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Tämän työn tarkoitus on pyrkiä havainnollistamaan mistä maatalouden päästöt syntyvät, 

mitkä ovat päästöjen merkittävimmät aiheuttajat ja laskea hiilijalanjälki Hasulan tilalle. Suo-

messa maataloussektorilta syntyy vuosittain yli 6,5 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia. 

Tämä vastaa yli 10 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Merkittävimmät päästöjen aiheut-

tajat ovat lannoitus sekä eläinten ruoansulatuksesta syntyvät päästöt. Päästöjen tasaisen mää-

rän takia hiilijalanjäljen selvittäminen ja pienentämismahdollisuuksien tarkastelu tiloilla on 

tärkeää. 

 

Laskennan tulokseksi saatiin, että tilan hiilijalanjälki on yhteensä 321 430 kg CO2-ekviva-

lenttia. Hiilijalanjäljen pienentäminen on hankalaa, mutta sitä voitaisiin yrittää pienentää 

esimerkiksi lajittelemalla jätteet, tai siirtymällä polttomoottoreista sähkömoottoreihin. Hiili-

jalanjäljen on osoitettu vertailemalla olevan pienempi, kuin muiden saman alueen tilojen 

hiilijalanjälki.  
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Goal for this bachelor's thesis is to illustrate where emissions are from, and which are the 

main sources of those emissions and calculate Hasula's farm's carbon footprint and think 

could the carbon footprint be lower. During one year almost 6,5 million tonnes of CO2 equiv-

alents is produced from agricultural sector in Finland. This corresponds over 10 percent of 

the total emissions. The major sources of emissions are fertilization and animal digestion. 

Because of the steady amount of emissions, it is important to calculate the carbon footprint 

for the farms and try to figure about ways to decrease the emissions. 

 

The result of the calculation was that the carbon footprint of the Hasula’s farm is 321 430 

kg CO2-equivalents. Decreasing the carbon footprint is difficult but it could be decreased by 

waste sorting or changing the combustion engines to electrical ones. The carbon footprint 

has been compared to other farm footprints from the same region. Hasula’s carbon footprint 

is lower than those farms which it is compared to.  
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SYBMOLI – JA LYHENNELUETTELO 

 

Roomalaiset 

m massa kg 

 

Kreikkalaiset 

𝜌 tiheys kg/m3 

 

Muut symbolit 

Bo,t  eläinyksilön  

metaanin tuottopotentiaali   [m3 CH4/kg VS] 

EF   päästökerroin  [kg N2O-N/kg N],  

     [kg N2O-N/ha], 

     [kg CH4/pää], 

     [kg CO2-C/kg C], 

     [kg N2O-N/kg N], 

     [kg NH3-N/kg N] 

F    lannoitteen typen määrä  [kg N/ha] 

Frac   osuus lannoitteen typestä, joka haihtuu  

  NH3:na tai NOx:nä  [prosenttia]  

M  viljelymailla käytetyn kalkin määrä [kg/ha] 

n  kappalemäärä  [kpl] 

VSt   eläinlajikohtainen päivittäisen  

eritetyn haihtuvien  

kiintoaineiden määrä   [kg VS/pää/pv] 

 



 

 

Vakiot 

CO2-C muunnoskerroin CO2-päästöiksi   44/12 

kilowattitunneista megajouleiksi muunnoskerroin 3,6 

kulkeutumiskerroin   0,565 

N2O-N muunnoskerroin N2O -päästöiksi  44/28 

 

Dimensiottomat luvut 

MCF   lantajärjestelmän päästökerroin 

RFNH3,animal housing  eläinsuojan lantajärjestelmäkohtainen vähennyskerroin  

RFNH3, manure storage  lantavaraston vähennyskerroin  

Tcorr,e.s   lämpötilasta johtuva korjauskerroin eläinsuojan lantajärjestel-

mälle  

Tcorr,l.v   lämpötilasta johtuva korjauskerroin eläinsuojan lantavarastolle 

 

Alkuaineet ja yhdisteet 

Cd  kadmium 

CH4 (g)  metaani 

CO2 (g)  hiilidioksidi 

Cu  kupari 

H2 (g)  vety 

HFC (g)  fluorihiilivety 

H2S (g)  rikkivety 

N  typpi 

N2 (g)  typpi  



 

 

NF3  typpitrifluoridi 

NH3  ammoniakki 

NO (g)  typpimonoksidi 

N2O (g)  dityppioksidi 

O3  otsoni 

PFC (g)  perfluoratut yhdisteet 

SF6  rikkiheksafluoridi 

Si  pii 

Zn  sinkki 

 

Alaindeksit 

AG  maanpäällinen 

animal housing eläinsuoja 

annual  vuotuinen 

ATD  vaihdunta 

BG  maanalainen 

BIO  biomassa 

corr  korjaus 

CR  crop residue 

crop residue  jäännös kasvustosta 

D(mm)  direct 

deposition  laskeuma 

dolomite  dolomiittikalkki 



 

 

enteric  ruoansulatus    

e.s  eläinsuoja 

GASF  väkilannoitteesta haihtuva kaasu   

GASM  orgaanisesta lannoitteesta haihtuva kaasu 

grass  nurmi 

leaching  huuhtouma 

Limestone  kalsiittikalkki 

liming  kalkitus 

livestock category tuotantoeläinten määrä 

l.v  lantavarasto 

manure  lanta 

manure management lannan käsittely 

manure storage lannan säilytys 

mine  savi- tai kivennäismaa 

N  typpi 

no crust cover slurry liete, jonka päällä ei ole päällistä 

run off  valuma   

ON  orgaaninen typpi 

o,t  metaanintuotto potentiaali 

slurry  liete 

SN  väkilannoitetyppi 

swine  sika 

total  kaikki 



 

 

volatisation  haihtuminen 

 

Lyhenteet 

a  anno, vuosi 

ATP  adenosiinitrifosfaatti 

CAP  Euroopan Unionin yhteinen maatalouspolitiikka 

ekv  ekvivalentti 

GWP  Global Warming Potential 

ha  hehtaari 

IFOAM  International Federation of Organic Agriculture Movements 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

LUKE  Luonnonvarakeskus 

LULUCF  Land use, Land-use Change and Forestry 

KAISU  keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma 

MJ  megajoule 

Mt  megatonni 

NPK  Nitrogen, Phosphorus, Potassium (typpi, fosfori, kalium) 

pH  happamuus 

SER                                    sähkö- ja elektroniikkaromu 
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1  Johdanto 

Johdantokappaleessa käsitellään kandidaatintyön taustoja sekä kerrotaan lyhyesti työn tar-

koitus ja rajaukset. Työn taustat kappale keskittyy tarkastelemaan maatalouden päästöjä ja 

niiden lähteitä yleisellä tasolla. Lisäksi taustat kappaleessa keskitytään tarkastelemaan maa-

talouden päästöjen kehittymistä. Työn tavoitteet ja rajaukset kappale käsittelee työn aihetta 

sekä aiheen rajauksia. Rajauksia esitellään teoriaosiolle sekä case-osiolle.  

 

1.1  Työn taustat 

Maatalous on yksi merkittävimmistä päästöjen lähteistä Suomessa. Maataloudesta vapautuu 

erityisesti dityppioksidia (N2O), metaania (CH4) ja hiilidioksidia (CO2). (Tilastokeskus 

2020.) Vuonna 2020 maataloussektorin päästöt olivat suuruudeltaan 6,5 miljoonaa tonnia 

CO2-ekvivalenttia (ekv). Merkittävimmät päästöjen lähteet olivat maaperä ja kotieläinten 

ruoansulatus. Maaperän osuus oli 3,6 miljoonaa tonnia CO2-ekv ja kotieläinten ruoansula-

tuksen 2,1 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Maataloussektorin päästöt vastasivat noin 14 prosent-

tia Suomen kokonaispäästöistä. Kaikkia maatalouden päästöjä ei kuitenkaan lasketa osaksi 

maataloussektorin päästöjä. Osa maatalouden päästöistä raportoidaan esimerkiksi energia-, 

jäte- ja LULUCF-sektorilla. (Luonnonvarakeskus 2021 a.) LULUCF muodostuu sanoista 

land use, land use change and forestry (EU 2018/841). 

 

Päästölaskelmissa otetaan huomioon kotieläinten ruoansulatus (CH4), maatalousmaat (N2O), 

lannan käsittely (CH4, N2O), peltopolton päästöt (CH4, NO2), kalkitus ja urean käyttö (CO2). 

Maatalousmaat voidaan jakaa vielä eri luokkiin lannoitteiden mukaan. Tällaisia luokkia ovat 

esimerkiksi keinolannoitusta tai eloperäisiä lannoitteita käyttävät maatalousmaat. Jako teh-

dään käytettävän lannoitteen perusteella. (Luonnonvarakeskus n.d.) 
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Koska maataloussektorin päästöt eivät ole merkittävästi muuttuneet 2000-luvun aikana, hal-

litus on asettanut maataloussektorille kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen vuo-

teen 2035 mennessä, joka on 29 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vähennys on osa Hiili-

neutraali Suomi 2035- ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Vähennys on myös osa Euroopan unio-

nin yhteistä maatalouspolitiikkaa, eli CAP-suunnitelmaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 

2021 b). Koko maankäyttösektorille on asetettu vähennystavoitteeksi 3 miljoonaa tonnia 

CO2-ekv. Tämä kattaa myös maatalousmaiden hiilidioksidipäästöt ja poistumat. Eräs keino 

päästövähennyksen saavuttamiseksi olisi heikkotuottoisten peltojen siirtäminen pois maata-

louskäytöstä.  CAP-suunnitelman ulkopuolella edistetään myös ravinteiden kierrätystä ja 

peltojen kipsikäsittelyä. (Maa- ja Metsätalousministeriö 2021 a, 1–2.) 

