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Turvemaat peltomaana
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Turvemaita on viljelty keskiajalta lähtien
Aluksi korjattiin suoheinää karjalle, mutta väestönkasvun myötä soita alettiin ojittaa
Saraturve sopii parhaiten maatalouskäyttöön ja vähän maatuneet rahkaturpeet
huonoiten
Haasteet: happamuus, hallanarkuus, myöhäinen kevät, painuminen
Aluksi (1600-1800-luvuilla) pellot raivattiin polttamalla pintaturve ojituksen jälkeen ->
ravinteiden hävikki
1700-luvulta lähtien ominaisuuksia parannettiin sekoittamalla kivennäismaata pintaan
1900-luvulla yleistyivät kalkitus ja lannoitus
Turvepellot ovat olleet ruokaturvakysymys
Niistä tuli ilmastopoliittinen kysymys Pariisin sopimuksen myötä
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Turve on helppoa raivata ja usein hyvää peltomaata.
”Kaunis savipohja alla ja pehmeä korja mullanmaa päällä oli
oikeata ruisleivän maata, ja hyvän puuron lupasi myös
tuoreelta tuoksuva hikimaa, joka kasvatti kaikenlaista puuta.
Musta kuusikko kulki parhaita paikkoja pitkin, ja ruispeltojen
pyytäjä painui ryskien pitkin kuusikoita. Harmaatakkinen leppä
valikoi väkeviä laksopuolia, hurstimekkoinen leivänetsijä katsoi
ja valtasi lepän asuinsijat. Tuomi ja pihlaja itkivät lihavista
lehtomaista ja luomanrannoista, niitä puokoitteli paksu
puuronsyöjä paappakin. Kiukkuinen karriaanen kasvoi
parhaiten muhevilla multamailla, vielä kiukkuisempi
pellonpeikko kuokki karriaismaan nurin ja kylvi siihen ruista.
Mutta valkoinen hietamaa, joka ei ymmärtänyt mitään
jumalanviljasta eikä sonnanvoimasta, oli härmäläisen
kauhistus.”
Lähde: Paulaharju 1932
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Turvepeltojen pinta-alan kehitys

ha

• Ala nousi 46000 ha ja
päästöt 1,2 Mt vuosina 20002018
• Kokonaispeltoala tai
ruuantuotanto ei kasvanut,
vain tilakoko kasvoi
• Eloperäisten peltojen osuus
on kasvanut 8->11 % 19902018
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Paksuturpeisten turvemaiden viljelyintensiteetti 2016
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Maataloudesta peräisin olevat khk-päästöt
Maatalouden päästöt

Maankäytön päästöt: LULUCF

Ilman turvepeltojen
päästöjä nettonielu
olisi 6-7 Mt
suurempi.

~6,5 milj. t CO2-ekv. raportoitu maataloussektorilla

~8 milj. t CO2-ekv. raportoitu viljelysmaan ja ruohikkomaan alla maankäyttösektorilla (Land use, Land-use change and
Forestry)
~ 1 milj. t CO2-ekv. raportoitu energian päästöinä
Lähde: Tilastokeskus, http://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/yymp_kahup_1990-2019_2020.pdf
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Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 2018
•

•

•
•

•

Maatalouden päästöt ovat 10-12
% kokonaispäästöistä
Maatalouteen liittyvät maankäytön
päästöt pienentävät LULUCF
sektorin nettonielua n. 9 Mt
Suurimmat päästölähteet:
turvepellot ja märehtijät
Eloperäiset maat (turvepellot)
tuottavat yli puolet näistä
kokonaispäästöistä
Monet päästöt maataloussektorilla
ovat laskeneet, mutta
turvepeltojen alan kasvu estää
kokonaispäästöjen laskun
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Turvepeltojen päästöt suhteessa muihin lähteisiin
10

Mt CO2e

Niiden yhteenlasketut CO2- ja N2O-päästöt ovat
8,7 miljoonaa tonnia, mikä on tieliikenteen
päästöjen kanssa samaa luokkaa.
Esimerkiksi jätesektorilla on tapahtunut
huomattava päästöjen lasku.
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Lähde Tilastokeskus.
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Miten tunnistaa orgaaninen (eloperäinen) maalaji?
Suomessa on ollut tapana jakaa
eloperäiset maat turve- ja multamaihin
- turve: >40% orgaanista ainesta
(>23% C)
- multa: 20-40% orgaanista ainesta
(12-23% C)
Näytteestä voidaan mitata
hiilipitoisuus tai hehkutuskevennys.
Hehkutuskevennys antaa tulokseksi
orgaanisen aineksen määrän. Sen voi
muuntaa hiilimääräksi jakamalla
1,72:lla.

