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Turvemaat – orgaaniset maat – päästöt? 

Suomessa on ollut tapana jakaa eloperäiset maat turve- ja multamaihin 

- turve: >40% orgaanista ainesta (>23% C) 

 

- multa: 20-40% orgaanista ainesta (12-23% C) 

 

Ilmastoraportoinnissa osa kansallisella tasolla määritellyistä multamaista raportoidaan turvemaina.  

 

Raportointia varten on laadittu kansainväliset, yhteiset ohjeet 

• Raportoinneissa huomioidaan sekä turve- että multamaat samalla määritelmällä joiden orgaanisen 

aineksen pitoisuus on vähintään n. 35% orgaanista ainesta (eli 20% C), 20 cm:n kerroksessa, näistä 

käytetään termiä eloperäiset maat 

• Kivennäismaat: kaikki muut 

 

 

4.11.2020 
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Turpeen vs. mullan päästöt 

Päästöt multamailta eivät ole 

välttämättä turvemaita pienempiä 

Saksalaisessa tutkimuksessa saman 

pellon eri osista saatiin 

samansuuruinen 

ekosysteemihengitys, vaikka ero 

hiilipitoisuudessa oli iso. 

 

 Tietoa multamaaksi luokiteltujen 

maiden päästöistä ylipäänsä vähän 
Biogeosciences, 12, 5161–5184, 2015 

www.biogeosciences.net/12/5161/2015/ 

doi:10.5194/bg-12-5161-2015 4.11.2020 

10%C  17%C  10%C  17%C 

Yksivuotinen          nurmi 
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Miksi turvemailta tulee enemmän päästöjä kuin 

kivennäismailta? 
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Turvemaihin on ajansaatossa varastoitunut merkittävä määrä hiiltä ja typpeä 

jota korkea pohjavesitaso ”säilöö”  

Kuivatus mahdollistaa hapelliset olosuhteet jolloin hajotus käynnistyy ja 

viljelytoimet voimistavat turpeen hajotusta: 

 

 

4 4.11.2020 

Päästöt 

ilmaan ja 

vesistöön 

Ojitus 

Kalkitus 

Muokkaus 

Hajotus 

Viljelytoimet 
Mikrobitoiminnan 

kiihtyminen 
Vaikutukset 
ympäristöön 
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Päästöjen raportointi 

4.11.2020 

Energia Maatalous Maankäyttö Jätehuolto Teollisuus 

Energiateollisuus 

 

Teollisuus ja 

rakentaminen 

 

Kotimaan liikenne 

 

Rakennusten 

lämmitys, maa- 

metsä- ja 

kalatalouden 

työkoneiden käyttö 

 

Haihtumapäästöt 

 

Muu polttoaineen 

käyttö 

Kotieläinten 

ruuansulatus 

 

Lannan käsittely 

 

Maatalousmaat (vain 

N2O täällä) 

 

Kasvintähteiden 

poisto pelloilta 

 

Kalkitus 

 

Urean levitys 

Jätteiden sijoittaminen 

kaatopaikalle 

 

Jätteiden biologinen 

käsittely 

 

Jätevesien puhdistus 

Mineraaliteollisuus 

 

Kemianteollisuus 

 

Metalliteollisuus 

 

Polttoaineiden ja 

liuottimien muu kuin 

energiakäyttö 

 

Otsonikerrosta 

heikentäville aineille 

vaihtoehtoisten 

tuotteiden käyttö 

 

Muiden tuotteiden 

valmistus ja käyttö 

 

Muut teollisuus-

prosessien päästöt 

Metsämaa 

 

Viljelysmaa 

(CO2) 

 

Ruohikkoalueet (CO2) 

 

Kosteikot 

 

Rakennettu alue 

 

Puutuotteet 

 

Epäsuorat N2O päästöt 

(mm. alueiden 

raivaaminen pelloksi) 

• Suomen 

kansallisia 

päästöjä 

raportoidaan 

sektoreittain 

 

• Maataloudesta 

muodostuvia 

päästöjä 

raportoidaan 

3:lla eri 

sektorilla 
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Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 2018 

4.11.2020 

• Kokonaispäästöt 56,4 Mt CO2e 

• Maatalouden päästöt olivat vuonna 

2018 12 % Suomen kokonaispäästöistä , 

eli 6,5Mt CO2e 

 

• Eloperäisten maiden N2O päästöjen 

osuus maatalouden päästöistä noin 23%  

 

