljon, ettei 
uusinvestointina markkinoille lähteminen ole tarkoituksenmukaista. Realistisin vaihtoehto on nivoa 
toiminta muun lämpöpuhallus yritystoiminnan oheen, vaihtoehtoisena materiaalina. Tällöin jo 
olemassa olevan kulurakenteen ( henkilöstö-, ym. kulut ), aiemmin jo hankitun kaluston resursseilla 
voitaisiin luoda uusi liiketoiminnan linja ja mahdollisesti saada lisäkysyntää aiemman liiketoiminnan 
oheen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alla business model canvas kutterinlastun osalta: 

 

 

RAHKASAMMAL: 

Rahkasammalen käyttöä kasvuturpeena on tutkittu sekä Suomessa että etenkin Kanadassa. 
Markkinapotentiaali on merkittävä. Rahkasammalen käyttö eristemateriaalina voisi kytkeytyä 
pienimuotoisempana liiketoimintana kasvuturvekäytön oheen.  ( Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liiton 
julkaisu 2015: Turpeen uudet jalostusmahdollisuudet ) 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit  rahkasammalen jalostuksessa olisivat mm. VAPO 

konserniin kuuluva Kekkilä Oy ja Biolan, sekä VAPO Oy. Alan pioneeri yrityksiä on Ecomoss Oy, jonka 
osalta toteutettiin yrityskauppa v. 2020 Biolanin ostaessa Ecomoss Oy:n osakkeet pitkän linja yrittäjä 
Heikki Rantaselta. 

Prosessit: Rahkasammaleen keruussa turvetuotantoon liittyvät prosessit , osaaminen ja laitteistot 

helpottavat jo olemassa olevana infrana keruuta. Kuitenkaan varsinaista rahkasammalen 
keruulaitetta ei ole ollut olemassa. Ecomoss Oy tuotekehitti laitteen joka valmistui v. 2020 ja 
mahdollistaa suurempien määrien keruun. Kyse on metsäkoneeseen liitettävästä lisälaitteesta. 

Resurssit: Suomessa on huomattavat rahkasammalen raaka-ainevarat, soveltuvaa suopinta-alaa ja 

rahkasammalen uusiutumiskyky on niin hyvää tasoa, että raaka-aineen riittävyys mahdollistaa 
teollisen tuotannon. Kuitenkaan rahkasammalta ei ole pilotoitu rakentamisessa lämpöeristekäytössä 
viime vuosina. Ecomoss Oy.n Heikki Rantasen käsitys on, että se soveltuisi erittäin hyvin siihen 



 

 

tarkoitukseen, mikäli raaka-aineen kuivaus onnistuttaisiin toteuttamaan. Lämpöeristekäytössä 
rahkasammal olisi jalostettu pidemmälle, kuin kasvualustana. 

Asiakassegmentit: Asiakassegmentit oletettavasti samat kuin turpeen ja kutteri eristeen osalta.  

Jakelukanavat: Tuotanto soveltuisi uudeksi elinkeinotoiminnaksi esimerkiksi turvealan yrittäjälle. 

Mikäli rahkasammalen markkinat konkretisoituvat ja kasvavat, mahdollistaa se sulan maan aikaisen 
toiminnan keruussa, jolloin luontevaa olisi metsäkonekäyttö puunkorjuussa talviaikaan t äydentäen 
siten kokonaisliiketoimintaa. Keruun lisäksi tarvitaan lämpöpuhallusyritys, joka hoitaa asennuksen. 
markkinoinnin ja myynnin hoitaa joko rahkasammalen kerääjät/tuotteistajat, lämpöpuhallusyritys, 
tai jokin muu markkinointi-/myyntiyhtiö. Olisiko mahdollista, että jokin yritys erikoistuisi näihin 
kaikkiin orgaanisiin, vaihtoehtoisiin eristemateriaaleihin ( turve/turvesekoite, kutteri, rahkasammal 
)? 

Kulurakenne: Rahkasammalen viljely ja tuotto per hehtaari voi olla ihan merkittävä tulonlähde 

isommilla pinta-aloilla. Eristekäytössä rahkasammalen keruu, kuivaus ja tuotteistaminen on vielä 
kokeilematta. 

Vaikuttavuus: Rahkasammalen keruu eroaa huomattavasti turpeen nostosta. Rahkasammalta 

kerätään n. 30 cm syvyydeltä ja keruussa jätetään uusiutumisen kannalta tarpeellinen määrä jäljelle. 
Jo 4 vuoden kuluttua suon pinta on entisöitynyt. Ojituksia ja siten vesistövaikutuksia ei ole. Siten 
rahkasammalella voisi olla positiivinen brändi-mielikuva ekologisena, aitona luonnontuotteena. Tällä 
hetkellä rahkasammalen suunniteltu käyttö on erityisesti kasvualustana, mutta korkeamman 
jalostusasteen tuotteena lämpöeristeenä sitä ei ole kunnolla pilotoitu ja analysoitu.  Rahkasammalen 
eristekäytön kulurakenteen ja kassavirran arvioimiseksi olisi tarpeen päästä tuotekehityksessä 
eteenpäin siten, että näitä osa-alueita voitaisiin arvioida paremmin. 

