
Mitä minä voin tehdä omalla tilallani?

VILJELIJÄ JA
ILMASTONMUUTOS
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Ilmastonmuutos on seurausta voimistuneesta kasvihuoneilmi-

östä. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä vapauttamalla il-

maan ns. kasvihuonekaasuja. Kasvihuonekaasut pidättävät

osan ilmakehän läpi tulevasta lämpösäteilystä maan pinnalle

samoin kuin lasinen katto pidättää lämpöä kasvihuoneeseen.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on arvioinut, että maapallon pintalämpötila kohoaa noin 1,4–5,8

astetta vuoteen 2100 mennessä.  Suomalaisen globaalimuutoksen tutkimusohjelman (FIGARE) tulosten

mukaan lämpötila nousee Suomessa 2–7 °C 2080-luvulle mennessä. Se voi tarkoittaa sitä, että vuonna

2050 vuoden keskilämpötila Rovaniemellä vastaa Jyväskylän nykyistä keskilämpötilaa.

Ilmastonmuutos nostaa maapallon pintalämpötilaa. Muutok-

sesta seuraa erilaisia sääilmiöitä kuten myrskyjä ja kuivuut-

ta, joiden kokonaisvaikutuksia on vaikea ennakoida (Lähde:

IPCC).

asvihuoneilmiö on luonnollinen il-
miö, jossa maapallon ilmakehän kaasut
rajoittavat auringon säteilyenergian siir-
tymistä takaisin avaruuteen aivan kuin
kasvihuoneen lasikatto ja seinät. Ilman
kasvihuoneilmiötä maapallon pintaläm-
pötila olisi keskimäärin -18 astetta ja maa-
pallo olisi elinkelvoton.

Kasvihuoneilmiö voimistuu, kun kas-
vihuonekaasuja vapautuu ihmisen toimin-
nan seurauksena ilmaan enemmän kuin
luonnon omissa prosesseissa vapautuisi.
Auringon säteilyenergiaa jää maan pin-
nalle entistä enemmän ja ilmakehän läm-
pötila kohoaa vähitellen. Merkittävimpiä
kasvihuonekaasuja ovat metaani (CH

4
),

dityppioksidi (N
2
O) ja hiilidioksidi (CO

2
).

Ennusteiden mukaan metsien kasvu
kiihtyy, lehtipuiden osuus kasvaa ja
viljasadot suurenevat Suomessa ilmaston
lämpenemisen seurauksena. Talviaikaiset
lämpötilat kohoavat, jolloin talvet leu-
dontuvat ja talvisateet lisääntyvät. Myös
tuholaisvahinkojen arvellaan lisääntyvän.

Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutos
edistää napajäätiköiden sulamista.  Valta-
merten pinta saattaa veden lämpölaa-
jenemisen ja jäätiköiden sulamisen seu-
rauksena kohota jopa lähes metrillä.
Ilmaston ääri-ilmiöt kuten kuivuus ja
myrskyt lisääntyvät.

Ilmastonmuutoksen kaikkia vaikutuk-
sia on vaikea ennustaa ja torjua. Torjunta-
toimien tulokset kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämiseksi näkyvät hitaasti, sillä
kaasujen lisääntyneet pitoisuudet säily-
vät ilmakehässä pitkään. Siksi luonnon
ja ihmisen on varauduttava ja sopeudut-
tava tuleviin muutoksiin.

Päästöt lämmittävät ilmastoa

K

Poikkeama keskilämpötilasta 1902–80 (ºC)
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Maatalouden osuus kaikista kasvihuonekaa-

supäästöistä oli 9 prosenttia ja maatalou-

den energiankäytön päästöjen osuus koko-

naispäästöistä oli 2 prosenttia vuonna 2001.