• Huom. turvemaiden päästöt= 

Maataloussektorin 1,5Mt + CO2 päästöt 

LULUCF sektorilla 

 

(Huom. Ennakkotieto v. 2019 jo saatavilla) 

 

 

josta N2O päästöt 

eloperäisiltä 

mailta n.1,5 Mt 

CO2e 

Lähteet: https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf 

https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
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+ LULUCF  

Maataloussektorilla ilmoitetaan orgaanisten maiden N2O päästöt, mutta 

tämän lisäksi orgaanisilta mailta syntyy merkittävä määrä CO2 päästöjä  

ilmoitetaan LULUCF sektorilla 

Lähteet: https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf 

v. 2018 päästöt 6,3 Mt CO2e 

orgaanisilta mailta 

+ N2O 1,5 Mt CO2e päästöt 

maataloussektorilta  

= yht. 7,8 Mt CO2 e päästökuorma 

orgaanisten maiden viljelystä 

(Mineraalimaiden 

osuus 1,5 Mt CO2e) 

https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
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Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 

1990-2017 

4.11.2020 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1797-6049. 2017, Kokonaispäästöjen kehitys sektoreittain . Helsinki: 

Tilastokeskus [viitattu: 2.11.2020]. 

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_kat_001_fi.html 

• Monet päästöt 

maataloussektorilla 

ovat laskeneet, mutta 

turvepeltojen alan 

kasvu estää 

kokonaispäästöjen 

laskun  
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Pinta-alaan suhteutettuna suuret päästöt – vai 

mahdollisuus vähentää suuria päästöjä pieneltä 

alalta? 

4.11.2020 

Turvemaiden pinta-ala noin 12 % 

(sis. multamaat) viljelyalasta 

 

Painottuvat Pohjanmaan maakuntiin 

sekä Pohjoisempaan Suomeen 

(Kainuu, Lappi) 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

H
e
h

ta
a
ri

a
 

ELY keskus Kokonaisviljelyala (ha)

Turvemaita (ha)

Turvemaiden % osuus viljelyalasta



10 

Värin vaihtaminen 

Home/Layout 

3
5
0
0
0
 

2
5
0
0
0
 

1
5
0
0
0
 

1
6
0
0
0
 

3
0
0
0
 

Y K S IV U O T IS E T  MO N IV U O T IS E T  K O R O T E T T U  V E D E N P IN T A ,  
N U R MI  

H Y L Ä T Y T  P E L L O T  K O S T E IK K O V IL J E L Y  /  
E N N A L L IS T A MIN E N  

15 000 kg CO2e 

/ha/vuosi 

Kestävät viljelytavat – mitkä tekijät vähentävät päästöjä? 

4.11.2020 4.11.2020 

Kuvan vaihtaminen 

muotoon 

Hiiren oik. näppäimellä 

Format picture > Fill > 

Insert from: File 
 

Jos kuva venyy tai litistyy 

skaalaa se uudestaan. 
 

Kuvan skaalaus 

Format picture > Crop > 

Fill/Fit* 
 

HUOM Jos kuva-ala ei 

täyty kokonaan: Pidä 

SHIFT pohjassa ja tartu 

nurkkapalloista (ei 

palkeista) ja skaalaa 

sopivaan kokoon. 
 

*FILL/TÄYTÄ sovittaa kuvan muodon 

(shape) korkeuteen tai leveyteen sen 

mukaan, kumpi on suurin. Täyttää 

koko kehyksen kuvalla. 
 

FIT/SOVITA sijoittaa kuvan niin että 

se mahtuu kokonaan tai mahd. 

paljon. Jotkut alueet saattavat jäädä 

tyhjiksi. 

 

Älä liikuta tai skaalaa kuvakehystä. 

35 000 kg CO2e 

/ha/vuosi 

25 000 kg CO2e 

/ha/vuosi 

2,42 3,39 

16 000 kg CO2e 

/ha/vuosi 

3 000 kg CO2e 

/ha/vuosi 

1,45 1,55 0,29 
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Lähde: Sitra https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/ 

Kerrointen lähdetiedot: IPCC 2014b. 

Wetlands Supplement sekä Maljanen et 

al. 2010 

OMAIHKA 
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Toimet päästöjen vähentämiseksi 
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Keinovalikoiman oltava riittävän laaja kattamaan erilaiset 

tarpeet  

Kaikki toimet eivät sovellu kaikentyyppisille pelloille tai 

kaikentyyppisille tiloille 

Pitkään viljellyille pelloille voi olla vaikea saada nostettua 

pohjavedenpintaa 

Toimet voivat vaatia investointeja   

4.11.2020 

Kuvan vaihtaminen 

muotoon 

Hiiren oik. näppäimellä 

Format picture > Fill > 

Insert from: File 
 

Jos kuva venyy tai litistyy 

skaalaa se uudestaan. 
 