 

Päästövähennyksen vertailuvuotena 2019 maatalouden kasvihuonekaasupäästöt olivat 16 

miljoonaa tonnia CO2-ekv. Lukema perustuu tieteelliseen arvioon. Vuoteen 2035 mennessä 

päästöjä tulisi olla kokonaisuudessaan 11,4 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Maatalousmaiden 

kasvihuonekaasupäästöt luetaan maankäyttösektorille. Päästövähennyksen edistyminen ra-

portoidaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) ja ilmastovuosi-

kertomuksen raportoinnin yhteydessä (Ympäristöministeriö 2020; Maa- ja Metsätalousmi-

nisteriö 2021 a, 2–3.)  

 

1.2    Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on kartoittaa maataloussektorin päästöjä sekä päästöjen 

lähteitä. Tämän lisäksi työssä lasketaan hiilijalanjälki Hasulan tilalle. Tila sijaitsee Tohma-

järvellä, Pohjois-Karjalassa. Työ koostuu teoria- ja case osiosta. Teoriaosuudessa käsitellään 

yleisesti maatalouden päästöjä ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi osiossa käsitel-

lään myös kiertotalouden merkitystä maataloudessa ja kuinka sitä voidaan entistä paremmin 

hyödyntää. Kiertotalouden näkökulman ja luomuviljelyn mukaan ottamisella halutaan avata 

mahdollisuuksia saavuttaa vähennyksiä päästöissä. Teoriaosiossa käsitellään myös luomu-

viljelyn ympäristövaikutuksia verrattuna tavanomaiseen viljelyyn. Teoriaosion on tarkoitus 

tukea case-osion ymmärtämistä. Case-osio kattaa tilan toiminnoille suoritettavan päästölas-

kelman. 
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Tilan toimintaan kuuluu maanviljely, tuotantoeläinten kasvatus, konekorjaamo sekä rypsiöl-

jyn ja valkuaisrehun puristus. Tilan eri toiminnot eivät ole erillisiä toimintoja toisistaan, vaan 

liittyvät vahvasti toisiinsa kiertotalouden näkökulmasta katsottuna. Tilalla pyritään hyödyn-

tämään toisista toiminnoista syntyviä tuotteita, kuten esimerkiksi lantaa pelloilla lannoit-

teena (Hasunen, haastattelu 2.1.2022). 

 

Tilalla viljellään ohraa, rypsiä, vehnää sekä apilanurmea. Viljelykäytössä peltoalaa on noin 

180 hehtaaria. Pelloilla viljellään rehua tilalla kasvatettaville sioille sekä rypsiä öljyn puris-

tusta varten. Sikoja on tilalla noin 300 kappaletta, ja ne kasvatetaan lihaksi. Lihat kuljetetaan 

itse teuraaksi ja jaellaan myyntipisteisiin lähiseudulle. Lihan jalostaminen jätetään laskennan 

ulkopuolelle, sillä se on ulkopuolisen toimijan tehtävä. (Hasunen, haastattelu 2.1.2022). 

 

Maanviljelyn ja sikojen kasvattamisen lisäksi tilalla puristetaan itse viljellystä rypsistä öljyä. 

Suurin osa tuotetusta öljystä käytetään viljan kuivauksessa ja pieni osa rypsiöljystä käytetään 

aggregaatin polttoaineena. Öljyn puristamisen yhteydessä tuotetaan sioille valkuaisrehua, 

jolla korvataan sikojen valkuaistarpeeseen käytetty soija. Tilalla sijaitsee myös konekor-

jaamo, jossa korjataan tilan omia koneita, sekä asiakkaiden autoja ja muita pienkoneita. (Ha-

sunen, haastattelu 2.1.2022). 

 

Päästöjen laskeminen perustuu tilalliselta saatuihin tietoihin, joiden pohjalta voidaan suorit-

taa toimialakohtainen päästölaskelma. Laskelmissa otetaan huomioon se, että tilan toiminnot 

eivät ole itsenäisiä toimintoja, vaan niiden toiminnat risteävät keskenään. Tämä koskee eri-

tyisesti maanviljelyä sekä sikalatoimintaa. Laskennan lopuksi tiedot yhdistetään ja lasketaan 

tilan hiilijalanjälki. Laskenta kattaa tyypillisimmät kasvihuonekaasut. Laskenta suoritetaan 

hyödyntäen Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.  
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2   Viljelyn ympäristövaikutukset 

Kappale kaksi keskittyy käymään läpi tarkemmin viljelyn ympäristövaikutuksia. Ympäris-

tövaikutuksia käydään läpi useasta näkökulmasta kuten maaperän, lannoitteiden sekä vilje-

lytavan kannalta. Kappaleen tarkoitus on auttaa hahmottamaan, millainen vaikutus kullakin 

läpikäydyllä osa-alueella on ympäristölle.  

 

2.1  Maaperän merkitys 

Viljelytarkoitukseen otettu maa on merkittävässä roolissa, kun ajatellaan maatalouden pääs-

töjä. Maaperässä esiintyy kasvihuonekaasuja kuten CO2, N2O sekä CH4. Erilaisissa maape-

rissä esiintyy eri tavalla kasvihuonekaasuja, joka vaikuttaa siihen, millaista maata kannattaisi 

viljellä. Oikeanlaisella maaperänvalinnalla voidaan vaikuttaa maatalouden päästöihin. 

(IPCC 2001, Leifeldin 2009, 23 mukaan.) 

 

N2O:a syntyy kahdesta prosessista, jotka ovat nitrifikaatio ja denitrfikaatio. Denitrifikaatio 

ja nitrifikaatio ovat toistensa vastakkaisia reaktioita. N2O kaasun syntyminen vaatii NO:a ja 

N2:ä. Nitrifikaatio tarkoittaa reaktiota, jossa ammoniakki hapettuu nitraatiksi. Reaktio tapah-

tuu hapellisissa olosuhteissa toisinkuin denitrifikaatio, joka tapahtuu yleensä hapettomissa 

olosuhteissa. N2O:n määrän ja lannoittamisen välillä on selvä yhteys, sillä lannoittamisen 

jälkeen N2O:a esiintyy maaperässä enemmän.  (Ball et al. 1999; Müller et al. 2004; Neftel et 

al. 2000; Simek et al. 2004, Leifeldin 2009, 25 mukaan.) 

 

Metaani (CH4) on biokemiallisen pelkistymisprosessin tuote. Metaania tavataan tyypillisim-

min hapettomissa vesiekosysteemeissä. Tällaisia ekosysteemejä ovat esimerkiksi tulvatasan-

teet, turvemaat, suot ja alueet, joissa viljellään riisiä. Metaani voi päätyä ilmakehään kol-

mella eri tavalla. Nämä kolme tapaa ovat purkautuminen, diffuusio ja kulkeutuminen putki-

lokasvien tuuletuslukkojen kautta. Diffuusion kautta metaania pääsee eniten ilmakehään ja 
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vähiten kasvien tuuletuslukkojen kautta. (Robertson ja Grace 2004, Leifeldin 2009, 25–26 

mukaan.) 

 

Typen määrä maaperän ekosysteemissä ja vapautunut N2O:n määrä auttavat ymmärtämään 

maailmanlaajuisia N2O-päästöjä. Tärkeimmät päästötekijät IPCC:n (1996) mukaan ovat lan-

noittaminen, lannan säilöntä, lietteen säilöntä ja huuhdottu nitraatti. IPCC on lyhenne 

sanoista Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2022).  Metaania puolestaan 

tulee eniten kosteikoilta sekä riisin viljelystä. Nämä ovat suurimpia yksittäisiä metaanin läh-

teitä. Metaania syntyy IPCC:n (2001) mukaan globaalisti 500–600 Mt CH4. Kosteikkojen ja 

riisin viljelymaiden päästöt ovat 203 ja 337 Mt CH4 välillä. (IPCC 2001, Leifeldin 2009, 32–

35 mukaan.) 

 

Kivennäismaiden maankäytön muutoksesta johtuvat CO2-päästöt ovat 710–1200 Mt CO2-

ekv ja soiden salaojittamisesta 269 Mt CO2 -ekv. CO2-päästöt turpeen kasvun takia ovat 

arvioidusti 279 Mt CO2 -ekv. Suurimmat päästöt syntyvät kosteikoilta ja luonnollisessa ti-

lassa olevista maista. Ihmisen toimesta eniten päästöjä syntyy maataloudesta ja riisin vilje-

lystä. (Gorham 1991; Pautian et al. 1997; WBGU 1998; Spiers 1999; Smith et al. 2000; IPCC 

2001; Bouwman et al. 2002; ; Moore 2002; FAO 2003, Leifeldin 2009, 38 mukaan.) 

 

2.2  Lannoitteiden käyttö 

Kappaleessa 2.2 käsitellään erilaisia maataloudessa käytettäviä lannoitteita. Kappaleessa kä-

sitellään typpi-, fosfaatti-, bio- ja piilannoitteita sekä orgaanisia lannoitteita. Lannoitetyyp-

pien lisäksi kappaleessa käsitellään kunkin lannoitetyypin ympäristövaikutuksia.  