Viljavuusnäytteistä tehdään aistinvarainen arvio,
joissa luokat ovat:
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Turpeen maatuneisuusaste
Turpeen maatuneisuutta kuvataan von Postin kymmenluokituksella maatumattomasta (1) täysin maatuneeseen (10). Luokkien 1–3 turpeet ovat vaaleita
rahkasammalturpeita, luokkien 4–6 tummia rahkasammalturpeita ja luokkien 7–10 mustia turpeita eli turvehumusta. Järjestelmässä numeroluokat jakautuvat
edelleen kolmeen karkeusluokkaan: A-luokan turve on karkeaa, B keskikarkeaa ja C hienoa turvetta.
Turpeen maatuneisuus määritellään puristamalla turvenäytettä kädessä ja tarkkailemalla turpeesta erkanevan nesteen väriä ja sameutta, sormien lomitse puristuvan
amorfisen massan määrää, puristejäännöksen kimmoisuutta ja kasvinjäännösten tunnistettavuutta. Vaikka määritysmenetelmä on varsin epätarkka, antaa se
riittävän tarkan kuvan turpeen hajoamiskehityksen tilasta.
H1 Täysin maatumaton. Turvetta kädessä puristettaessa lähtee sormien välistä väritöntä, kirkasta vettä. Kasvinosat täysin tunnettavissa, sitkeitä ja kimmoisia.
H2 Melkein maatumaton. Puristettaessa lähtee melkein kirkasta, kellanruskeata vettä. Kasvinosat miltei muuttumattomia.
H3 Hyvin heikosti maatunut. Puristettaessa lähtee selvästi sameaa vettä, muttei turveainetta. Puristeneste ei ole puuromaista. Jäännökset osittain tummuneita,
mutta edelleen tunnettavissa.
H4 Heikosti maatunut. Puristettaessa lähtee hyvin sameaa vettä. Osa jäännöksistä hajaantuu amorfiseksi massaksi, minkä vuoksi puriste on jo jonkin verran
puuromaista. Käteen jäävä puristejäännös kimmoaa hieman takaisin.
H5 Jonkin verran maatunut. Kasvirakenne on pääosiltaan tunnettavissa. Puristettaessa turve hajoaa osittain puuromaiseksi massaksi. Puristeneste on hyvin sameata,
siinä on selvästi havaittavissa amorfista massaa. Puristejäte jää sormien avaamisen jälkeen entiselleen, ei kimmoa takaisin.
H6 Kohtalaisesti maatunut. Kasvirakenne epäselvä. Puristettaessa menee noin 1/3 turveaineesta sormien välistä, jäännös vahvasti puuromaista. Jäännöksen
kasvirakenne selvempi kuin puristamattoman turpeen.
H7 Vahvanlaisesti maatunut. Kasvirakennetta voi erottaa vielä jonkin verran. Puristettaessa menee n. 1/2 turveaineesta sormien välistä. Jos vettä erottuu, se on
vellimäistä ja hyvin tummaa.
H8 Vahvasti maatunut. Kasvirakenne hyvin epäselvästi näkyvää. Pääosa on amorfista massaa. Puristettaessa noin 2/3 turveaineesta menee sormien välistä.
Vellimäistä vettä voi erkaantua. Jäännöksen muodostavat juuret ja muut hyvin säilyvät kasvinosat.
H9 Melkein maatunut. Tuskin mitään kasvirakennetta voi erottaa. Puristettaessa melkein koko turvemäärä menee samankaltaisena puurona sormien välistä.
H10 Täysin maatunut. Mitään kasvirakennetta ei voi erottaa. Puristettaessa menee koko turvemäärä sormien välitse eikä vapaata vettä erkane ollenkaan.
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Miten pellot jaotellaan ilmastoraportoinneissa?
Eloperäinen maa: 20 % orgaanista ainesta (12 % C) 20 cm kerroksessa
Kivennäismaa: kaikki muut
Näitä tietoja ei löydy mistään
luotettavasta tietolähteestä.
IPCC:n määritelmä eloperäiselle maalle:
Siksi Suomessa on päätetty

käyttää Maannostietokantaa,
ja ottaa sieltä mukaan
Histosolit ja Umbric Gleysolit.
Toinen vaihtoehto olisi
käyttää viljavuusanalyysien
jakaumatietoja, mutta jako
yksi-/monivuotiseen viljelyyn
jäisi epävarmemmaksi.
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Mitkä maalajit täyttävät eloperäisen määritelmän?
Koska hiilipitoisuutta ei tiedetä, pitää jakaa Maannostietokannan maalajit eri luokkiin.