Kuvan skaalaus 

Format picture > Crop > 

Fill/Fit* 
 

HUOM Jos kuva-ala ei 

täyty kokonaan: Pidä 

SHIFT pohjassa ja tartu 

nurkkapalloista (ei 

palkeista) ja skaalaa 

sopivaan kokoon. 
 

*FILL/TÄYTÄ sovittaa kuvan muodon 

(shape) korkeuteen tai leveyteen sen 

mukaan, kumpi on suurin. Täyttää 

koko kehyksen kuvalla. 
 

FIT/SOVITA sijoittaa kuvan niin että 

se mahtuu kokonaan tai mahd. 

paljon. Jotkut alueet saattavat jäädä 

tyhjiksi. 

 

Älä liikuta tai skaalaa kuvakehystä. 
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Ennaltaehkäisevät toimet 
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Kuvan vaihtaminen 

muotoon 

Hiiren oik. näppäimellä 

Format picture > Fill > 

Insert from: File 
 

Jos kuva venyy tai litistyy 

skaalaa se uudestaan. 
 

Kuvan skaalaus 

Format picture > Crop > 

Fill/Fit* 
 

HUOM Jos kuva-ala ei 

täyty kokonaan: Pidä 

SHIFT pohjassa ja tartu 

nurkkapalloista (ei 

palkeista) ja skaalaa 

sopivaan kokoon. 
 

*FILL/TÄYTÄ sovittaa kuvan muodon 

(shape) korkeuteen tai leveyteen sen 

mukaan, kumpi on suurin. Täyttää 

koko kehyksen kuvalla. 
 

FIT/SOVITA sijoittaa kuvan niin että 

se mahtuu kokonaan tai mahd. 

paljon. Jotkut alueet saattavat jäädä 

tyhjiksi. 

 

Älä liikuta tai skaalaa kuvakehystä. 

Lisäraivausten ehkäiseminen 

tai kohdentaminen 

kivennäismaille 

Tilusjärjestelyt, tilojen välinen 

yhteistyö, pellon vaihdot, pellon osto 

tai vuokraus 

Pellon käytön- ja sadon 

tuoton optimointi  

Paras tapa välttää päästöjä on 

välttää pellon raivaamista 

turvemaille 

Aina raivauksia ei voi välttää 

 pelto mahdollisimman 

tuottavaksi, jolloin myös 

tuotekohtainen päästötaakka 

mahdollisimman pieni 
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Päästöjä hillitsevät toimet 
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Kasvipeitteisyyden ja 

monivuotisten kasvien 

suosiminen  

Pellot, joiden kasvukunto ja 

sadontuotto on hyvä ja jotka 

ovat aktiivisessa viljelyssä 

Muokkauksen 

vähentäminen, paljaan 

maan kauden 

vähentäminen 

Pohjaveden pinnan 

säätely esim. 

säätösalaojituksella 

altakasteluna 
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Päästöjen vähentäminen 

4.11.2020 

Metsittäminen 

(ensisijaisesti ohuet 

turvemaat)  

 

Ennallistaminen ja 

kosteikkoviljely 

 

Esimerkiksi heikkotuottoisuutensa tai 

huonokuntoisuutensa vuoksi pitkään 

luonnonhoitopeltona olleille pelloille, 

jos uudelleenojitus tai 

maanparannuskeinot eivät varmuudella 

saata peltoa tuottavaan kuntoon  

 

Jos satoa ei korjata, ei pellon 

tuottama vuotuinen 

päästökuorma ei kohdistu 

millekään hyödykkeelle 
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Päästövähennysten tavoitteleminen 

4.11.2020 

Vaatii tietoista pellonkäytön suunnittelua koko tilan tasolla 

Pyrkimyksenä pitää tuotostaso, taloudellinen tulos sekä päästöt balanssissa 

Peltolohkojen viljelykierto suunnitellaan päästötavoitteiden (turvemaiden) 

ehdoilla: 

• Siirretään yksivuotiset kasvit kivennäismaille, tarpeelliset monivuotiset 

kasvit turvemaille 

• Kompensoidaan mahdolliset muutokset tuotostasossa panostamalla 

viljelyyn: lannoitukset, perusparannus, viljelykierto 

• Kasvitiloilla jotka eivät kykene hyödyntämään rehukasveja esim. 