 

2.2.1  Typpilannoitteet 

Lannoitteet ovat oleellinen osa onnistunutta viljelyä. Lannoitteet kuitenkin aiheuttavat eri-

laisia ympäristövaikutuksia. Yleisimmin käytetty lannoite on mineraalityppilannoite. Mine-

raalityppilannoitteiden huono puoli on kuitenkin se, että ne aiheuttavat korkeita päästöjä 
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ilmakehään, vesistöihin ja maaperään. Typpeä käytetään lannoitteena, koska se on tärkeää 

kasvisoluissa monissa rakenteellisissa, geneettisissä ja metabolisissa yhdisteissä. Tällaisia 

yhdisteitä ovat esimerkiksi proteiini ja nukleiinihappo. Typpi on myös osana energian siirtoa 

ja sitä esiintyy esimerkiksi energiansiirrossa tarvittavassa komponentissa, jota kutsutaan 

adenosiinitrifosfaatiksi. Siitä voidaan käyttää lyhennettä ATP. Kasvi voi ottaa typpeä käyt-

töönsä useassa muodossa, joista kaksi ovat ammoniumioni sekä nitraatti-ioni. Vuonna 2010 

kehittyvissä maissa tuotettiin ja kulutettiin määrällisesti enemmän typpilannoitteita kuin ke-

hittyneissä maissa. (CFE 2010; IFA 2013, Basosin et al. 2014, 3 ja 7 mukaan; Börsch et al. 

2011, 208). 

 

Typpilannoitteista voidaan käyttää myös lyhennettä N-lannoite. N-lannoitteiksi luetaan esi-

merkiksi urea, NPK, ammoniakki, ammoniumsulfaatti, ammoniumnitraatti, ammonium- 

fosfaatti, kalsiumammoniumnitraatti ja erilaiset muut typpivalmisteet. Käytetty lyhenne 

NPK tulee typen, fosforin sekä kalium kemiallisista merkeistä (Schachtman ja Shin 2007, 

Ashinan et al. 2021, 1 mukaan). Näistä N-lannoitetyypeistä eniten käytetään Keski- ja Etelä-

Euroopassa ammoniumnitraattia sekä kalsiumammoniumnitraattia vuosina 2007–2011. Aa-

siassa samoina vuosina eniten käytetty N-lannoite oli esimerkiksi urea ja Pohjois-Ameri-

kassa vastaava lannoite oli ammoniakki. Tästä voidaan huomata, kuinka paljon eri maiden 

välillä on vaihtelua. (IFA 2013, Basosi et al. 2014, 8 mukaan.) 

 

Jos N-lannoitteiden jakautumista tarkastellaan puolestaan viljeltävän lajin näkökulmasta, 

eniten N-lannoitteita käytettiin vehnän, riisin sekä maissin viljelyssä vuonna 2010. (IFA 

2013, Basosi et al. 2014, 8 mukaan.) Maatalouskäytössä olevien maiden kyky kerätä hiiltä 

on heikentynyt, josta on seurannut hiilidioksidin vapautuminen ilmakehään. N-lannoitteiden 

käyttö, maaperän lämpötila ja kosteus on vaikuttavat CO2-päästöihin vahvasti. (Wiseman ja 

Seiler 2004; Davidson ja Janssens 2006, Basosin et al. 2014, 15–16, 17, 19, 22 mukaan.) 

 

CH4-päästöt ovat vaikutukseltaan voimakkaampia, kuin CO2-päästöt, sillä CH4:n kyky ab-

sorboida infrapunasäteilyä on parempi kuin hiilidioksidin. CH4 reagoi troposfäärissä hyd-

roksyyliradikaalien kanssa aiheuttaen hapettavan voiman alenemisen. Tämä saattaa johtaa 
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myös muiden kasvihuonekaasujen syntymiseen, kuten CO:n, CO2: n sekä O3:n. (Cicerone ja 

Oremland 1988, Basosin et al. 2014, 17–19 mukaan.) 

 

N2O on kasvihuonekaasu, jonka globaali lämmityspotentiaali on 265 kertaa suurempi kuin 

CO2:n. Noin 24 prosenttia päästöistä, joita maatalous tuottaa, on peräisin maatalousmaista 

sekä N-lannoitteista. N2O -päästöt syntyvä pääosin maaperästä. N2O -päästöillä on suora 

vaikutus ilmaston, sadonhoidon sekä maaperän fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien yh-

teisvaikutukseen. (Bouwman 1996 ja 2022; IPCC 2007, Basosin et al. 2014, 19 mukaan; 

IPCC 2014, Tilastokeskus 2016 mukaan.) 

 

Ammoniakista suurin osa on peräisin maataloudesta. Ammoniakkia syntyy lannoitteissa ole-

vasta ammoniumista, joka muuntuu ammoniakiksi ja vapautuu ilmaan. Ammoniakin ympä-

ristövaikutukset ovat moninaisia ja voivat ovat olla hyvin erilaisia alueesta riippuen. Tähän 

on syynä ilmakehässä tapahtuva kulkeutuminen. Ammoniakki aiheuttaa esimerkiksi maa- ja 

vesiekosysteemien happamoitumista ja rehevöitymistä. (Mosier 2001; Galloway et al. 2004; 

Erisman et al. 2008; Hayashi ja Yan 2010, Basosin et al. 2014, 22 mukaan.) 

 

NOx -päästöt ovat osittain peräisin maatalousmaista. On arvioitu, että NOx -päästöt maape-

rästä ovat noin 14 prosenttia maailman kokonaispintapäästöistä. Maatalouden NOx -päästöt 

sisältävät myös jätteiden poltosta sekä maanraivauksesta syntyvät päästöt. Arvioiden mu-

kaan NOx -päästöjen vaikutus ilmakehän lämpenemiseen on ennemminkin viilentävä, kuin 

lämmittävä, sillä se vähentää CH4 määrää ilmakehässä ja vähentää O3 muodostumista ilma-

kehässä. (Jaeglé et al. 2005; Fuglestvedt et al. 2010, Basosin et al. 2014, 23–24 mukaan.) 

 

2.2.2  Fosfaattilannoitteet 

Fosfaattilannoitteiden ja niiden sivutuotteiden tarve kasvaa, sillä niillä pyritään parantamaan 

maaperää. Tämä parantaminen voi kuitenkin johtaa maaperän, kasvien ja pohjaveden saas-

tumiseen. Saastumisen aiheuttaa hivenaineet, joita fosfaattilannoitteet ja sivutuotteet sisältä-

vät. Tällaisia saastuttavia hivenaineita ovat esimerkiksi Cd, Cu, Pb, ja Zn. Fluorin avulla 
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nämä hivenaineet siirtyvät fosfaattikivestä fosfaattilannoitteisiin valmistusvaiheessa. Fos-

faattilannoitteista ne siirtyvät esimerkiksi fosfokipsiin. Hivenaineiden määrä voi vaihdella 

lannoitteissa ja tuotteissa riippuen fosfaattikiven alkuperästä ja siitä, millaista prosessia on 

hyödynnetty. (Kassirin 2014, 46.) 

 

Fosfaattilannoitteiden ja sen fosfokipsin käyttöä on tutkittu paljon. Tutkimukset ovat keskit-

tyneet arvioimaan fosfaattilannoitteiden käyttöä maatalousmaissa. Eniten huolta on aiheut-

tanut kadmium, sillä sitä voi kertyä maaperään suuriakin määriä. Tämä voi olla haitallista 

esimerkiksi ihmisten terveydelle. On osoitettu, että Cu, Cd ja Zn voivat siirtyä veteen. Fos-

faattilannoitteiden hivenaineet voivat kertyä kasveihin ja tämän jälkeen päätyä pohjavesiin. 

Ne voivat myös liittyä maaperän erilaisiin komponentteihin. Keskeinen rooli hivenaineiden 

vapautumisessa tai pitämisessä on pH:lla. On osoitettu, että fosfaattilannoitteilla on suurin 

osuus hivenaineiden pääsystä maaperään. Hivenaineiden aiheuttama saastuminen saattaa 

olla vaarallista kasveille ja pohjavedelle. (Adriano 1986; Conkline 1992; Malavolta 1994; 

Arocena et al. 1995; Guttormsen et al. 1995; Jenf ja Singh 1995; Loganthan et al. 1995; 

McLaughlin et al. 1996;  Lambert et al 2007;  Morvedt 2005, Kassirin 2014, 46 mukaan.) 

 

2.2.3  Orgaaniset lannoitteet 

Orgaanisten lannoitteiden nousu kemiallisten lannoitteiden rinnalle on ollut tärkeää. Orgaa-

nisista lannoitteista on tullut kestävämpi vaihtoehto verrattuna kemiallisiin lannoitteisiin. 

Kemiallisilla lannoitteilla on saatu viljeltyä suurempia satoja, mutta aiheutettu samalla myös 

haittaa ympäristölle sekä yhteiskunnalle. Kemiallisilla lannoitteilla on yhteys myös ruoka-

turvan heikkenemiseen. Syy tähän on se, että esimerkiksi kemiallisten lannoitteiden hinnat 

ovat kasvaneet ja niitä on jouduttu käyttämään entistä suurempia määriä, että on voitu yllä-

pitää satoa ja tuottavuutta. (Perrott et al. 1992; Vitousek et al. 1997; Matson et al. 1998; 

Frink et al 1999; Steinshann et al. 2004; Gruber ja Galloway 2008; Huang et al 2022, 

Chauhanin et al. 2012, 64 mukaan) 
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Orgaaniset lannoitteet ovat lannoitteita, jotka voivat sisältää kasvi-, eläin-, tai mikrobiperäi-

siä aineita. Niissä ei saa käyttää yhdyskuntien tai teollisuuden jätevesilietteitä. Lannoitteiden 

koostumuksen muuttamisen takia niihin voidaan kuitenkin lisätä muita tarvittavia aineita 

sekä elintarvikekäyttöön sallittuja väriaineita. Tämän lisäksi orgaanisissa lannoitteissa voi-

daan hyödyntää Suomessa kasvinsuojeluaineeksi kelpaavia aineita, jotka ovat orgaanisia tai 

epäorgaanisia. (Ruokavirasto 2019.) 