Tiedot Suomen kansallisesta kasvihuo-

nekaasuinventaariosta. Lähde: Suomen Ym-

päristökeskus, Tilastokeskus.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen
jakautuminen vuonna 2001
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Keskitetty energiantuotanto/34 %

Teollisuuden polttoaineet/18 %

Liikennepolttoaineet/16 %

Lämmitys ja muu poltto/10 %

Maatalous/9 %

Jäte/4 %

Muut/1 %

Turpeen tuotanto/4 %

Teollisuus ja liuottimet/4 %

34 %

18 %
16 %

10 %

4 %

4 %

9 %

4 %

1 %

Energiantuotanto on suurin yksittäi-

nen kasvihuonekaasupäästöjen läh-

de. Toiseksi tärkein on maatalous.
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Ilmastonmuutoksesta
on maataloudelle sekä hyötyä
että haittaa

asvihuonekaasujen lisääntyneet pitoisuudet ilma-
kehässä vaikuttavat kasvien toimintaan joko suoraan
ilmakehän kautta tai maaperän välityksellä. Kohonnut
ilman lämpötila nostaa maaperän lämpötilaa ja muuttaa
sen ravinne- ja vesitaloutta, jolloin orgaanisen aineksen
hajoaminen ja ravinteiden vapautuminen nopeutuvat.
Ilmakehän kohonnut hiilidioksidipitoisuus lisää kasvien
yhteyttämistä ja tehostaa veden käyttöä. Lisääntynyt haih-
dunta voi kuitenkin häiritä kasvien kasvua. Lämpene-
vässä ilmastossa menestyvät ne kasvilajit, jotka sopeutu-
vat muutokseen.

Muuttuva ilmasto voi tuoda mukanaan uusia kasvi-
lajeja ja aiemmin tuntemattomia tuholaisia. Vanhat
tuholaiset levittäytyvät uusille alueille ja talvehtivat ai-
kaisempaa paremmin. Kasvitautien, esimerkiksi erilais-
ten homeiden, riski kasvaa lämpimissä ja kosteissa olo-
suhteissa. Muuttuvan ilmaston mukana voi ilmaantua
myös uusia rikkakasvilajeja, jolloin torjunta-aineiden
käyttötarve lisääntyy.

Lämpenevässä ilmastossa kasvukausi pitenee, jolloin
on mahdollista, että sadot kasvavat erityisesti Pohjois-
Suomessa. Lisääntynyt sateisuus parantaa satotulosta,
mutta liiallinen kosteus huonontaa sadon laatua. Etelä-
Suomessa alkukesän kuivuus voi haitata kevätviljojen
kasvua. Pakkasvauriot taas vähenevät, koska nimen-
omaan talvilämpötilat nousevat. Talvien muuttuessa
leudommiksi ja sateisemmiksi, voivat eroosio sekä
ravinteiden vapautuminen ja huuhtoutuminen maape-
rästä lisääntyä. Myös roudan myönteinen vaikutus savi-
maiden rakenteeseen vähenee.

Kun ilmasto lämpenee, kotieläinten sisäruokintakausi
lyhenee ja rehujen varastointitarve pienenee. Tämä vä-
hentää investointikustannuksia. Lisääntynyt laidunta-
minen parantaa eläinten hyvinvointia, mutta saattaa li-
sätä vesistökuormitusta. Eläintautien riski voi kasvaa.
Lämpenevässä ilmastossa lämmitysenergian tarve vähe-
nee ja bioenergian tuotantomahdollisuudet lisääntyvät.

K

Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutos aihe-

uttaa kuivuutta, myrskytuhoja ja kasvitau-

teja. Joillakin alueilla tulvat lisääntyvät. Maa-

taloustuotannon sopeutuminen on ongelma

herkimmillä alueilla, erityisesti kehitysmais-

sa, joiden mahdollisuudet sopeutua ilmaston-

muutokseen ovat vähäiset. Muutokset maa-

ilman elintarviketuotannossa voivat heijas-

tua maataloustuotteiden kauppaan  ja hin-

toihin  Suomessakin.
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Ilmaston lämpeneminen muuttaa kasvi- ja eläinlajistoa sekä satomääriä. Kasvukauden  pidentyminen saattaa

olla eduksi Suomen maataloudelle. Uusia, kestävämpiä viljelykasvilajikkeita voidaan kehittää ja satoisampia

keskieurooppalaisia lajikkeita voidaan ottaa käyttöön. Kasvitaudit ja tuholaisvahingot voivat kuitenkin lisääntyä.