yhteistyötä nurmirehuja hyödyntävien tilojen kanssa  

• Pitkäkestoiset ratkaisut vajaatuottoisille, liian märille/heikkotuottoisille 

pelloille  luopuminen märän/heikkotuottoisen pellon viljelystä 

tukioikeutetuilla pelloilla voi johtaa tukien menetykseen  voi 

vastaavasti säästää uudelleenojituksen, perusparannuksen tai toistuvien 

hoitotoimien kustannus- ja aikaresurssit 

 

Toistaiseksi ei riittäviä 

kannustimia kaikille toimille, 

mutta keinot tunnistetaan 
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”Mistä tiedän, onko pelto turve- vai 

multamaata?” 

 

4.11.2020 

• Pääsääntöisesti viljelijät tuntevat peltonsa hyvin, 

joskus voi kuitenkin olla epäselvää, onko pelto jo 

muuttunut multamaaksi tai jopa kivennäismaaksi 

• Näytteestä voidaan tarvittaessa mitata 

hiilipitoisuus tai hehkutuskevennys. 

• Hehkutuskevennys antaa tulokseksi orgaanisen 

aineksen määrän. Sen voi muuntaa hiilimääräksi 

jakamalla 1,72:lla. 

 Näytteitä menossa hehkutuskevennykseen  

Kuva: Hanna Kekkonen, Luke 
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”Kuinka suuri osa pelloista on huono tai hyvätuottoisia, ja mistä tiedän mitä keinoja 

voisin käyttää millekin pellolle?” 

4.11.2020 

Kaikki turvepellot eivät ole heikkotuottoisia, ja 

kaikki turvepellot eivät ole hyvätuottoisia 

 

Viljelijä itse on paras arvioimaan peltojensa 

tuottavuuden ja kunnon 

 

Viljelijällä / maanomistajalla on oikeus päättää 

lohkonsa viljelytoimista 

 

Suurin osa turvemaista on kunnoltaan tuottavassa 

kunnossa – ja niille soveltuvat parhaiten hillitsevät 

tai päästöjä estävät toimet 

 

Jos turvepellon viljelyintensiteettiä mitataan 

viljelykasvin perusteella, laajaperäistä alaa n. 12% 
turvepelloista  alhainen käyttöaste voi olla 

indikaattori 

huonokuntoisuudesta/heikkotuottoisuudesta 

 

Kaikki laajaperäiset pellot eivät ole heikkotuottoisia, 

ja kaikki aktiiviset pellot eivät ole hyvätuottoisia 
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Toimien karkea jaottelu: 

4.11.2020 

Ennaltaehkäisy Hillintä Vähentäminen 

Paksut turvemaat 

Ohuet turvemaat 

Turvekerroksen paksuus 

määrittää toimenpiteiden 

pitkäkestoisuuden 

Ohuet turvemaat 
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Think Map tilatasolla: 

Turvepeltoja 

viljelyksessä? 

Kyllä 

Ei 

Suunnittelemassa 

turvepeltojen 

raivauksia? 

Kyllä 

Ei Voisiko raivauksilta 

välttyä kannattavasti 

tilusjärjestelyin, pellon 

vuokrauksella 

ostamalla tai 

raivaamalla  

kivennäismaata? 
Kyllä 

Ei 

Pidän uudet turvemaat 

mahdollisimman 

tuottavina 

Pitkäaikaisia 

luonnonhoitopeltoja/ 

huonokuntoisia 

lohkoja? 

Yksivuotisilla 

viljelykasveilla? 

Kannattaako 

uudelleenojitus tai 

muu 

kunnostaminen? 

Kyllä Ei 
Kyllä 

Ei 

Ei 

Kyllä 

Voinko siirtää 

yksivuotiset kasvit 

kivennäismaille ja viljellä 

turvemailla monivuotisia? 

Kyllä Ei 

Suositus: Metsitys, 

ennallistaminen, 

vaihto 

tilusjärjestelyin tai 

kosteikkoviljely 

Voinko tilusjärjestelyin, 

vuokraamalla tai muilla 

järjestelyillä siirtää 

turvepellot monivuotisille 

kasveille? 

Kyllä Ei 

Suositus:  

päästöjen hillintä muokkausta ja 

paljaan maan kautta 

vähentämällä, mahdollinen 

pohjaveden pinnan nosto, 

lohkojen pitäminen 

mahdollisimman tuottavina 
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