 

Maatalouden ympäristöongelmat eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään kemiallisiin lannoittei-

siin, vaan samanlaisia ongelmia esiintyy myös esimerkiksi lannan ja kompostin hyödyntä-

misessä. Sekä kemiallisella, että eläinperäisellä jätteellä voi olla ympäristölle saastuttava 

vaikutus. Orgaanisena lannoitteena käytettävät lannat sisältävät typpirikkaita ainesosia sekä 

runsaasti ravinteita, jotka ovat uutettavia. Tällaisia ravinteita ovat fosfori, kalium, kalsium, 

magnesium, kupari ja sinkki. Ne voivat lisätä maaperän hedelmällisyyttä. Tämä kuitenkin 

tapahtuu keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että sii-

pikarjan jätteen hyödyntämisellä on yhteys maaperän ravintoaineiden määrän kasvamiseen 

sekä joidenkin ravinteiden kerääntymistä. Kerääntyminen saattaa aiheuttaa joidenkin ravin-

teiden häviämisen ympäristöön. (McLaughlin ja Mineau 1995; Mitchell ja Tu 2006; Jarecki 

et al 2008, Chauhanin et al. 2012, 66 mukaan.) 

 

Globaalisti typen hyödyntäminen lannoitteena on kasvanut ja sen odotetaan kasvavan voi-

makkaasti tulevaisuudessa. Lannoitteita hyödyntävä maatalous on yksi merkittävimmistä 

N2O-päästöjen aiheuttajista. Se muodostaa jopa 70 prosenttia N2O -päästöistä. Kokonaisuu-

dessaan lannoittaminen johtaa kasvihuonekaasujen vapautumiseen, otsonikerroksen ohentu-

miseen sekä ilmaston lämpenemiseen. N2O -päästöjen on katsottu aiheuttavan otsonikerrok-

sen ohentumista. N2O:n sekä ammoniakin päästöt tuotantoeläimistä sekä mineraalilannoit-

teista ovat johtaneet maaperän happamoitumiseen sekä vesistöjen saastumiseen. Kemialliset 

lannoitteet eivät siis yksinään ole ympäristövaikutusten aiheuttaja, vaan esimerkiksi orgaa-

niset lannoitteet aiheuttavat saman tyyppisiä vaikutuksia. (Matson et al. 1998; Vance 2000; 

Flessa et al. 2002; Tillman et al. 2002; Norse 2003; Ma et al. 2007, Chauhanin et al. 2012, 

67 mukaan.) 

 



22 

 

2.2.4  Biolannoitteet 

 

Biolannoitteella tarkoitetaan ainetta, joka sisältää eläviä mikro-organismeja. Kun nämä 

mikro-organismit levitetään maahan, siemeniin tai kasveihin, ne edistävät kasvien kasvua 

sekä lisäävät ravinteiden saamista. Biolannoitteita käytetään nopeuttamaan mikroprosesseja. 

Näiden mikroprosessien tarkoitus on nopeuttaa kasvien ravinteiden saamista. (Vassey 2003; 

Bardi ja Malusa 2012; Malusa ja Vassilev 2014; Mazid ja Khan 2015; Mahanty et al. 2016, 

Bhattacharjeen et al. 2016, 3316 mukaan.) Biolannoitteiden on katsottu parantavan maape-

rää, sillä ne lisäävät sen hedelmällisyyttä. Hedelmällisyys parantuu, koska lannoitteet pysty-

vät sitomaan typpeä ilmakehästä sekä liuottamaan liukenemattomia fosfaatteja. Lannoitteet 

tuottavat myös erilaisia kasvien kasvua edistäviä aineita maaperään.  (Vassey 2003; Bardi ja 

Malusa 2012; Pandey ja Singh 2012; Malusa ja Vassilev 2014; Mazid ja Khan 2015; Ma-

hanty et al. 2016, Bhattacharjeen et al. 2016, 3316 mukaan.) 

 

Biolannoitteista ja erityisesti mikrobien käytöstä lannoitteena on vuosien saatossa tullut mer-

kittävä vaihtoehto kemiallisille lannoitteille.  Biolannoitteilla on potentiaalia parantaa kas-

vinviljelyä sekä ruokaturvallisuutta. Tutkimukset ovat osoittaneet biolannoitteiden olevan 

kyvykkäitä antamaan kasveille niiden tarvitsemat ravinteet riittävinä määrinä. Tämän seu-

rauksena sadon koko kasvoi. Biolannoitteilla voidaan myös joissain määrin suojata kasveja, 

vaikka ne eivät kasvinsuojeluaineita varsinaisesti olekaan. (Bhattacharjeen et al. 2016, 

3316.) 

 

Biolannoitteet voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin niissä vaikuttavien organismien perus-

teella. Organismeilla on myös erilainen tehtävä lannoitteessa. Lannoitteissa hyödynnetään 

esimerkiksi syanobakteereja, joilla voidaan korjata typen ja hiilen määrää. Syanobakteerit 

tuottavat myös kasvua edistäviä aineita. Lannoitteissa voidaan käyttää myös ruskolevää, 

joilla voidaan parantaa esimerkiksi maaperän rakennetta ja ilmastusta. Punalevät puolestaan 

ovat hiilihydraattien ja ravinteiden lähde. Lisäksi esimerkiksi sienet ovat myös lannoitteissa 

hyödynnettäviä osia. (Singh 1961; Cholitkul 1979; Blunden 1991; Crouch ja van Staden 

1993; Vaishampayan 1998; Watanabe ja Zodape 2001; McHugh 2003; ; Norrie ja Keatthley 
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2006; Smit 2009; Craigie 2011; Osamn et al. 2012; Sharman et al. 2014; Xu et al. 2017; Din 

et al. 2019; Zarezadeh et al 2020, Mahapatran et al. 2022, 5 mukaan.) 

 

2.2.5  Piilannoitteet 

Maaperän toisiksi yleisin alkuaine on pii (Si). Kasvit pyrkivät adsorboimaan piitä yhtä suuria 

tai suurempia määriä kuin esimerkiksi niille välttämättömiä makroravinteita, joita ovat typpi, 

fosfori sekä kalium. Piilannoittamisella voidaan vähentää torjunta-aineiden ja  kivennäislan-

noitteiden levitystä sekä kasteluveden tarvetta. On arvioitu, että torjunta-aineiden määrää 

voitaisiin vähentää 40–70 prosenttia, kivennäislannoitteiden määrää 10–40 prosenttia ja kas-

teluveden määrää 30–40 prosenttia ilman, että se vaikuttaisi sadon määrään vähenevästi. 

(Bocharnkova ja Matichenkov 2014, 183.) 

 

Piillä on kaksoisvaikutus maaperään ja kasveihin. Kasvien parannettu piiravinto vahvistaa 

kasvien suojausta esimerkiksi hyönteisten hyökkäyksiä sekä epäsuotuisia ilmasto-olosuh-

teita vastaan. Tällaisia epäsuotuisia ilmasto-olosuhteita ovat esimerkiksi kuivuus, suolan ja 

raskasmetallien määrä sekä hiilivedyn aiheuttamat myrkytykset. Toinen piin vaikutus on se, 

että aktiivisilla piiaineilla käsitelty maaperä on hedelmällisempi. Tämä johtuu siitä, että pii 

parantaa veden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia sekä ylläpitää ravinteita siinä muo-

dossa, että ne ovat kasveille saatavilla.  (Bocharnkova ja Matichenkov 2014, 183.) Erityisesti 

orgaanisessa viljelyssä on tärkeää suojella maaperää kemialliselta, fysiologiselta sekä biolo-

giselta hajoamiselta. Perinteinen maatalous saattaa vaikuttaa maaperän huonontumiseen 

merkittävästi. Jos siirrytään perinteisestä viljelystä luomuviljelyyn, tulee taata maaperän 

korkea hedelmällisyys. Piilannoitteiden on katsottu lisäävän sadon määrää 10–25 prosenttia. 

Piilannoitteita on olemassa useita erilaisia, kuten esimerkiksi luonnollisia, synteettisiä, nes-

temäisiä tai kiinteitä. (Bocharnkova ja Matichenkov 2014, 183–184.) 

 

Piilannoitteilla on taloudellisten vaikutusten lisäksi suuria vaikutuksia ympäristöön. Ne li-

säävät esimerkiksi kasvien tuottavuutta sekä piilannoitteita käyttämällä voidaan vähentää 

maatalouskemikaalien levitysmääriä. Maaperän hedelmällisyyden taso palautuu ja lisääntyy 
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piilannoitteiden käytön myötä. Piilannoitteiden käyttö myös vähentää kemikaalien huuhtou-

tumista viljelyalueilta. Piilannoitteilla voidaan vaikuttaa myös raskasmetallien kertymiseen 

vähentävästi. Piilannoitteilla pystytään myös korjaamaan hiilivetysaastuneita alueita, sillä 

piilannoitteet auttavat orgaanisten torjunta-aineiden hajoamisessa nopeammin. (Bocharn-

kova ja Matichenkov 2014, 183–184.) 

 

2.3   Kasvinsuojeluaineet 

Kasvinsuojeluaineilla tarkoitetaan aineita, joilla pyritään suojaamaan kasvustoa tu-

hoeläimiltä, kasvien taudeilta sekä rikkakasveilta. Tämän lisäksi niillä voidaan säädellä kas-

vien kasvua sekä suojata haittaeläimiltä, kuten hirviltä ja peuroilta. Suomessa voi käyttää 

ainoastaan Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. (Tukes n.d.) 