Ilmastonmuutoksen ennustettuja
seurauksia Suomessa:

● lämpötila nousee 2–7 °C 2080-luvulle mennessä

● sadanta lisääntyy 6–40 prosenttia

2080-luvulle mennessä

● lehtipuut syrjäyttävät havupuita

● puuraja siirtyy pohjoisemmaksi

● kasvukausi pitenee

● viljelyalueet siirtyvät pohjoisemmaksi

● kasvien kasvu voimistuu

● uusia viljelykasveja otetaan viljelyyn,

mm. maissin viljely lisääntyy

● syysviljojen viljely yleistyy

● kasvitaudit ja tuholaiset lisääntyvät

● uusia tuholaislajeja ja kasvitauteja

leviää Suomeen

● torjunta-aineiden käyttötarve lisääntyy

● kotieläinten sisäruokintakausi lyhenee

● ravinnehuuhtoumat vesistöihin sekä

eroosio lisääntyvät

● lämmitykseen tarvittavan energian

tarve pienenee

● jäähdytysenergian tarve lisääntyy

● kuivuuden, myrskyjen ja tulvien

aiheuttamat tuhot lisääntyvät
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Maatalousmaat

Maatalousmaasta vapautuu ilmaan hiilidioksidia ja di-
typpioksidia. Maatalousmaa myös sitoo kasvihuonekaa-
suja, kuten hiilidioksidia ja metaania eli toimii kaasujen
nieluna. Maatalousmaassa kasvihuonekaasuja muodos-
tuu ja vapautuu enimmäkseen mikrobien välityksellä.
Maan ominaisuudet kuten rakenne, happitila ja kosteus-
pitoisuus vaikuttavat näiden mikrobien toimintaan ja
sitä kautta kaasupäästöihin.

Kotieläinten ruoansulatus

Metaania syntyy märehtijöiden ruoansulatuskanavassa.
Tärkeimmät metaania tuottavat eläimet ovat lehmä, lam-
mas, vuohi ja poro. Myös muut kotieläimet tuottavat
metaania ruoansulatuskanavassaan, mutta huomattavasti
vähemmän. Vapautuva määrä riippuu eläimen iästä, ra-
vinnon koostumuksesta ja energiantarpeesta.

Kotieläinten lanta

Lannasta vapautuu ilmaan metaania ja dityppioksidia.
Vapautuvan metaanin määrä riippuu eläinlajista, ruo-
kinnasta, käytetyistä kuivikkeista sekä lämpötilasta.
Dityppioksidin määrä riippuu lannan sisältämän typen
määrästä ja olosuhteista, kuten lannankäsittelymene-
telmästä. Lietelannasta vapautuu metaania enemmän kuin
kuivikelannasta. Dityppioksidia vapautuu kuivikelannasta
enemmän kuin lietelannasta. Lannasta vapautuu myös
ammoniakkia, joka ei ole kasvihuonekaasu, mutta se
lisää dityppioksidipäästöjä välillisesti laskeuman kautta.

Maatalouden energiankäyttö

Peltojen muokkaus,  sadonkorjuu ja kuivatus, tuotanto-
rakennusten lämmitys ja ilmanvaihto, eläinten rehun
tuottaminen, kuljetukset, kylmäsäilytys, jäähdytys sekä
väkilannoitteiden tuottaminen kuluttavat energiaa.  Käy-
tettyjen koneiden ja laitteiden energiatehokkuus ja käyttö-
aika sekä käytetty polttoaine vaikuttavat päästöjen suu-
ruuteen.

Maatalouden
kasvihuonekaasu-
päästöjen lähteet
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Ilmastonmuutosta torjutaan parhai-

ten, kun vähennetään kasvihuonekaa-

supäästöjä. Usein parannetaan samal-

la tuotannon kannattavuutta.
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Kasvihuonekaasuja vapautuu maaperästä, vesistöis-

tä, kasveista ja eläimistä mikrobitoiminnan seurauk-

sena. Vapautumiseen vaikuttavat esimerkiksi maan

rakenne ja koostumus, lämpötila, kosteus, happa-

muus, käytetyt muokkausmenetelmät, maahan pää-

tyvän kasvijätteen ominaisuudet ja maaperän ravin-

teisuus sekä mikrobien määrä ja laatu. Kasvihuone-

kaasuja myös hajoaa ilmakehässä sekä sitoutuu

takaisin maaperään, vesistöihin ja kasvillisuuteen.

Luonnossa prosessit pyrkivät tasapainotilaan, jol-

loin kaasuja vapautuu ja poistuu yhtä paljon.

