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Taloustohtorin kasvihuonekaasulaskenta

Tuotantoperusteisten päästöjen 

laskentapalvelu kehitettiin MMM:n 

rahoituksella kahdessa hankkeessa

Käytetään samaa aineistoa, jota 

muutenkin kerätään kirjanpitotiloilta

Tavoitteena tarjota eri tavoin 

aggregoitua tietoa päästöistä kuin 

päästötilastoinnissa, jossa tavoitteena 

saada kuva koko maan tilanteesta 

1.11.2021

…
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Raportoivat päästöt, maatalous ja maankäyttö

1.11.2021

Taloustohtorissa                    
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Tuotteen hiilijalanjälki vs. päästöraportointi

1.11.2021Lähde: https://www.kierratyskeskus.fi/

Taloustohtorissa lasketaan kansallisen päästötilastoinnin mukaisia päästöjä, ei 

tuotekohtaisia. Rajana on Suomen rajat (ei vientiä/tuontia). Tuotteen hiilijalanjälkeen 

lasketaan päästöt koko ketjusta, jolloin mukaan tulee muutakin kuin maatalouden ja 

maankäytön päästöjä 

https://www.kierratyskeskus.fi/
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Hiilivarastomuutokset: varasto 

maaperässä tai kasvillisuudessa 

kasvaa→ hiilinielu; varasto pienenee→

hiilipäästö. Hiilivaraston pienentyessä 

tulee myös pieni N2O-päästö.

Turpeen hajoaminen.

Pötsissä ja lannassa 

syntyvä metaani; 

lantavarastoissa 

syntyvä N2O.

Energian 

käytön 

päästöt
Kalkki ja 

urea-

lannoitus 

tuottavat 

CO2-

päästöjä.

Turpeen 

hajoaminen ja 

pieni osa 

kaikesta 

maahan 

levitetystä 

typestä tuottaa 

N2O:a. 
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• Laskenta on yhdenmukainen 

kasvihuonekaasuinventaarion 

kanssa

• Palvelusta saa arvion 

suurimmalle osalle maatilan 

päästöistä (puuttuvat: 

turkiseläimet, porot, 

puuvartinen biomassa ja 

maankäytön muutoksen 

aihettama lisä maaperän 

päästöihin)

• Koko maan tulokset saman 

suuruiset khk-inventaarion 

kanssa

1.11.2021
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Taloustohtorin 

kasvihuonekaasulaskenta

Laskee tilakohtaisesti tulokset kirjanpitotiloille 

→ luokitusten mukaiset painotetut ja 

yleistettävät keskiarvotulokset julkisesti 

nähtäville

Vain kirjanpitotilallinen näkee tilakohtaiset 

tiedot

Raporttivaihtoehdot: 

• tonnia per tila

• kg per 1000 SO-euroa

• tonnia per hehtaari

Luokittelumahdollisuudet: vuosi, alue, 

tuotantosuunta, tilakoko

1.11.2021
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Laskentamenetelmät

1.11.2021

Ohjeet, IPCC 2006 Guidelines: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/

Menetelmät kuvattu NIR-raportissa 

http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_raportointi.html

Perusmenetelmä: Päästökerroin * aktiviteettidata (ha/eläin/eläinpaikka…)= päästö

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/
http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_raportointi.html
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Lähtötiedot

1.11.2021

Raportointi-

luokka

Päästöluokka Lähtötiedot, enimmäkseen FADN:stä

Maatalous Ruuansulatus CH4 Tilakohtaiset eläinmäärät

Lannankäsittely CH4 ja 

N2O

Eläinmäärät, lannan käsittelyjärjestelmät

Maaperä N2O Väkilannoitteen N, lannan määrä eläinmäärien perusteella,  

kasvintähteet satojen perusteella, eloperäisten maiden osuus 

maannostietokannasta

Kalkitus CO2 Käytetyn kalkin määrä arvioidaan kustannusten perusteella

Maankäyttö Maaperän CO2 Eloperäisten maiden osuus kirjanpitotiloille 

maannostietokannasta

Kivennäismaat: ks. seuraava dia.

Energia Energiankäytön CO2 Käytetyn polttoaineen määrä arvioidaan kustannusten ja 

polttoainelajin mukaan
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Kivennäismaiden peltojen 

hiilitaselaskenta 

Taloustohtorissa

FADN: pinta-ala, sadot, eläinmäärät 

→ maahan tuleva hiilisyöte

Yasso-malli → hiilivarastomuutos 

(päästö tai nielu)

Yleistetään painokertoimien avulla 

halutuille luokitteluille

1.11.2021



11

Yasso-mallin käyttö Taloustohtorissa

Alustus alueittain (4 FADN-aluetta) ja tuotantosuunnittain (10)

-> Viiteryhmiä 40. 