 

Viljelyssä kasvinsuojeluaineita käytetään yleisimmin ylläpitämään sadon määrää ja laatua. 

Kasvinsuojeluaineet tuhoavat hyvin esimerkiksi ei toivotut rikkakasvit ja tuholaishyönteiset, 

mutta saattavat samalla olla haitallisia myös muille eliöille. Kasvinsuojeluaineet levitetään 

pelloille yleensä ruiskuttamalla tai kylvössä käytetään peitattuja siemeniä. Peittaaminen tar-

koittaa maanviljelyssä siementen käsittelyä kasvinsuojeluaineilla. Ruiskuttamalla levitetty-

jen kasvinsuojeluaineiden huonoja puolia ovat niiden jääminen ilmaan ja mahdollinen kul-

keutuminen ilmavirtojen mukana esimerkiksi vesistöihin. Maahan päädyttyään kasvinsuoje-

luaineet voivat päätyä pinta- tai pohjavesiin. Tämä on mahdollista tapahtua pintavalunnan 

tai eroosioaineksen mukana. Sateella ruiskuttaminen lisää pintavesikuormitusta.  (Ympä-

ristö.fi 2015) 

 

Maanmuokkaus ja viljelymenetelmä voivat olla osatekijöitä, joilla on suuri merkitys valun-

nan jakautumiselle. Tämä saattaa johtaa esimerkiksi kasvinsuojeluainekertymien syntymi-

seen. Suomessa pinta- ja pohjavesissä kasvinsuojeluainepitoisuudet ovat suhteellisen pieniä 

verrattuna moniin muihin maihin. Pohjavedessä aineiden pitoisuudet ylittävät alueittain juo-

mavedelle asetetut raja-arvot. Pintavesissä yksittäisten aineiden pitoisuudet ylittävät ympä-

ristölaatunormin. (Ympäristö.fi 2015.) 
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Kasvinsuojeluaineiden huuhtoumista vesiin vähentää hieman niiden sitoutuminen maahan. 

Sitoutuneet kasvinsuojeluaineet yleensä hajoavat maaperässä, mutta esimerkiksi lämpötila 

voi vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti aineet hajoavat.  Joskus hajoamisen sivutuotteet ovat 

haitallisempia kuin alkuperäinen kasvinsuojeluaine. (Ympäristö.fi 2015.) 

 

2.4   Luomuviljely 

Luomuviljelyllä tarkoitetaan viljelytapaa, jossa ei käytetä teollisia mineraalilannoitteita, syn-

teettisiä kasvinsuojeluaineita tai eläinlääkkeitä. Viljelyssä ei myöskään käytetä lisäaineita, 

joilla voisi olla päinvastainen vaikutus terveyteen.  Luomuviljelyn perimmäinen tarkoitus on 

tuottaa korkealaatuista ruokaa sovittamalla viljely luonnon kiertokulun mukaiseksi ja tasa-

painoon. Luomuviljelyssä tulee ottaa huomioon myös se, että sen on tarkoitus tarjota hyvä 

elämänlaatu, edistää omavaraisuutta, parantaa eläinten hyvinvointia sekä huomioida tulevia 

sukupolvia. Uusia tekniikoita käyttöönotettaessa on myös noudatettava varovaisuutta ja vas-

tuullisuutta. Tähän sisältyy myös merkittävien riskin hylkääminen, kuten esimerkiksi arvaa-

mattomien tekniikoiden. Edellä mainitut periaatteet ovat osa IFOAM perusstandardia, ja 

ovat tarkoitettu tässä työssä taustatiedoksi liittyen luomuviljelyn periaatteisiin.    (IFOAM 

2008, Hodgen et al. 2012, 309 mukaan.) IFOAM koostuu sanoista Internatioanl Federation 

of Organic Agriculture Movements (Albert 2010, 75). 

 

Tutkimuksessa on osoitettu, että luomuviljelyillä pelloilla maaperän orgaanisen aineksen 

määrä oli 7 prosenttia korkeampi, kuin tavanomaisesti viljelyillä pelloilla. Pääsyy korkeam-

man orgaanisen aineksen määrään on ollut orgaanisen aineksen syöttäminen maaperään. Sitä 

on syötetty enemmän luomuviljelyillä alueilla. Tutkimuksen alueilla orgaanista ainesta on 

syötetty lannan tai kompostin muodossa noin 65 prosenttia enemmän kuin alueilla, joilla 

viljellään perinteisin menetelmin. (Hodge et al. 2012, 312.) 

 

Samassa tutkimuksessa osoitettiin myös typen huuhtoutuminen pinta-alayksikköä kohden 

olevan luomuviljellyillä alueilla 31 prosenttia alhaisempaa. Kuitenkin, jos verrataan 
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tuoteyksikköä kohden, tulos oli 49 prosenttia suurempi. Alhaisempaan typen huuhtoutumis-

määrään syynä on ollut alhaisempi typenkäyttö viljelyn aikana. Korkeammat typen huuh-

toutumistasot olivat selitettävissä kasvien ravinteiden saannilla ja sen huonolla synkronoin-

nilla. Havaittiin myös, että peitekasvien käyttö johti alhaisempaan typen huuhtelutasoon. 

Typpipitoiset päästöt olivat 31 prosenttia alhaisemmat pinta-alayksikköä kohden, mutta 8 

prosenttia suuremmat tuoteyksikköä kohden kuin tavanomaisessa viljelyssä. Tämä johtuu 

siitä, että luomuviljellyt pellot tuottavat vähemmän satoa kuin tavanomainen viljely. Samaa 

trendiä noudattivat myös ammoniakkipäästöt, sillä pinta-alayksikköä kohden päästöt olivat 

18 prosenttia alhaisemmat, kun taas tuoteyksikköä kohden 11 prosenttia suuremmat. Tähän 

on vaikuttanut se, että viljelyn aikana ei ole käytetty typpipitoisia aineita. Fosforipäästöt oli-

vat 1 prosenttia alhaisemmat kuin tavanomaisessa viljelyssä. Viherlannan käytön lisääminen 

on johtanut lisääntyneeseen mineralisoitumiseen viljelyjäämien kohdalla, joka on johtanut 

fosforipäästöjen alenemiseen. Kokonaisfosforin syöttö tutkimuksen mukaan oli 55 prosent-

tia alhaisempi luomuviljelyssä verrattuna tavanomaiseen viljelyyn. (Hodge et al. 2012, 313–

314.) 

 

Luomuviljely vaati tutkimuksen mukaan 84 prosenttia enemmän maanmuokkausta verrat-

tuna tavanomaiseen viljelyyn Euroopassa. Tähän on ollut syynä alhaisemmat sadot, alhai-

semmin tuottavat eläimet sekä sellaisten kasvien maa-alan tarpeet, jotka lisäävät maan he-

delmällisyyttä. Vaikka maanmuokkausta tarvitaan enemmän luomuviljellyillä pelloilla, 

energiankulutus tuoteyksikköä kohden on 21 prosenttia pienempi luomuviljelyillä pelloilla. 

Tulos on kuitenkin keskiarvo, sillä tulokset vaihtelivat 63 prosenttia alhaisemmista aina 40 

prosenttia korkeampaan energiankulutukseen. Tavanomaisen viljelyn energiankulutus joh-

tuu esimerkiksi ei-orgaanisten lannoitteiden tuotannosta ja niiden kuljetuksen suuresta ener-

giantarpeesta. (Basset-Mens ja van der Werf 2005; Glending et al. 2009, Hodgen et al. 2012, 

314 mukaan.) 

 

Tuoteryhmien välillä oli havaittavissa paljon eroja, kuten esimerkiksi kasvihuonekaasupääs-

töt olivat tavanomaista viljelyä pienemmät esimerkiksi luomuoliiveille, naudanlihalle sekä 

joillekin viljelykasveille. Korkeammat päästöt olivat puolestaan luomumaidolla, sianlihalla 

ja viljalla verrattuna tavanomaiseen viljelyyn.  Korkeammat päästöt luomuviljelyssä 
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johtuivat usein korkeammista metaani- ja dityppioksidipäästöistä, joita aiheutuu esimerkiksi 

fossiilisten polttoaineiden käytöstä. (Kaltas et al. 2007; Thomassen et al. 2008, Hodgen et 

al. 2012, 314 mukaan.) 

 

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös rehevöitymisen ja happamoitumisen potentiaali sekä 

biodiversiteetti. Kokonaisuudessaan tutkimuksella pystyttiin todistamaan, että luomuvilje-

lyllä on alhaisemmat ympäristövaikutukset pinta-alayksikköä kohden. Ympäristövaikutuk-

set eivät kuitenkaan aina ole alhaisemmat tuoteyksikköä kohden. Tuoteyksikön korkeammat 

vaikutukset johtuvat esimerkiksi alhaisemmista sadoista.  Tutkimuksessa todettiin myös suu-

remman vaikutuksen olevan viljelijöiden toimintatavoista kuin viljelyjärjestelmissä. Tämä 

johtuu siitä, että ei ole omassa yhtä luonnonmukaista tai tavanomaista tapaa viljellä, vaan 

usein järjestelmät menevät hieman limittäin. (Hodgen et al. 2012, 6 ja 318.) 
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3  Sianlihatuotannon ympäristövaikutukset 

Suomessa kulutettiin vuonna 2020 lihaa yhteensä 79 kg per henkilö. Tästä määrästä 37 pro-

senttia oli sianlihaa. Kyseinen kokonaislihankulutus kattaa siipikarjan, naudan, lampaan, 

sian ja muut lihat. Kokonaiskulutus laski noin puoli prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  

(Luonnonvarakeskus 2021 b). Suomalaisen sianlihan hiilijalanjälki on keskimäärin 3,5 kg 

CO2-ekv lihakiloa kohti (MTK 2021). 