Ihminen lisää kasvihuonekaasujen määrää ja

muuttaa ilmakehän tasapainotilaa. Esimerkiksi fos-

siilisten polttoaineiden käyttö energian lähteenä va-

pauttaa hiiltä ilmaan hyvin nopeasti verrattuna sii-

hen, miten hitaasti varastojen muodostuminen on

tapahtunut. Palamisessa vapautunut hiilidioksidi ei

Ihminen muuttaa ilmakehän tasapainoa

ehdi sitoutua takaisin maaperään ja kasvillisuuteen

riittävän nopeasti, jolloin sitä kertyy ilmakehään.

Hiilen sitoutumista kasvillisuuteen ja maaperään kut-

sutaan hiilinieluksi. Kun metsiä raivataan pelloiksi

tai asutuskeskuksiksi, niiden sisältämä puuston hii-

li vapautuu takaisin ilmakehään.

Maankäyttö vaikuttaa myös muiden kasvihuone-

kaasupäästöjen määrään. Esimerkiksi soiden ojitus

ja niiden otto viljelyskäyttöön sekä maatalous- ja

metsämaan typpilannoitus lisäävät dityppioksidi-

päästöjä. Metaania syntyy luonnontilaisilla soilla

mutta myös karjatalous, riisinviljely, kaatopaikat ja

erilaiset palamisprosessit lisäävät metaanipäästöjä

ilmakehään.  Ihmisen toiminnan seurauksena myös

muita kasvihuonekaasuja, kuten erilaisia haloge-

noituja hiilivetyjä ja rikkiheksafluoridia, vapautuu

ilmaan.

Luonnossa kasvihuonekaasujen vapautuminen ja sitoutuminen ovat tasapainossa. Ihminen muuttaa

tätä tasapainotilaa vapauttamalla kaasuja ilmaan enemmän kuin luonto pystyy sitomaan.

KASVILLISUUS

MAAPERÄ

VESISTÖ

SEDIMENTTI
FOSSIILISET

POLTTOAINEET

ILMAKEHÄ

LIIKENNE

ELÄIMET

LÄMMITYS

TEOLLISUUS
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Maatalouden yleisimpiä
kasvihuonekaasuja

Hiilidioksidi (CO
2
)

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut 31 prosenttia vuodesta 1750. Se on tällä hetkellä

korkeampi kuin koskaan viimeisen 420 000 vuoden aikana. Eniten hiilidioksidia vapautuu fossiilis-

ten polttoaineiden kuten öljyn, hiilen ja maakaasun tuotannosta ja käytöstä. Hiilidioksidia vapautuu

ilmakehään myös maaperästä maankäytön muutosten, esimerkiksi pellonraivauksen seurauksena.

Hiilidioksidia sitoutuu takaisin maaperään kasvijätteiden ja eläinten lannan mukana. Kertyminen

tapahtuu hitaasti pitkän ajan kuluessa. Hiiltä on sitoutunut myös puustoon ja muuhun kasvillisuu-

teen. Maaperä ja kasvillisuus ovatkin tärkeitä hiilinieluja.

Dityppioksidi (N
2
O) eli ilokaasu

Ilmakehän dityppioksidipitoisuus on noussut 17 prosenttia vuodesta 1750. Se on nyt korkeampi

kuin se on ollut tuhansiin vuosiin ja nousu jatkuu edelleen. Dityppioksidia vapautuu maaperästä ja

kotieläinten lannasta mikrobitoiminnan seurauksena. Dityppioksidi on noin kolmesataa kertaa

voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Maatalous on merkittävin ihmisen aiheuttama

dityppioksidin lähde.

Metaani (CH
4
)

Ilmakehän metaanipitoisuus on noussut 151 prosenttia vuodesta 1970. Se on hiilidioksidin ohella

myös korkeammalla kuin kertaakaan 420 000 vuoteen. Metaania vapautuu kotieläinten ruoan-

sulatuselimistössä sekä lannasta, kun orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa. Muita

metaanin lähteitä ovat luonnontilaiset suot ja kosteikot, riisipellot, kaatopaikat, jätevesien käsittely

sekä fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn, maakaasun ja kivihiilen tuotanto ja poltto sekä biomas-

san poltto. Maaperässä metaani voi hapettua, jolloin sitä poistuu ilmakehästä. Hapettumiseen

vaikuttavat maassa olevien mikrobien toiminta ja maaperän olosuhteet. Metaani on 23 kertaa

voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.
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Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan mitata ottamalla näytteitä pellolle asetetusta kammiosta.
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Hyvä viljely
vähentää päästöjä
pelloilta
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Kasvihuonekaasujen
vähentämiskeinoja pellolla:

● huolehdin viljelymaan kasvukunnos-

ta ja orgaanisen aineksen määrästä

● huolehdin peltojen perus-

kuivatuksesta

● vältän maan tiivistymistä

● käytän typpilannoitteita kasvien

tarpeen mukaan

● vältän avokesannointia

● levitän lannan kasvukauden

aikana ja multaan sen välittömästi

● kylvän alus- ja kerääjäkasveja

● viljelen turvemailla nurmikasveja

● sovellan kevennettyä muokkausta

tai suorakylvöä

● viljelen monivuotisia kasveja

iljelymaan kasvukunnosta ja peltojen oikeista ra-
vinnesuhteista huolehtiminen vähentää kasvinviljelystä
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hyvinvoiva kas-
vusto käyttää ravinteita tehokkaammin hyväkseen, jol-
loin ravinteiden hävikki pienenee. Ylimääräiset ravin-
teet kulkeutuvat vesistöihin ja osa niiden sisältämästä
typestä haihtuu dityppioksidina ilmaan. Säännöllinen
viljavuusanalyysi auttaa selvittämään kasvien tarvitse-
mat lannoitemäärät.

Avokesannointi ja pellon raivaaminen lisäävät hiilen
vapautumista hiilidioksidina ilmaan.  Kasvihuonekaasujen
kannalta on parempi ostaa lisäpeltoa kuin raivata sitä.
Suojakaistat ja suojavyöhykkeet, monivuotisten kasvien
viljely, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys sekä alus-
ja kerääjäkasvien käyttö vähentävät typen huuhtou-
tumisen seurauksena syntyviä dityppioksidipäästöjä ja
maaperän hiilidioksidipäästöjä.

Turvemailta hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin
kivennäismailta. Muokkaus lisää turpeen hajoamista,
minkä vuoksi esimerkiksi monivuotisten nurmien viljely
sopisi turvepelloille. Erityisesti turvemailla pitäisi suosia
kyntämättä viljelyä.

Maan tiivistymisen välttäminen ja toimiva salaojitus
parantavat maan happitilaa ja kasvien ravinteiden käyt-
töä ja vähentävät sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä.
Maan rakennetta voidaan parantaa kyntämällä oljet maa-
han ja käyttämällä lannoitteena karjanlantaa. Olkien ja
lannan eloperäinen aines lisää maaperän mikrobien ja
muun eliöstön määrää sekä maan hiilivarastoja, vaikka
saattaakin lisätä dityppioksidipäästöjä.  Myös kevennetty
muokkaus ja suorakylvö kerryttävät orgaanista ainesta
maan pintaan ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.

Viljelymaan kasvukunnosta huolehtiminen ja ravintei-

den tehokas kierrättäminen vähentävät kasvihuone-

kaasupäästöjä.

V

Salaojituksesta ja salaojien toimintakunnosta

huolehtiminen parantaa maan vesitaloutta.
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asvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta
on tärkeää, että kotieläimet ruokitaan niiden todellisen
tarpeen mukaan. Erityisesti valkuaisyliruokintaa pitäisi
välttää, sillä ylimääräinen typpi vapautuu virtsaan ja virtsan
mukana ympäristöön. Ruokinnan ravinnetaselaskelmia voi-
daan käyttää apuvälineenä kotieläinten ruokinnan suun-
nittelussa. Kun eläin tuottaa hyvin, tuotetta kohti lasketut
päästöt ovat alhaisimmat. Eläinjalostuksen avulla pyri-
tään parantamaan eläinainesta, joten sillä voidaan ajan
mittaan vaikuttaa myös kasvihuonekaasupäästöjen mää-
rään.