Alla business model canvas rahkasammelen osalta:   

 



 

 

LOPPUPÄÄTELMÄ: 

 

Osana työpaketti 4:n toimenpiteitä toteutettiin kysely Suomen hirsitaito ry:n jäsenyrityksille ( 
liitteenä), sekä muutamille valituille yrityksille teemaan liittyen.  Tausta-ajatuksena oli, että näillä 
toimijoilla on omakohtaista monivuotista kokemusta ko. eristeiden käytöstä, sekä asiakasymmärrystä 
kuluttaja-asiakkaasta, jotka ovat kohderyhmää. Kyselyn vastaajamäärä oli pieni, mutta edustava.  

Tiivistäen esiin voi nostaa seuraavat merkityksellisimmät pullonkaulat näiden materiaalien 
eristekäytön laajemmalle käytölle:  

1) Saatavuus: Useissa vastauksissa saatavuuden ongelma tuotiin esille ilmeisesti tarkoittaen 
tasalaatuista, toimitusvarmaa ja kattavaa jakeluverkostoa. 

2) Tietoisuus: Liittyy edelliseen saatavuus ongelmaan, joka on osin tiedon puutetta tarjonnasta. 
Kuitenkin sekä alan toimijoilla, että etenkin loppuasiakkaalla ei ole tietoa  näiden 
eristemateriaalien saatavuudesta eikä ominaisuuksista. 

3) Uskottava tutkimustieto: Nykyisenä tiedon tulvan aikakautena tärkeää ei ole pelkkä tieto 
sinänsä vaan myös se, ketä uskoa? Objektiivinen tieto rakennuseristemateriaalin 
ominaisuuksista on loppuasiakkaalla hankala hahmottaa. Toisaalta näiden materiaalien osalta 
ei ole ollut paljoa tutkittua tietoa olemassa aiemmin huolimatta niiden pitkästä historiasta 
suomalaisessa rakentamisessa. Vallitsevien mineraalivilla toimijoiden resurssit tutkimukseen 
ja markkinointiviestintään ovat ylivoimaiset. Kuitenkin tässä PaiBiRa-hankkeessa kerätty ja 
tutkimuksen kautta saatu objektiivinen tieto näiden materiaalien ominaisuuksista tekee ne 
kilpailukykyisiksi lämpöeristemateriaaleiksi omakotitalorakentamisessa. Mikäli nämä tiedot 
ovat ostopäätöstään tekevän kuluttaja-asiakkaan käytössä, monen osalta vaakakuppi voisi jo 
kääntyä biomateriaaliin. Niin pitkään, kun kyse on erittäin pienestä markkinaosuudesta, ne 
kamppailevat kuitenkin tätä uskottavuusongelmaa vastaan. 
 

Kaikkien näiden materiaalien osalta tilanne prosessien, asiakassegmenttien ja myyntiargumenttien 
osalta on samankaltainen. Kyselyn perusteella suosituimmuus jakautuu näiden materiaalien kesken 
kohtalaisen tasaisesti. Kuitenkin merkittävä riski yleisestä hyväksyttävyydestä koskee erityisesti 
turpeen käyttöä myös lämpöeristekäytön osalta ja on merkkejä siitä, että rahkasammalen osalta on 
olemassa samaa ongelmaa ( vaikkakin oikein hyödynnettynä uusiutumiskyky on erittäin hyvä ). Tähän 
megatrendiin liittyen yksittäiset pk-yritykset eivät voi riskinhallinnan näkökulmasta hallita 
ennakoimatonta riskien materiaalin käytön hyväksyttävyydestä. Tämän riskin realisoituminen 
turpeen politisoitumisen kautta on nähty kuluneen vuoden aikana. 

Näin ollen turvallisin materiaali riskinhallinnan näkökulmasta on kutterin lastu. Se on työpaketissa 3 
tehtyjen vertailujen kautta hyvin kilpailukykyinen ja siihen nähtävästi liittyy myönteistä assosiaatiota  
kohderyhmässä yleensäkin ( puhtaus, hyvä tuoksu, puumateriaali puutalossa …) . Materiaali on myös 
esillä olleista materiaaleista ainoa, jolla on jo alkavat kaupalliset markkinat ja osa-aikaisia toimijoita 
tässä liiketoiminnan osa-alueessa.  

Päätoimisia kutterinlastun lämpöeristeen myyntiä harjoittavaa yritystä ei ole. Kuitenkin työpaketissa 
3 saatujen tulosten perusteella, sekä alan toimijoille tehdyn kyselyn perusteella materiaalin osalta 
olisi nähtävästi merkittävää kasvupotentiaalia olemassa. Uskottavan tutkimustiedon (hyvien) 
tulosten laajempi tiedostaminen asiakaskunnassa voisi lisätä kysyntää huomattavasti, joka 
markkinoiden toimintamallin mukaisesti edesauttaisi tarjonnan kasvua ja toimijoiden motivaatiota 
erikoistua ja vahvistaa tuotantomääriään. Haaste on siis pääasiassa markkinoinnillinen – 
markkinapotentiaali voi näiden reunaehtojen täyttyessä, olla huomattavasti suurempi, kuin aiemmin 
on arvioitu. Toisaalta kasvun tulisi tapahtua kohtuullisen rauhallisesti, jotta toimituskyky näillä 
yrityksillä kasvaisi kysynnän kasvun mukana ja /tai markkinoille alkaisi tulla useampia toimijoita.  



 

 

Paras katalysaattori kehitykselle olisi toiminnan hyvä kannattavuus ja kuluttaja-asiakkaan kyky ja halu 
maksaa tuotteesta korkeampaa hintaa. 
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