 

Sianlihatuotannon ympäristövaikutuksia on arvoitu elinkaariarviointimenetelmällä. Euroop-

paa koskevan tutkimuksen mukaan sianlihan hiilijalanjälki on keskimäärin noin 3,6 kg CO2-

ekv per kg. Tulokset kuitenkin vaihtelivat välillä 2,6–6,3 kg CO2-ekv per kg. The Food Or-

ganizationin mukaan, tuotantoeläinsektori on vastuussa noin 18 prosentista kaikista globaa-

lin tason kasvihuonekaasupäästöistä. Tulos koostuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä joh-

tuvista hiilidioksidipäästöistä, metsien hävittämisestä, syntyvästä metaanista, lannasta, mä-

rehtivien eläinten suolistossa syntyvistä kaasuista sekä dityppioksidipäästöistä. (Steinfeld et 

al. 2006, Krieterin et al. 2012, 102 mukaan.) 

 

Tutkimuksessa, jonka mukaan sianlihan päästöt Euroopassa ovat 3,6 CO2-ekv per kg, käy-

tettiin useita vaikutusluokkia. Nämä vaikutusluokat olivat globaali ilmastonlämpenemispo-

tentiaali, happamoituminen, maan  ja vesien rehevöityminen, juomaveden laatu, resurssien 

käyttö sekä ekotoksisuus. (Korbun et al. 2004; Steinfeld et al 2006, Krieterin et al.  2012, 

102–103 mukaan.) 

 

Lihan hiilijalanjälkeä kartoittavissa tutkimuksissa käytetään yleensä rajauksena niin sanottua 

”kehdosta portille” -rajausta, joka kattaa päästöt sian ja sianlihan koko elinkaaren ajalta. Esi-

merkiksi Tanskassa tuotetun sianlihan päästöjen katsottiin suurimmaksi osaksi syntyvän re-

hun tuotannosta, lannasta sekä varastoinnista. Noin 81 prosenttia päästöistä on säilytyksen 

ja varastoinnin aikana syntynyttä metaania ja noin 19 prosenttia on dityppioksidia. Lannasta 

ja lietteestä vapautuvan metaanin määrä on noin 78 prosenttia ja vain noin 22 prosenttia tulee 
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sikojen ruoansulatuksesta. Itse sianlihan käsittely ei tuota kuin 6 prosenttia päästöistä. (Bas-

set-Mens ja van der Werf 2003; Basset-Mens ja van der Werf  2005; Dalgaard et al. 2007; 

Nguyen et al. 2011,  Krieterin et al.  2012, 106 mukaan.) 

 

Eräs sianlihan päästöihin vaikuttava tekijä on lihasikojen kasvatusmenetelmä. On tutkittu, 

että perinteisellä kasvatustavalla sianlihan päästöt olisivat 6,35 kg CO2-ekv teuraspainokiloa 

kohden. Perinteisesti kasvatetun sianlihan päästöihin vaikuttavat erityisesti fossiilisilla polt-

toaineilla tuotetun energiankäyttö, mineraalilannoitteiden käyttö sekä soijan hyödyntäminen 

ravintona. Luomusianlihan päästöt eroavat tavanomaisesti kasvatetun sianlihan päästöistä 

ollen 11 prosenttia alhaisemmat. (Basset-Mens ja van der Werf 2003; Basset-Mens ja van 

der Werf 2005; Hirschfeld et al. 2008; Williams et al. 2006, Krieterin et al.  2012, 106–107 

mukaan.) 

 

Kioton pöytäkirjan mukaan keskeisin rooli kasvihuonekaasuista on metaanilla, dityppioksi-

dilla sekä hiilidioksidilla. Ne aiheuttavat suurimman osan elintarvikesektorin päästöistä. On 

osoitettu, että sianlihatuotannon ilmastonlämmityspotentiaalin suurin tekijä on dityppiok-

sidi. Dityppioksidin osuus oli noin 44 prosenttia. Nitraatin osuus oli 62 prosenttia ja se vai-

kuttaa eniten rehevöitymiseen. Ammoniakki puolestaan vaikuttaa eniten rehevöitymiseen ja 

sen osuus on noin 84 prosenttia. (Basset-Mens ja van der Werf 2003; Basset-Mens ja van 

der Werf 2005; Dalgaard et al. 2007; Flachowsky ja Hachenberg 2009; UN 1998; Kim et al. 

2008; , Krieterin et al.  2012, 107–108 mukaan.) 
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4  Kiertotalous maanviljelyn osana 

Yksi kasvihuonekaasujen määrää pienentävä ajattelu- ja toimintamalli on kiertotalous. Kier-

totalouden toimintamallia voidaan soveltaa myös maataloudessa. Kiertotaloudella voidaan 

saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen pienenemisen lisäksi myös taloudellisia säästöjä. Tällä 

tavoin voidaan parantaa niin ympäristön hyvinvointia, kuin myös maatalouden kannatta-

vuutta. Maataloudessa on käytössä tälläkin hetkellä monia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. 

Nämä ratkaisut vähentävät negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tällaisia kannattaviksi todet-

tuja ratkaisuja ovat esimerkiksi alus- ja kerääjäkasvien viljely, lannan jakeistus sekä yhteis-

työ maatilojen välillä. (Luonnonvarakeskus 2019 a.) 

 

Maatalous aiheuttaa vesistöpäästöjä sekä päästöjä ilmaan. Ravinteiden kestävällä käytöllä 

sekä sivuvirtojen ravinteiden kierrätyksellä voidaan pienentää vesistöpäästöjä. Ilmaan pääs-

töjä syntyy esimerkiksi maaperän muokkauksesta, tuotantoeläinten ruoansulatuksesta, lan-

nan käsittelystä sekä polttoaineen kulutuksesta. Kiertotalous tarkoittaa käytännössä maati-

loilla esimerkiksi ravinteiden kierrätystä, maaperän hyvinvoinnista huolehtimista, uusiutu-

van energian käyttöä sekä sivuvirtojen hyödyntämistä ja energiatehokkaampaa toimintaa. 

(Luonnonvarakeskus 2019 b, 5.) 

 

4.1  Lannan jakeistus 

Jakeistuksen perusideana on edistää lannassa olevien ravinteiden kiertoa. Jakeistuksella tar-

koitetaan kiintoaineen erottamista lietelannasta. Samalla kiintoaineesta erotellaan sen sisäl-

tämä fosfori. Jakeistuksen jälkeen jäljelle jää nestejae, joka voidaan hyödyntää pelloilla. 

Nestejae sisältää typpeä, jota käytetään lannoitteena pelloilla. Nestejakeen käytöllä saavute-

taan se, ettei maaperän fosforitaso nouse liian korkeaksi. Jakeistuksessa saatu kiintoaine voi-

daan hyödyntää kasvinviljelytiloilla lannoitteena. Tämä vähentää väkilannoitefosforin käyt-

töä. (Luonnonvarakeskus 2019 b, 10.) 
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Tällä hetkellä lannasta jakeistetaan Suomessa noin 0,6 prosenttia ja jakeistusta tapahtuu alle 

sadalla tilalla. On arvioitu, että tämä luku voisi olla 60 prosenttia kaikesta sian ja naudan 

lannasta, jos noin 5000 tilaa ottaisi jakeistuksen käyttöön. 60 prosentin jakeistustasolle pääsy 

tarkoittaisi jopa noin 10 miljoonan euron vuosihyötyä maataloudelle. Säästöä saataisiin esi-

merkiksi sillä, että lannan kuljetus vähenee eikä väkilantafosforia tarvita niin paljoa, sillä 

lannasta saadaan tarvittava määrä fosforia jakeistuksella.  (Luostarinen et al. 2011; Marttinen 

et al. 2017, Luonnonvarakeskus 2019 b, 11 mukaan.) 

 

Taloudellisten säästöjen lisäksi jakeistuksella on positiivinen vaikutus ympäristöön. Verrat-

tuna tavanomaiseen lannan käsittelyyn sikatilalla, jakeistus pienentää päästöjä noin 33 pro-

senttia. Pienennys vastaa noin 24,4 kg CO2-ekv.  Jos puolestaan kaikki naudan lanta jakeis-

tettaisiin, sillä saataisiin pienennettyä maatalouden päästöjä kokonaisuudessaan 1,2 prosent-

tia, eli noin 177 kg CO2- ekv. (Paavola et al. 2016, Luonnonvarakeskus 2019 b, 11 mukaan.) 

 

4.2  Alus- ja kerääjäkasvit 

Alus- ja kerääjäkasvien tarkoitus on parantaa maaperää. Sillä tarkoitetaan kasvustoa, joka 

käyttää maaperään jääneitä ravinteita yksivuotisten kasvien jälkeen. Ne käyttävät hyödyksi 

myös edellisen kasvuston tähteitä ja maasta vapautuvia ravinteita. Kasvipeitteen lisääminen 

suojaa maaperää eroosiolta. Alus- ja kerääjäkasvien käyttö mahdollistaa paremman ravintei-

den käytön, sekä sen, ettei ravinteita pääse kertymään maaperään kohtuuttoman suuria mää-

riä. Niiden käytöllä voidaan vaikuttaa myös väkilannoitteiden käyttöön vähentävästi. (Luon-

nonvarakeskus 2019 b, 15.) 

