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Ilmastokuormitus
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Vesistökuormitus

• Typpi. Liikakäyttö rehevöittää vesistöjä, on myös resurssien tuhlausta

• Ympäristötukijärjestelmä rajaa käyttöä joskus liiankin tehokkaasti

• Fosfori. Vesistöjen kannalta typpeä haitallisempi

• Maan fosforiluku pikkuhiljaa pienenemässä. Vielä on varaa. Vuosien kuluttua 

muodostuu kasvua rajoittavaksi, koska maailman fosforivarannot ovat rajalliset.

• Siilinjärven fosforissa ei raskasmetalleja

• Nurmen fosforilannoituksessa varaa tinkiä

• Huhuja fosforipuutteen aiheuttamista hedelmällisyys ja halvaus ongelmista. 

Todennäköisesti syyllinen jossain muualla.

• Kalium. Ei ympäristörasite. 

• Liikakäyttö lähinnä resurssien tuhlausta

• Maan reservikaliumin määritys
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Nurmen P-satovaste on nolla, 

jos maan fosforiluku > 10 mg/dl

P-lannoituksen satovaste
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P-lannoituksen vaikutus maan fosforitilaan
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Typpilannoituksen satovaste
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Satovastetta saadaan ellei 

joku muu tekijä rajoita 

kasvua, esimerkiksi 

kuivuus



Ilmastonmuutos, onko sitä?

Ilmastoskeptinen 
koulukunta:
”Lämpeneminen on osa 
maapallon luonnollista sykliä”

Hallitusten välinen 
ilmastopaneeli IPCC:
Ilmaston lämpeneminen on 
kiistaton tosiasia ja 95 % 
havaitusta muutoksesta on 
seurausta ihmisen toimista, 
kasvihuonekaasujen 
pitoisuuden noususta 
ilmakehässä



Etelämantereella
kahdesta
kohdasta mitatut
lämpötilat ja 
muutokset
jäätikköjen
tilavuuksissa
450 000 vuoden
ajalta. Nykyhetki
on kuvaajan
vasemmassa
laidassa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4manner
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Ilman hiilidioksidipitoisuus
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Jääkaudet johtuvat osittain  

Milankovićin jaksoista, 

muutoksista maapallon 

kiertoradassa

Lämpeneminen on vaatinut 

tuhansia vuosia. Nyt 

lämpeneminen tapahtuu 

kahdessa vuosisadassa

Jääkauden lopussa ilmakehän 

hiilimäärä 550 miljardia 

tonnia, nyt 860 mrd tn
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Maailman CO2-ekvivalenttikuormitus
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Mikä merkitys eri valinnoilla on?

26.1.2021

Esimerkki: Helsingin Unicafen päätös luopua naudanlihasta vastaa 

päästövaikutuksiltaan Hanasaari-B -voimalan 2 tunnin päästöjä 

Mielikuvat ja kvantitatiivinen tieto sekoittuvat julkisessa 

keskustelussa. Tieteellinen tieto kertoo millä on oikeasti vaikutusta.

Mutta, ”Ole itse se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä”



53 %
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Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt (14,8 Mt CO2 eq) päästölähteittäin

Turvemaiden viljely

Kotieläinten ruoansulatuksen metaani

Lannoitteiden ja lannan käyttö viljelyssä

Energia

Lannan käsittely ja varastointi

Kivennäismaiden viljely

Kalkitus

Muut
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Maidontuotannon hiilijalanjälki Valion Carbo-laskurilla

Tavan-
omainen

Kaikki pellot 
orgaanisia

kg CO2e/kg ekm 1,1 1,4

Pötsin metaani %  52 41 

N2O % 15 33

Ostorehut % 15 12

Polttoaineet % 7 6

Sähkö % 4 3

Loput % 7 5

Maankäyttö muk kg CO2e/kg ekm 0,99 2,48

Pötsin metaani ja 
orgaanisten maiden 
päästöt merkittävimmät

Metaania muodostuu 
karkearehujen syönnistä 
=> vähennyspotentiaali 
rajallinen

Orgaaniset/turvemaat: 
säätösalaojitus tai 
rehuntuotannosta 
luopuminen

Hiilineutraalisuus: Täytyy 
koota kaikki säästöpisarat 
yhteen.
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Mitä voidaan tehdä?
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• Metaanin määrä on kaksinkertaistunut ilmakehässä. Merkittävä lähde on turvemaista 

haihtuva  metaani. Liuskeöljy/kaasutuotanto vastaa kolmasosaa ilmakehään joutuneesta 

metaanista (Howarth 2019, shale gas). 