Enemmistö on näitä; näistä
on myös jaottelu
ohut/paksu turve saatavilla

Näitä on 2 % eloperäisistä->
voidaan puhua ”turvepelloista”
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Maannostietokanta vs. viljavuusnäytteet
Myllys & Sinkkonen (2007) arvioivat
viljavuusnäytteistä (1998-2002) orgaanisten
maiden alan olevan n. 300 000 ha. Tätä
menetelmää käytettiin aiemmin
ilmastoraportoinneissa, mutta kun
maannostietokanta julkaistiin, alettiin
käyttää sitä, jotta voidaan käyttää
paikkatietoja.
Maannostietokannan mukaan orgaanisia oli
vuonna 2000 vain 216 000 ha.
Epätarkkuus johtuu siitä, että Histosolluokkaan tulevat vain pellot, joissa
turvekerros >30 cm.
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Turve maatuu viljelyssä -> hiili ja typpi vapautuu

Ojitus 1996
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Viljelyn vaikutukset turpeessa

Viljelytoimet

•Ojitus
•Lannoitus
•Kalkitus
•Muokkaus

Mikrobitoiminta
kiihtyy

•Turpeen
hajotus ↑
•Turpeen
ominaisuudet
muuttuvat

•
•
•
•

15

Mittaustuloksia Norjasta: turpeen
pinnan lasku on ollut aluksi useita cm,
nykyään noin 1 cm vuodessa. Lähde:
DOI 10.1007/s10705-008-9171-5

Ympäristövaikutukset

•Vesistöpäästöt
•Kaasupäästöt

Alussa turve tiivistyy ja hajoaa,
myöhemmin tiivistyminen on
vähäisempää
1 cm turvekerros sisältää noin 20 t
hiiltä ja 1 t typpeä hehtaarilla
Hiiltä huuhtoutuu veden mukana tai
kulkeutuu ilmakehään hiilidioksidina
(CO2)
Typpi on kasvien käytettävissä,
mutta osa huuhtoutuu tai kulkeutuu
ilmakehään dityppioksidina (N2O) tai
muussa muodossa

Miten päästöjä mitataan?
1) Kammiolla useasta paikasta,
joiden tuloksista yleistetään
hehtaaripäästö. Valoa läpäisevä
kammio: yhteytys, pimeä kammio:
maan ja kasvin hengitys.

2) Mikrometeorologisella
menetelmällä, joka antaa usean
hehtaarin kaasuvuon.

3) Mittaamalla turpeen painumista
ja laskemalla menetetty hiilimäärä.
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Mistä päästökertoimet tulevat?
CO2
Maankäyttövaihtoehtoja
Viljelysmaa, yksivuotinen (a)
Viljelysmaa, monivuotinen (a)
Ruohikkoalue (hylätty pelto) (b)

N2O

CH4

Esimerkkinä vilja:

t CO2
t CO2e
t CO2e sumCO2e
0
35.05
28.97
6.09
0
25.35
20.90
4.45
0
15.54
12.83
2.67

Lähteet:
a) IPCC (2013) 2013 Supplement to the 2006 IPCC guidelines for national
greenhouse gas inventories: Wetlands. http://www.ipccnggip.iges.or.jp/home/wetlands.html
b) Maljanen et al. 2010
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Suomessa tehtyjä mittauksia
Mean
(g m2 yr-1)

Min

Max

n

GWP
(t CO2 eq. ha-1 yr-1)

Ref.

