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Kun puuta ei saisi kaataa eikä lihaa syödä 
- haukutaanko oikeaa puuta? 

 

Miksi ilmastonmuutos? Syyt? 

Suomen osuus? Missä eniten päästöjä ja mistä tehokkainta vähentää? 

 

Maa- ja metsätalouden rooli – ei vain päästäjä vaan kaasujen sitoja 

Tekeekö laskenta meille oikeutta? – Suomelle ja maankäyttösektoreille 

 

Case metaani: Missä aineiden kierto – luonnon aikajänne 

Hillitä vai sopeutua? – kumpi kriittisempää, meille?  
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Mistä ilmastonmuutos johtuu? 
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https://climate.nasa.gov/evidence/ 

 

https://climate.nasa.gov/evidence/


Miksi?  
Prof. Thomas Kätterer,  SLU, 

10.1.2017 EP, Brysseli 
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Suomen 

osuus 

päästöistä  

Globaalit 50 000  

EU 5000 

Suomi 50 
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1,3 % 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics


Suomen päästöt – onko kaikki mukana? 

Kasvihuonekaasupäästöt 
Energiateollisuus

Liikenne

Teollisuus ja
rakentaminen
Maatalous

Rakennusten
lämmittäminen
Muu

Lähde: SVT 2016 

Energia 39 % 

Liikenne 25%  

Teollisuus ja 

rakentaminen 

15 % 
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Ei ole kaikki mukana – Missä meidän hiilidioksidi? 

Prof. Hannu Ilvesniemi, LUKE 

10.1.2017 EP, Brysseli 

Lähde: www.tilastokeskus.fi 
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Mikä lämmittää Suomessa? 

Prof. Markku 

Ollikainen 

HY, 12.9.2017  



Case metaani 

Fotosynteesi: VEDESTÄ VALOSTA JA HIILIDIOKSIDISTA 

BIOMASSAA  6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2 

BIOMASSASSA 45% hiiltä: 10 tn hiiltä painaa 16,5 tonnia CO2 

Suomen miljoonan naudan metaanipäästöt 2 milj. CO2-ekv /v 

  
https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-led-study-solves-a-methane-puzzle/ 

3.1.2018 

But when these (emission) estimates 

were added to estimates of other 

sources, the sum was considerably 

more than the observed increase. / 

Combining isotopic evidence from 

ground surface measurements with the 

newly calculated fire emissions, the 

team showed that about 17 teragrams 

per year of the increase is due to fossil 

fuels, another 12 is from wetlands or 

rice farming, while fires are decreasing 

by about 4 teragrams per year. The 

three numbers combine to 25 teragrams 

a year -- the same as the observed 

increase. 
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On nähtävä luonnon aikajänne 

 Kun me kuluttajat kulutamme hiiltä, 

eli ruokaa ja puuta, päästämme 

kasvihuonekaasuja ilmaan. 

Kasvimme  sitovat 

hiilidioksidin takaisin  

 

 

 

 

Myös märehtijöiden metaani, joka 

hajoaa ilmakehässä hiilidioksidiksi ja 

vedeksi, tulee sidotuksi 

kasvibiomassaan 
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Metaani = 

Hiilidioksidi + vesi  



Kun puuta ei saisi kaataa eikä lihaa syödä 
- haukutaanko oikeaa puuta?  

Miksi ilmastonmuutos? Syyt? – hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä 

Suomen osuus? Alle 0,1%  

Missä eniten päästöjä ja mistä tehokkainta vähentää? Energia ja liikenne 

 

Maa- ja metsätalouden rooli – ei vain päästäjä vaan kaasujen sitoja 

Tekeekö laskenta meille oikeutta? – Suomelle ja maankäyttösektoreille  

Ei, sidontaa ei lasketa  

 

Case metaani: Missä aineiden kierto – luonnon aikajänne – voi vain ihmetellä 

Hillitä vai sopeutua? – kumpi kriittisempää, meille?  

Hillintä on yhteisvastuullisuutta, sopeutuminen on pakko, jotta kasvit kasvat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2018 Liisa Pietola 



Lopuksi 

Päästömme alle promillen ja hiilensidonta tekee meidät pian nettonegatiiviseksi 

 

Ilmastosyillä ei voi kieltää Suomessa tuotetun puun kaatamista tai lihan syöntiä 

Ilmastosyyt haastavat luonnon monimuotoisuuttamme 

Haaste on yhteinen: talkoisiin on syytä osallistua – luopumalla fossiilisista  

 

Keskustelu tulisi kääntää sopeutumiseen:  

Miten saamme kasvit kasvamaan jatkossa ja sitomaan hiiltä – ruokaamme ja lämpöömme? 

Valumavedet, taudit ja tuholaiset hallintaan! 
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