Kotieläintilan lannan ja jätevesien käsittely sekä jaloit-
telutarhojen hoito vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.
Asianmukaiset lantavarastot ja varastojen tyhjentäminen
ajallaan parantavat lannan ravinteiden kierrätystä. Liete-
lantasäiliöiden kattaminen vähentää lannan ammoniakki-
päästöjä ja siten myös dityppioksidipäästöjä. Käyttämällä
turvetta kotieläinsuojien kuivikkeena voidaan vähentää
päästöjä, koska turve sitoo ammoniakkia. Tämä parantaa
myös kotieläinsuojien ilmanlaatua. Kotieläinten jaloitte-
lualueiden hyvällä hoidolla vähennetään typen  huuhtou-
tumista vesistöihin ja sitä kautta dityppioksidipäästöjä
ilmaan.

Kasvihuonekaasujen
vähentämiskeinoja kotieläin-
taloudessa:

● ruokin eläimet todellisen tarpeen

mukaan, vältän valkuaisyliruokintaa

● parannan eläinainesta

● huolehdin lannan ja virtsan talteen-

otosta, katan lantavarastot, vältän

turhaa lietelannan sekoittamista,

käytän katetta lietelantasäiliössä

● multaan lannan mahdollisimman

pian levityksen jälkeen

● hyödynnän lannan ravinteet

peltojen lannoituksessa

● perustan nurmen kyntämättä

● käsittelen jätevedet asianmukaisesti

Eläinaines, ruokinta ja
lannankäsittely avaimia
kotieläintuotannossa

Asianmukaisella lannan ja jätevesien käsittelyllä voidaan vä-

hentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kierrättämällä lannan ra-

vinteet vähennetään väkilannoitteiden valmistuksesta aiheutuvaa

raaka-aineiden ja energian kulutusta.
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aatiloilla energiaa voidaan säästää rakennusten
lämmityksessä, ilmanvaihdossa, kylmäsäilytyksessä, jääh-
dytyksessä, valaistuksessa sekä vähentämällä koneiden
polttoaineenkulutusta. Asianmukainen käyttö sekä sään-
nöllinen huolto parantaa merkittävästi energiankäytön
tehokkuutta. Uusien laitteiden energiatehokkuus on pa-
rantunut. Kalliskin investointi voi maksaa itsensä takaisin
säästyneinä energiakustannuksina.

Rakennusten lämmityksessä tulisi öljyn sijasta käyttää
esimerkiksi puuta, haketta tai pellettejä. Nykytekniikan
avulla myös muita uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurin-
ko- ja tuulienergiaa sekä maalämpöä, voidaan hyödyntää
maatiloilla. Lannasta ja muista biojätteistä saatava biokaa-
su ja pelloilla kasvatettavista energiakasveista saatava bio-
energia ovat myös mahdollisia vaihtoehtoja. Peltoenergia-
kasveja ovat muun muassa ruokohelpi, öljykasvit sekä
energiapaju. Energia-alan asiantuntijat - esimerkiksi puu-
energianeuvojat metsäkeskuksissa ja TE-keskukset - an-
tavat ohjeita maatilan energiatehokkuuden parantami-
seen. Energiakatselmuksessa asiantuntija tekee suunnitel-
man energiankäytön tehostamiseksi tilalla.

Energiaa voidaan säästää myös viljelytekniikassa.  Tär-
keää on koneiden oikea mitoitus ja sopiva työleveys.
Kevennetty muokkaus ja suorakylvö säästävät polttoai-
netta, kustannuksia ja viljelijän työaikaa, kun ajokerrat
pellolla vähenevät.

Kierrätys ja uusiokäyttö vähentävät jätteiden määrää
sekä säästävät raaka-aineita ja energiaa.  Maatilalla synty-
vien jätteiden, kuten muovin, metallin, lasin ja paperin,
kierrättämisellä voidaan epäsuorasti vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjen syntymistä.

Energian säästäminen ja
uusiutuvan energian käyttö
vähentävät päästöjä

Kasvihuonekaasujen
vähentämiskeinoja energian
käytössä ja jätehuollossa:

● säästän energiaa: lämmitän ja valai-

sen tarpeen mukaan

● säästän polttoainetta: suunnittelen

tilan logistiikan, vältän koneiden jou-

tokäyntiä

● valitsen uusiutuvan energianmuo-

don, kuten puu tai muu biopolttoai-

neen, biokaasun, maalämmön, au-

rinko-, tuuli- tai vesivoiman

● vähennän jätteen määrää

● kierrätän syntyvän jätteen
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Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiu-

tuvilla biopolttoaineilla vähentää tuntuvasti

kasvihuonekaasupäästöjä. Risutukkien avulla

hakkuutähteistä voidaan tuottaa energiaa.
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uomi allekirjoitti ilmastonmuutoksen hillintää koske-
van YK:n puitesopimuksen vuonna 1994. Sopimuksen
tavoitteena on vakiinnuttaa kasvihuonekaasujen määrä
ilmakehässä sellaiselle tasolle, että siitä ei ole haittaa
maapallon ilmastojärjestelmälle. Sopimus edellyttää, että
sen allekirjoittaneet maat selvittävät alueensa kasvihuone-
kaasupäästöt ja nielut sekä laativat kansallisia ohjelmia
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Vuonna 2002 Suomi ratifioi ilmastosopimuksen ns.
Kioton pöytäkirjan, jossa määritellään päästöjen vähen-
tämisvelvoitteet tarkemmin. Kioton pöytäkirja velvoittaa
sen allekirjoittaneet maat mm. luomaan kansallisen kasvi-
huonekaasupäästöjen laskentajärjestelmän päästöjen ke-
hityksen seuraamiseksi.

Suomi on sitoutunut palauttamaan kasvihuonekaa-
supäästönsä vuoden 1990 tasolle vuosien 2008-2012 ai-
kana. Vuonna 2001 laadittu Kansallinen ilmastostrategia
sisältää ne periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden
avulla velvoitteet voidaan toteuttaa.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen osuus EU:n kasvi-
huonekaasupäästöistä oli noin kaksi prosenttia ja maata-
louden kasvihuonekaasupäästöjen osuus EU:n maatalou-
den päästöistä oli noin 1,5 prosenttia vuonna 2000.

Suomi on
sitoutunut
vähentämään
päästöjä

YK:n ilmaston-

muutoksen

hillintää koskeva

puitesopimus v.1992

Suomi allekirjoittaa

sopimuksen

 v.1994

YK:n ilmasto-

sopimuksen Kioton

pöytäkirja v.1997

Suomi ratifioi Kioton

pöytäkirjan v.2002

S
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Mitä minä voin
tehdä omalla
tilallani?

■ ruokin eläimet tarpeen mukaan, vältän valkuais-

yliruokintaa

■ parannan eläinainesta

■ viljelen turvemaalla nurmikasveja

■ viljelen alus- ja kerääjäkasveja

■ viljelen monivuotisia kasveja

■ vältän avokesannointia

■ vähennän muokkausta erityisesti turvemailla

■ teetän viljavuusanalyysin säännöllisesti hiven-

ravinteita unohtamatta

■ lannoitan kasvien tarpeen mukaan

■ varastoin lannan asianmukaisesti

■ levitän lannan kasvukauden aikana ja

multaan sen välittömästi

■ huolehdin peltojen salaojituksesta ja

salaojien toimivuudesta

■ poistan jaloittelualueille ja ulkotarhoihin

kertyvän lannan

■ käsittelen tilan jätevedet asianmukaisesti

■ valaisen ja lämmitän tarpeen mukaan

■ vähennän koneiden polttoaineenkulutusta

■ käytän uusiutuvaa energiaa

■ vähennän jätteiden syntymistä tilalla

■ kierrätän syntyvän jätteen
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Päästöt vuoden

1990 tasolle

vuosina

2008–2012

Rasti ruutuun ✗
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Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen
arvioitu kehitys vuosina 1990–2020

Maatalouden kasvihuonekaasu-
päästöt vähenivät 1990 -luvulla Suomes-
sa. Tämä johtui eläinmäärän pienene-
misestä, väkilannoitteiden käytön vähe-
nemisestä ja maatiloilla toteutetuista
ympäristönhoidollisista toimenpiteistä.
Suomen maatalouden kasvihuonekaasu-
päästöt vuonna 2001 olivat hiilidioksidi-
ekvivalentteina ilmaistuna noin 7,5 mil-
joonaa tonnia. Maatalouden kasvihuone-
kaasupäästöjen ennustetaan vähenevän
edelleen vuoteen 2020 mennessä. Jotta
Suomi pystyy täyttämään päästöjen
vähentämisvelvoitteensa, täytyisi myös
maatalouden päästöjä vähentää edelleen.