2080±1150

770

3040

4

20.8

1,2,3

600±180

460

855

4

6.0

1,2,3

CH4

-0.06±0.24

-0.49

0.51

10

-0.02

3,4,5

N2O

1.74±0.92

0.84

3.79

11

5.2

3,6,7

Yksivuotinen
Netto CO2 vaihto
Sato (CO2)

32.0

Yhteensä
Nurmi
Netto CO2 vaihto

560±1210

-780

2750

8

5.6

1,2,3

Sato(CO2)

920±400

280

1570

8

9.2

1,2,3

CH4

0.15±0.34

-0.25

0.91

14

0.05

3,4,5,8

N2O

1.14±1.47

0.04

5.47

19

3.4

3,6,7,8,9,10

Yhteensä

18.3
n=number of annual flux estimates
GWP=global warming potential
*negative value=carbon sequestration, positive value=carbon loss
References: 1 (Maljanen, Martikainen et al. 2001); 2 (Lohila, Aurela et al. 2004); 3 (Maljanen, Komulainen et al. 2004); 4 (Maljanen,
Liikanen et al. 2003a); 5 (Regina, Pihlatie et al. 2007); 6 (Maljanen, Liikanen et al. 2003b); 7 (Regina, Syvasalo et al. 2004b); 8
5.11.2020
(Maljanen, Virkajarvi et al. 2009); 9 (Maljanen, Hytonen et al. 2010); 10 (Shurpali, Hyvonen et al. 2009)
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Hiilipitoisuuden vaikutus CO2-päästöön
Suomalaisessa tutkimuksessa (julkaisematon) CO2-tuotto nousi laboratoriokokeessa
hiilipitoisuuden noustessa 35% asti. Maastossa riippuvuus ei ollut niin selkeä (vähemmän
mittauspisteitä, ei vakioidut olot).
Laboratoriokoe
14
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Miten lasketaan päästökerroin (EF) turpeen hajoamiselle?

Maan hengitys
Kasvin hengitys
Netto
Yhteytyksessä sitoutunut hiili

Jos on mitattu maahengitys (ilman kasvia):
EF=Cmaahengitys-Ckarikesyöte-Carvio karikkeen hajoamisesta
Jos on mitattu hiilitase (kuvassa):
Peltoon tulee hiiltä fotosynteesissä ja poistuu
hengityksessä (maa ja kasvi) sekä sadon mukana. Mitattu
netto (NEE) tulee korjata sadon hiilimäärällä, jotta saadaan
arvioitua todellinen hiilitase. Jos peltoon on tuotu muita
hiilenlähteitä esim. lantaa, sen hiili voidaan ottaa
huomioon laskennassa (vähentää päästöä).

Kuvan lähde: Kandel ym. 2013
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Pohjoismaissa tehtyjä mittauksia
Turvepohjaisten alueiden päästömittauksia Pohjoismaista.
UOM=ojittamaton niukkaravinteinen
UMI=ojittamaton ravinteikas
DF=metsäojitettu
GR=nurmi
BA=ohra
FA=avokesanto
AB=hylätty pelto
AF=metsitetty
REF=ennallistettu metsä
PE=turvetuotantoalue
PEF=metsitetty turvetuotantoalue
RCG=turvetuotantoalue ruokohelvellä
REP=vetetty turvetuotantoalue
WR=tekoallas

Source: Maljanen et al. Greenhouse gas balances of managed peatlands in the Nordic
countries - present knowledge and gaps. BIOGEOSCIENCES 7: 2711-2738
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Mikä vähentää turvemaan maaperän päästöjä?
•
•

•

Turvepeltojen
päästövähennykset
voivat olla 10-30 t/ha/v
Tehokkain keino on
pohjaveden pinnan
nosto, toiseksi tehokkain
kasvipeitteisyys
Lähde:
https://www.mtk.fi/ilmas
totiekartta
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Mahdollisuudet vaikuttaa turvepeltojen päästöihin
Raivauksen välttäminen
• Tilusjärjestelyt
• Pellonvaihdot
• Lannankäsittelyn
kehittäminen

Tuotantokykynsä
menettäneiden peltojen
poistaminen tuotannosta
• Metsitys
• Ennallistaminen

Turpeen hajotusta
vähentävät keinot viljelyyn
jäävillä pelloilla
• Kasvipeitteisyys
(kevätkyntö, syyskylvö,
aluskasvit tai nurmien
siirto turvemaalle
kivennäismaalta)
• Muokkauksen
vähentäminen
• Pohjaveden pinnan
nosto
5.11.2020
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Kasvipeitteisyys
Nurmi on yleensä parempi kuin vilja.

Kuitenkin: Aluskasvi/viherlannoitus voi
kiihdyttää turpeen hajotusta. Kuvassa
virna tai ruis viherlannoituskasvina nosti
CO2-päästöä niin paljon, että se ei voinut
tulla pelkästään kasvintähteestä.