 

Alus- ja kerääjäkasvien käytöllä voidaan saavuttaa jopa 20 euron säästö hehtaaria kohden 

yhdellä tilalla. Säästö syntyy, kun väkilannoitetyppeä ei tarvitse käyttää niin paljoa.  Tämä 

tarkoittaa koko Suomen tasolla 7,2 miljoonaa euroa. Aluskasvina käytetty apila sitoo biolo-

gisesti typpeä, ja tällä voidaan korvata 20 kg/ha käytettävää väkilannoitetta. Tällä päästään 

alussa mainittuun 20 euron säästöön. Apilan typensidonta vähentää myös 3,4 prosenttia kas-

vihuonekaasupäästöjä. Apila siis sitoo hiiltä maahan, jolloin maan hiilivarasto kasvaa 
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verrattuna viljelyyn, jossa ei käytetä aluskasvustoa. Maaperän hiilivaraston koko voi olla 

320 kg/ha. Tällöin päästöjen väheneminen on noin 2,8 prosenttia. (Känkänen et al. 2013; 

Popleu ja Don 2015; Saarinen et al. 2014, Luonnonvarakeskus 2019 b, 16 mukaan.) 

 

4.3  Palkokasvien käyttö 

Palkokasvien, kuten esimerkiksi härkäpapu tai herne, viljelyä voidaan lisätä osana tuotan-

toeläin- ja kasvintuotantotilojen yhteistä viljelykiertoa. Palkokasveja viljellään tällä hetkellä 

Suomessa noin 150 000 hehtaarin verran.  Palkokasvien viljely vähentää väkilannoitteiden 

käyttöä, sillä kasvit pystyvät sitomaan ilmasta typpeä maaperään. Viljelykierrossa käytetyt 

palkokasvit parantavat maaperää. Palkokasveja voidaan myös käyttää rehuna tuotan-

toeläimille, jolloin tuontirehun määrä vähenee. (Kämäräinen et al. 2013, Luonnonvarakes-

kus 2019 b, 20–21 mukaan.) 

 

Palkokasvien kyvyllä sitoa typpeä ilmasta voidaan vähentää väkilannoitteiden käyttöä maa-

taloudessa 89 miljoonan kg edestä. Tämä kattaisi noin 60 prosenttia tämänhetkisestä käy-

töstä. Taloudellisena säästönä tämä tarkoittaisi noin 89 miljoonaa euroa. Palkokasveja hyö-

dyntämällä vehnän viljelyssä kasvihuonekaasujen määrää voidaan vähentää 5 prosenttia, 

mikä vastaa noin 0,03 kg CO2-ekv vehnän viljelyn päästöistä. Maatalouden päästöjä tämä 

vähentäisi kokonaisuudessaan noin 3 prosenttia. (Tilastokeskus 2017, Luonnonvarakeskus 

2019 b, 21 mukaan.) 

 

4.4  Yhteistyö maatilojen välillä 

Yhteistyö maatilojen välillä mahdollistaa pienemmän pääoman investoinnin ja säästää aikaa. 

Yhteistyö voi myös tarkoittaa yhteistä viljely- tai tuotantoeläinkiertoa. Näillä voidaan mah-

dollistaa lannan tehokkaampi käyttö ja palkokasvien paremman typensidontakyvyn hyödyn-

täminen. Resurssien käyttöä tiloilla voidaan tehostaa myös peltoalan sekä koneiden jakami-

sella. Päästöjen vähentäminen tällä tavalla on kuitenkin hyvin tilakohtaista, sillä siihen 
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vaikuttavat monet erilaiset tekijät. (Kämäräinen et al. 2014, Luonnonvarakeskus 2019 b, 25 

mukaan.) 

 

Tällä hetkellä jopa 50 prosenttia maatilojen koneista on yhteiskäytössä. Noin 33 prosenttia 

tiloista hyödyntää lannan luovutusta sekä vastaanottoa ja 25 prosenttia hyödyntää sopimus-

viljelyä. Taloudellista hyötyä voidaan saavuttaa sillä, että tilalliset voivat sijoittaa pienem-

män pääoman esimerkiksi koneisiin. Taloudellista hyötyä voidaan saavuttaa myös vähenty-

neellä työajalla. Hyödyntämällä yhteistyötä voidaan myös vähentää kasvihuonekaasupääs-

töjä. Viljan ja sianlihan kohdalla päästöt voivat vähentyä noin 20 prosenttia. Tämä voidaan 

mahdollistaa yhdistämällä viljelykiertoa ja lisäämällä palkokasvien viljelyä. Ravinteita, joita 

saadaan lannasta voidaan hyödyntää kasvitiloilla. (Kämäräinen et al. 2014; Niemelä 2016 

Luonnonvarakeskus 2019 b, 26 mukaan.) 
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5  Hiilijalanjäljen laskenta 

Yleisesti hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta syntyviä ilmastopäästöjä. Hiilija-

lanjälki voidaan määrittää tuotteelle, toiminnalle, yritykselle tai organisaatiolle. Hiilijalan-

jäljessä huomioidaan hiilidioksidin lisäksi muitakin kasvihuonepäästökaasuja, kuten esimer-

kiksi dityppioksidi sekä metaani. (Sitra n.d.) 

 

Päästöjen kartoittamisessa voidaan käyttää apuna Greenhouse Gases Protocol -raportoin-

tistandardia. Greenhouse Gas Protocol -raportointiohjeiden mukaan hiilijalanjälkeä voidaan 

laskea kolmella eri tasolla. Tasoja kutsutaan nimillä Scope 1, 2 ja 3. Tasoilla pyritään ku-

vaamaan päästöjen ja ympäristövaikutusten luonnetta luokittelemalla päästöt suoriksi tai 

epäsuoriksi päästöiksi. (The Greenhousegas Protocol n.d, 27.) 

 

Scope 1 kuvaa suoria päästöjä ja vaikutuksia ympäristöön. Scope 1 kuuluvia päästöjä ovat 

esimerkiksi yrityksen omistamien kulkuneuvojen aiheuttamat päästöt. Scope 2 pyrkii puo-

lestaan kuvaamaan epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät yrityksen ulkopuolella. Tähän luok-

kaan sisältyy esimerkiksi ostettu sähkö ja lämpöenergia. Viimeinen taso on Scope 3, joka-

kuvaa myös epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät yrityksen toimesta, mutta yrityksen ulkopuo-

lella. Esimerkki tällaisesta voisi olla esimerkiksi erilaiset jätteet (The Greenhousegas Proto-

col n.d, 27.) 

 

Hiilijalanjäljen laskennassa ja raportoinnissa voidaan käyttää SFS-EN ISO 14064-1:2019 

standardia. Standardi koskee hiilijalanjäljen laskemista organisaatiolle. Tuotteen hiilijalan-

jäljen laskennalle on olemassa oma standardi. Standardissa esitellään kasvihuonekaasupääs-

töjen ja poistumien laskemiseen tarvittavat taustatiedot, laskentaohjeet sekä raportointioh-

jeet. Standardien tarkoitus on yleisesti yhtenäistää laskenta ja raportointi, jotta eri organisaa-

tioiden ja toimijoiden suorittamat laskelmat ovat vertailukelpoisempia. (SFS-EN ISO 14064-

1:2019, 2.) 
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SFS- EN ISO 14064-1 standardi määrittelee kasvihuonekaasun ilmakehän kaasumaiseksi 

aineosaksi, joka on luonnollinen tai ihmisperäinen. Se absorboi ja lähettää säteilyä tietyillä 

aallonpituuksilla maanpinnan, ilmakehän ja pilvien infrapunaspektrin sisällä. (SFS-EN ISO 

14064-1:2019, 9.)  

 

Laskentaa säätelevät pääperiaatteet ovat asiaankuuluvuus, täydellisyys, johdonmukaisuus, 

tarkkuus sekä läpinäkyvyys. Näillä perusperiaatteilla varmistetaan, että kasvihuonekaasui-

hin liittyvät tiedot ovat todenmukaisia. Asiaankuuluvuudella tarkoitetaan oikeiden ja olen-

naisten tietojen valitsemista, täydellisyydellä kaiken relevantin tiedon sisällyttämistä ja joh-

donmukaisuudella merkityksellisen vertailun tekoa kasvihuonekaasuihin liittyvissä tie-

doissa. Tarkkuudella tarkoitetaan epävarmuuden ja harhan vähentämistä niin pitkälle kuin 

se on mahdollista ja läpinäkyvyydellä tarkoitetaan kasvihuonekaasuihin liittyvien tietojen 

riittävää ja asianmukaista ilmoittamista. Periaatteet ovat standardin perusta, ja ohjaavat sen 

soveltamista kaikille samalla tavalla. (SFS-EN ISO 14064-1:2019, 14–15.) 

 

Ennen laskennan suorittamista, organisaatiot yleensä määrittelevät organisaatiorajat. Tämä 

tehdään sen takia, että organisaatiot voivat käsittää yhden tai useamman toimipisteen, jolloin 

päästöjä ja poistumia voi syntyä useammasta kohteesta. Kasvihuonekaasujen yhdistämiseen 

on olemassa kaksi lähestymistapaa: valvonta ja pääomaosuus. Valvonnalla viitataan siihen, 

että organisaatio ottaa huomioon kaikki kasvihuonekaasupäästöt ja -poistot. Pääomaosuu-

della taas viitataan siihen, että organisaatio vastaa osuudestaan kasvihuonekaasupäästöistä- 

ja -poistoista. Lisäksi raportoinnin yhteydessä on selkeästi ilmoitettava mitä kaasuja las-

kelma kattaa. Yleisimmät kaasut ovat hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, typpitrifluoridi, 

rikkiheksafluoridi sekä esimerkiksi perfluoratut yhdisteet ja fluorivedyt. (SFS-EN ISO 

14064-1:2019, 15.) 