• Kasvinviljelyn toimenpiteet, ”hiiliviljely”

• Lypsylehmien jalostus 

• Lypsylehmien rehustus

• Nautakarjan pellonkäyttö
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Pötsin metaanituotannon rajoitus

• Metaani 30 kertaa hiilidioksidia 
voimakkaampi ilmastokaasu

• Lehmä tuottaa metaania 100 kg/v

• Metaani-inhibiittorit, 3-NOP tai kasviöljyt. 

• Vähennyspotentiaali 15-20 %

• Rypsipuristeeseen luontaisesti jäänyt öljy 
”ongelmattomin öljylisä” 

• Öljylisästä suurin hyöty karkearehuvaltaisella 
ruokinnalla
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Maankäyttösektorin (LULUCF) vaikutus, maaperän 
päästökertoimet

Kg CO2e /ha

Nurmi, kiv maa 170 

Nurmi, eloperäinen 21000

Vilja, Kiv maa 2500

Vilja eloperäinen 28000

Tuotteiden hiilijalanjälkeä laskettaessa 
maankäyttöä ei perusvaihtoehdossa 
huomioida

Meillä on kuitenkin vain yksi ilmakehä ja 
loppupelissä kaikki täytyy huomioida

Yksi lypsylehmä tarvitsee 1,5 ha peltoa ja 
tuottaa 9500 kk maitoa
Jos pelto on turvemaata niin päästö on 
2,2 CO2ekv/maitokilo

Jos maitotila luopuu turvemaasta niin peltojen päästöt eivät häviä minnekkään. 
Kysymys kuuluu, mitä turvemaalle voi tehdä?

Päästökertoimet ovat toistaiseksi hyvin karkeat ja kertovat jotain suuruusluokasta.
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Karkearehuvaltainen ruokinta 1, LULUCF kuormitus kiv maalla

26.1.2021

Peltoala Vr 45 
%

Vr 30 
%

Ekm vuosituotos, kg 9695 9566

Nurmi, ha 0,79 0,92

Vilja, ha 0,71 0,41

Kokovilja, ha 0,10 0,10

Yhteensä peltoa / lehmä 1,60 1,44

CO2e kuormitus, 
kg

Vr 45 
%

Vr 30 
%

Nurmi 134 157

Vilja 1786 1036

Kokovilja 259 259

yhteensä 2178 1451

Kg CO2e / kg ekm 0,22 0,15

Ruokinnan muuttaminen väkirehuvaltaiseksi vähentää hiilijalanjälkeä vain vähän, koska 
kivennäismaan päästöt ovat kohtuu pienet suhteessa yhdeltä hehtaarilta tulevaan päästöön

Säilörehun täytyy olla hyvin sulavaa, D-arvo 680-700. Vaatimustaso kasvaa normiviljaan verrattuna

Vähämultainen kivennäismaa voi olla myös hiilinielu 
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Karkearehuvaltainen ruokinta 2, LULUCF orgaanisella maalla
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CO2e kuormitus, 
kg

Vr 45 
%

Vr 30 
%

Nurmi 16500 19350

Vilja 20000 11600

Kokovilja 2900 2900

yhteensä 39400 33850

Kg CO2e / kg ekm 4,06 3,49

Turvemailla väkirehuosuuden pienentäminen vaikuttaa jo paljon. 
Merkittävin vaikutus, jos väkirehuosuuden pienentäminen vähentäisi eloperäisen maan käyttöä
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Peltojen vaihtoehtoiskäyttö
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Turvemailla 

Pitkäikäiset nurmet, 

Vedenpinnan nosto

Metsitys

Energiapaju

Kivennäismaat elintarviketuotannossa
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Yhteenveto
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• Ravinnehuuhtoumista P on vesistön kannalta rajoittavin ravinne

• Ilmasto lämpenee nopeammin kuin mitä luonnollinen 

vaihtelusykli selittää

• Jokainen voi omalla pienellä osuudellaan vaikuttaa ympäristön 

kohtaloon

• Vaikuttavin keino nautojen ruokinnassa on karkearehuosuuden 

nosto ja tätä kautta peltoalan tarpeen pieneneminen

• Säästö merkittävin turvemaiden tapauksessa

• Pötsin metaanintuotantoa rajoitettava lisäaineistuksella tai 

kohtuullisella kasviöljylisällä 



Kiitos!