DOI: 10.1002/ldr.3390 (mittausaika 60 pv)

5.11.2020

24

Muokkaus
•

Vaikka muokkauksen vaikutusta on tutkittu
maailmassa paljon kivennäismailla,
turvepelloilla sen vaikutuksesta ei juurikaan
ole tietoa.

•

Elder ja Lal (2008) tulokset viittasivat siihen,
että hiili säilyy paremmin suorakylvössä (NT)
kuin kynnössä (MB) (ei tilastollista eroa).

•

Regina ja Alakukku (2010) havaitsivat3
mittauskerralla pienemmän hiilivuon
suorakylvetyltä (musta palkki) kuin kynnetyltä
(harmaa palkki) turvepellolta.
doi:10.1016/j.still.2007.10.003
doi:10.1016/j.still.2010.05.009
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Pohjaveden korkeuden vaikutus
•

Kokeissa on havaittu, että pohjaveden noustessa turpeen hajoaminen
hidastuu
Eloperäisten peltojen päästöissä voitaisiin saada ≥25 % vähennys, jos
pohjavesi olisi 30 cm:ssä (mahdollinen nurmen viljelyssä ja muilla
kasveilla, jos säätömahdollisuus)
Mahdollinen, jos nurmen viljely (etenkin ruokohelpi) ja säätösalaojitus
yleistyvät
Metaani ei yleensä ole ongelma, jos vesi ei nouse yli 20 cm:n

a
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Regina et al. 2014
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6 eri tyyppisellä turpeella CO2- ja N2O-päästöt olivat aina
alhaisemmat veden pinnan ollessa 30 cm kuin sen ollessa
70 cm

*

Päästö suhteessa maksimiin %

•

CO2 mg m-2 h-1

•

Päästö suhteessa maksimiin %

•
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Säätösalaojitus
•

•
•

Säätökaivoja voidaan käyttää veden pinnan säätöön joko jatkuvasti tai
vain sadonkorjuun jälkeen
Perinteisesti niitä on käytetty torjumaan kuivuuden vaikutuksia, mutta
voitaisiin käyttää myös päästöjen hillintäkeinona
Kokemukset käytännössä: pohjavesi on helppo nostaa, vaikea laskea
Yllättävän hyviä viljasatoja pohjaveden ollessa 30-40 cm
Photo: M. Myllys
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Kosteikkoviljely (paludiculture)
•
•
•

•
•
•

Nykymuotoisen pellonkäytön ja ennallistamisen
välimuoto
Viljellään kasveja, jotka menestyvät märässä maassa
Mahdollisia kasveja Suomessa: hieskoivu, paju,
ruokohelpi, järviruoko, osmankäämi, kihokki,
mesiangervo, raate, suopursu, suomyrtti, marjat…
Päästövähennys on ”päätuote” (→ viljelijä tarvitsee
korvauksen)
Tuotteille pitäisi olla ”brändi”
Tutkimushankkeet voivat kehittää uusia tuoteketjuja;
tällä hetkellä lupaavimmat liittyvät kasvualustojen ja
energian tuotantoon

Kasvualusta järviruo’osta
ja ruokohelvestä tai
rahkasammalesta

Rakennustarvikkeita
osmankäämistä

Paju energiantuotantoon
tai biohiileksi

Yskänlääke kihokista

Mozzarella vesipuhvelin
maidosta
5.11.2020
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Päästölähteet ja niihin vaikuttavat ympäristökorvaustoimenpiteet
Turvemaiden viljely CO2

Monivuotinen ympäristönurmi, säätösalaojitus

Tuotantoeläinten ruuansulatus
CH4

Monivuotinen ympäristönurmi, säätösalaojitus

Turvemaiden viljely N2O

Luonnonhoitopelto, kerääjäkasvi, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, orgaaninen
kate, viherlannoitus, kasvipeitteisyys

Kivennäismaat CO2
Lannoitteiden ja lannan käyttö
N2O

Ravinteiden tasapainoinen käyttö, kerääjäkasvi

Muu maaperän N2O

Kerääjäkasvi, lietteen sijoittaminen peltoon, suojavyöhykenurmet

Energiankulutus CO2
Lannankäsittely N2O;CH4
Kalkitus CO2
0
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Mt CO2e
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Lisätietoja turvepeltojen kaasupäästöjen
tutkimuksesta
https://www.luke.fi/sompa/
https://www.syke.fi/hankkeet/canemure
https://www.luke.fi/projektit/omaihka/
https://www.luke.fi/projektit/orminurmi/
https://www.luke.fi/projektit/turvepaasto/
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Kiitos!