Maatalouden
kasvihuonekaasupäästöt
ovat vähentyneet Suomessa

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan  vähene-

vän edelleen vuoteen 2020 mennessä. Hiilidioksidiekvivalentti

tarkoittaa kaasujen yhteismitallista yksikköä. Eri kasvihuone-

kaasuilla on erilainen lämmitysvaikutus. Ilmoittamalla päästöt

hiilidioksidiekvivalentteina, voidaan eri kaasuja vertailla keske-

nään. Metaanin lämmityspotentiaali on 23 kertaa ja

dityppioksidin 296 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. 1 Tg (tera-

gramma) = miljoona tonnia. Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö
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Laskeumasta syntyvät dityppioksidipäästöt
Lannankäsittelyn dityppioksidipäästöt

Lannankäsittelyn metaanipäästöt
Kotieläinten ruoansulatuksen metaanipäästöt

Maaperän dityppioksidipäästöt
Kalkituksen hiilidioksidipäästöt

Eloperäisten maiden viljelyn hiilidioksidipäästöt

Ta
pi

o
 T

u
o

m
el

a



15

●  JULKAISIJA Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus (MTT)
●  TEKSTIN TOIMITTANEET Paula Perälä,
Kristiina Regina ja Martti Esala MTT
● OHJAUSRYHMÄ Mervi Ukkonen,
Marjaana Vainio-Mattila ja
Sini Wallenius Maa- ja metsätalousministeriö,
Heikki Latostenmaa Ympäristöministeriö,
Kirsti Kärkkäinen Ilmastonmuutoksen
viestintäohjelma, Leena Packalén Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK),
Hannu Seppänen Pro Agria Maaseutu-
keskusten Liitto, Aulis Ansalehto Pro Agria
Hämeen Maaseutukeskus, Ari Turtola MTT
● ULKOASU JA TAITTO  Elina Tähtinen,
Tiina Leino
● PIIRROKSET Tarja Brola
● KANNEN KUVA Asko Hannukkala
● KIRJAPAINO Painoprisma Oy, Turku

MATERIAALI ON TUOTETTU ILMASTON-
MUUTOKSEN VIESTINTÄOHJELMAN TUELLA

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Kg CO2-ekvivalenttia

1 hehtaari turvemaata viljalla
1 hehtaari turvemaata nurmella
1 hehtaari kivennäismaata viljalla
130 sian lietelanta
15 lypsylehmän lietelanta
130 sian hengitysilma (metaania)
15 lypsylehmän hengitysilma (metaania)
Edestakainen lentomatka Kanarian saarille
(4-henkinen perhe)
Traktori keskimäärin, jos kynnetään
25 hehtaaria peltoa
Henkilöauto, jos ajetaan 20 000 km (bensiini)
Maatilan päärakennuksen (200 m2) lämmitys

Metaani- dityppioksidi- ja hiilidioksidipäästöt
keskimäärin vuodessa

LISÄTIETOA KASVIHUONEKAASU-
PÄÄSTÖISTÄ JA ILMASTONMUUTOKSESTA

● Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma
www. ilmastonmuutos. info.
●  Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) www.ipcc.ch
●  United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC) www. unfccc.int
● Materiaaliin liittyvä kalvosarja
on saatavilla osoitteesta
www. agronet.fi/ilmastonmuutos
● Maatalouden esittelypuisto Elonkierrossa
Jokioisilla on nähtävissä aiheeseen
liittyvä esittelyalue.
Lisätietoja: www.mtt.fi/esittelypuisto/

Maatalousmaan ja kotieläinten aiheuttamat kasvihuonekaasu-

päästöt voivat olla paljon suuremmat kuin koneiden päästöt.

Lähteet: VTT (Lipasto, TYKO), MTT, Työtehoseura, Prizztech Oy,

Teknillinen Korkeakoulu
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YKKÖSOSOITTEETON

hmisen toiminta aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Lämpe-
nemisen todellisia vaikutuksia ei tiedetä, mutta on mahdollista,
että sillä on vahingollisia seurauksia koko maapallolle. Maa-
pallon pinnan lämpötilan ennustetaan kohoavan seuraavan
sadan vuoden aikana jopa 6 astetta. Se vaikuttaa kasvien, eläin-
ten ja ihmisten elämään. Ilmastonmuutosta hillitään parhaiten,
kun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Jokainen voi teh-
dä jotakin. Tämä opas esittelee keinoja, joilla maataloudessa
voidaan torjua ilmastonmuutosta.
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