Ilmastodata (30 v. ka) on laskettu kunnittaisista arvoista aggregoimalla 

aluetasolle

Alustus vuodesta 1900 Yasso-mallilla:
‒ Alkutilaksi metsän hiilivarasto (etelä ja pohjoinen erikseen), noudatetaan samaa aluejakoa kuin KHK-

inventaariossa

‒ Syötteenä alueittain ja tuotantosuunnittain 10-vuoden keskiarvosyöte (2000-2009)

‒ Ilmastodatana 30-vuoden keskiarvo v. 1961-1990

‒ Käytetty Yasso07 parametrisointia (Tuomi et al. 2011)

Viiteryhmien hiilivarastoa käytetään tilan ensimmäisen vuoden alkuvarastona. 

Yasso-mallista hiilivarasto jokaiselle vuodelle→hiilivarastomuutokset

1.11.2021
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Esimerkkejä palvelusta haetuista raporteista

1.11.2021
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Tilat kasvavat→ päästöt per tila kasvavat

1.11.2021
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Päästöt per tuotettu euro eivät kasvaneet

1.11.2021
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Mistä tilojen päästöt koostuvat?

1.11.2021

Energian 

merkitys 

pieni
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Eri tuotantosuuntien merkitystä voidaan tarkastella 

alueittain
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Tuotantosuunnittain

1.11.2021

Laskevia: Kasvihuoneyritykset (bioenergia), siipikarja (tuotantopanoksia käytetty vähemmän 

suhteessa tuotokseen, on siirrytty ostorehuihin. Tuottavuus kasvanut, enemmän satoa ja joissain 

tapauksissa korkeampi SO-arvo).
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Siipikarja tarkemmin –energia, lannoitteet, turvepellot

1.11.2021
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Kalkitus vähenee

1.11.2021
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Sikatilat – ei yhtä vahva energiankäytön vähenemä 

1.11.2021
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Kivennäismaiden hiili aikasarjassa

Vuosien välillä on isompi vaihtelu kuin khk-inventaariossa, koska 

Taloustohtorissa ei käytetä liukuvia keskiarvoja. Vaihtelu johtuu pääasiassa 

satotasojen vaihtelusta.

1.11.2021
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Kivennäismaiden hiilivarastomuutokset 

tuotantosuunnittain

1.11.2021

Negatiivinen 

luku=hiilivarasto 

kasvaa, 

positiivinen=päästö

Sika- ja 

siipikarjatiloilla vähän 

pinta-alaa suhteessa 

lannan levitysalaan 

(lannan osto/myynti 

kuitenkin huomioitu).
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Luomu vs. tavanomainen

Pienemmät sadot luomussa näkyvät isompina hiilivaraston muutoksina.

1.11.2021
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Turvepeltojen päästöt

1.11.2021

1,4 prosenttiyksikön kasvu eloperäisten pinta-alaosuudessa 2001-2017 

Osuus peltoalasta
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Turvepeltojen päästöt per tila, suuralueet

1.11.2021

Etelä-Suomen 

turvepeltojen 

päästövähen-

nyspotentiaali 

on 0,5 Mt 

CO2?
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Keskittymiskehitys

1.11.2021

Olisi kiinnostavaa tarkastella tilakoon 

vaikutusta päästöihin.
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Miten tarkastella tilakoon vaikutusta päästöihin?
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Mitä muuta tilakoon vaikutuksesta voisi päätellä?

1.11.2021

Väkilannoitteita 

käytetään melko 

samanlaisia 

määriä/ha.

Sadot ovat isommat 

isoilla tiloilla/ha
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Mihin tietoa voi käyttää?

Tilanomistaja näkee, mitkä päästölähteet ovat olennaisia. Usein esim. 

energiankäytön merkitys kokonaispäästöihin yliarvioidaan.  

Voidaan tehdä arvioita alueellisten erojen/rakennemuutoksen/muiden 

tekijöiden vaikutuksista päästöihin.

Maatalouspolitiikan suunnittelijat voivat arvioida politiikkavaihtoehtojen 

vaikutuksia. 

Palvelusta saa esimerkiksi tietyn tyyppisen esimerkkitilan päästöt pohjaksi 

erilaisiin tarkasteluihin. 

1.11.2021



Kiitos!