 

Organisaation tulee suorittaa kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat ilmoittamansa mallin 

mukaisesti. Laskennan yhteydessä tulee ilmoittaa myös ajanjakso, johon laskenta perustuu. 

Kasvihuonekaasutyypit on muunnettava vastaamaan yksikköä CO2-ekv. Tämä tapahtuu 

hyödyntämällä taulukossa 1 esitettyjä GWP-kertoimia. GWP-kerroin tulee sanoista Global 

Warming Potential (Tilastokeskus n.d a). GWP-kertoimen tarkoitus on yhtenäistää 
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kaasupäästöt ja -poistumat yhteenlaskettavaan muotoon ja vertailukelpoisiksi. GWP kertoi-

met löytyvät IPCC:n julkaisusta. GWP:n aikahorisontti on yleensä 100 vuotta. (SFS-EN ISO 

14064-1:2019, 18.) 

 

Sekä Greenhouse gas protocol -stadardia ja stanardia SFS-EN-ISO 14064-1 voidaan käyttää 

hyväksi hiilijalanjäljen määrittämisessä. Standardien tapa suorittaa päästölaskenta on kui-

tenkin hieman erilainen, kuten esimerkiksi siinä, että Greenhouse Gas Protocol hyödyntää 

Scope-jaottelua ja SFS-EN-ISO 14064-1 ei. Eroa syntyy myös siinä, että Greenhouse Gas 

Protocol luokittelee päästöjä sen mukaan, ovatko ne suoria, vai epäsuoria (The Greenhouse-

gas Protocol n.d, 25). SFS-EN-ISO 14064-1 standardi taas luokittelee kaasuja poistumien ja 

päästöjen mukaan (SFS-EN ISO 14064-1:2019, 2). Standardit eivät sulje toisiaan kuitenkaan 

pois, eivätkä ole ainoita standardeja, joiden mukaan päästöjä voidaan arvioida.  

 

Hiilidioksidin GWP-kerroin on 1. Muille kaasuille GWP- kertoimet on saatu vertailemalla 

yhtä kilogrammaa päästöjä sen aiheuttamaan säteilypakotteeseen maanpinnalle. Tätä verra-

taan vastaavaan hiilidioksidin lukuun. Laskennassa ja raportoinnissa käytetään IPCC:n vii-

dennen vuosiraportin kertoimia. (IPCC 2014, Tilastokeskus 2016 mukaan; Tilastokeskus 

n.d.) 

 

Taulukko 1. IPCC:n GWP-kertoimet kasvihuonekaasuille (IPCC 2014, Tilastokeskus 2016 

mukaan) 

 

 



37 

 

Kasvihuonekaasujen lämmityspotentiaalin lisäksi niiden elinikä vaihtelee suuresti. Tällä on 

vaikutusta kaasujen haitallisuuden suhteen. Elinikä vaikuttaa myös siihen, että on tärkeää 

ilmaista ajanjakso, jolle laskettuja GWP-kertoimia käytetään. Esimerkiksi hiilidioksidin 

elinikä on 50–200 vuotta, metaanin 12 vuotta ja dityppioksidin elinikä on 114 vuotta. Tästä 

voidaan huomata, kuinka suuret erot kaasujen elinikien välillä on. (Berninger 2012, 31) 
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6  Maatilan hiilijalanjälkilaskenta osa-alueittain 

Kappaleessa esitellään tarkemmin, mistä Hasulan tilan päästöt koostuvat ja mikä on tilan 

kokonaishiilijalanjälki. Laskennassa on jouduttu tekemään erilaisia rajauksia, jotka kerro-

taan kunkin osa-alueen kohdalla erikseen. Kappaleet käsittelevät kunkin osa-alueen toimin-

nan päästöjä. Poikkeuksena on kuitenkin sähkö- ja lämmitysenergia, jotka käsitellään omana 

kappaleenaan, sillä laskelmissa on mukana myös tilallisen oman kodin sähkön ja energian 

kulutus ja tuotanto. Sähkön ja lämmitysenergian päästöjä ei siis käsitellä kunkin toiminnan 

yhteydessä erikseen.  Kappaleessa esitellään laskennassa käytetyt kaavat sekä tulokset.  

 

Scope 1 kuuluvia päästölähteitä ovat maanviljelystä syntyvät päästöt, sikalatoiminnasta syn-

tyvät päästöt sekä esimerkiksi lämmitysenergian tuottaminen hakkeesta. Sikalan sähkön ku-

lutuksesta syntyvät päästöt eivät kuitenkaan kuulu scope 1 tasolle. Kaikki scope 1 tasolle 

kuuluvat päästölähteet aiheuttavat päästöjä suoraan tilalta. Tilalla käytettävä ostosähkö ja 

ostettava lämmitysenergia kuuluvat scope 2 tasolle. Scope 2 käsittää ne tilan toimintaan vaa-

dittavat päästöjä aiheuttavat toiminnot, joiden päästöt eivät synny suoraan tilalla. Scope 3 

tasolle kuuluvat päästöt aiheutuvat pääosin jätteistä, joita tilalla syntyy. Todellisuudessa ti-

lalta jätteeksi lähtee hyödyntämättömänä jätteenä sekajätettä sekä SER-jätettä. SER- jätteellä 

tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkaromua (SER-kierrätys 2012). Jätteiden lisäksi Scope 3 

kuuluu myös veden kulutuksen aiheuttamat päästöt.  

 

Taulukossa 2 on esitetty tarkemmin eri scope-tasoille sijoittuvat päästölähteet tilalla. Pääs-

tölähteitä on määritelty hieman tarkemmin taulukkoon kuin edellä, jotta päästöjä on hel-

pompi hahmottaa sekä niiden sijoittuminen eri tasoille helpottuu.  
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Taulukko 1. Scope tasot tilalla (The Greenhousegas Protocol n.d, 27) 

 

 

Tässä laskelmassa hiilijalanjälki on laskettu summaamalla jokaisen osa-alueen päästöt yh-

teen. Päästöt on saatu hyödyntämällä kullekin päästölähteelle ominaisia päästökertoimia, 

jotka on esitetty laskennan yhteydessä tai liitteissä. Kun päästöjen määrä on selvillä, tulee 

kaasujen määrät yhteismitallistaa kertomalla kaasujen määrä kullekin kaasulle ominaisella 

GWP-kertoimella, jotka on esitetty taulukossa 1. GWP-kertoimien käyttö liittyy tilantee-

seen, jossa päästökerroin ei anna päästöjen määrää yksikössä kg CO2-ekv. (SFS-EN ISO 

14064-1:2019, 18.) Laskennassa käytetään hyödyksi soveltuvin osin standardia SFS-EN ISO 

14064-1:2019 sekä GHG protokollaa. Laskenta kattaa pääasiassa vain tilan päästöt, eikä 

niinkään tilan hiilinieluja.  

 

Osa laskennan tiedoista on saatu tilalliselta haastattelemalla, joten haastattelukysymykset on 

koottu liitteeksi 1. Liitteessä 2 on esitetty kaikki laskennassa käytetyt päästökertoimet yksi-

köineen ja lähteineen. Päästökertoimia esitetään osittain myös laskennan yhteydessä. Erityi-

sesti viljelyn ja eläinten päästöjen päästökertoimet on esitetty sekä liitteessä 3 ja 5 että las-

kennan alkuarvojen yhteydessä. Laskennassa käytetyt alkuarvot on esitetty liitteissä niiden 

suuren määrän takia. Laskennan yhteydessä mainitaan tarkemmin, missä liitteessä kyseisen 

laskelman arvot ovat. Kuvassa 1 havainnollistetaan tilan toimintaa kaavion muodossa. 
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Kuva 1. Toiminnot, jotka sisältyvät tilan toimintaan ja laskentaan (Hasunen, haastattelu 

2.1.2022) 

 

Kuvassa 1 on kuvattu tilan toimintaa ja erilaisia päästölähteitä kustakin osa-alueesta. Sähkö- 

ja lämmitysenergia on niputettu yhteen, sillä ne käsitellään laskennassa omana kappalee-

naan. Kuvassa on myös kuvattu ulospäin suuntautuvia toimintoja. Kuvan tarkoituksena on 

selkeyttää tilan eri toimintoja, sekä syntyvien päästöjen lähteitä. 

 

Laskennan välitulokset esitellään kahden desimaalin tarkkuudella, koska osa luvuista on sen 

verran pieniä, että jos ne esitettäisiin kokonaislukuina, ne pyöristyisivät nollaan. Osa-aluei-

den päästöt esitellään kuitenkin kokonaislukuina, samoin kokonaishiilijalanjälki. Prosentu-

aaliset osuudet esitetään yhden desimaalin tarkkuudella. Laskenta on toteutettu yhtä vuotta 

kohden. 

 

6.1  Maanviljelystä aiheutuvat päästöt 

Hasulan tilalla viljellään ohraa, vehnää, rypsiä ja apilanurmea. Peltopinta-alaa on yhteensä 

180 hehtaaria, josta kaikki viljellään luomuna. Viljan ja rypsin osuus on 111 ha ja nurmen 
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osuus 69 ha (Hasunen, sähköpostiviesti 24.2.2022). Viljeltyä viljaa käytetään tilalla rehuna 

ja rypsiä käytetään polttoaineena käytettävän öljyn sekä valkuaisrehun raaka-aineena. (Ha-

sunen, haastattelu 2.1.2022). Laskenta kattaa viljelystä aiheutuvat suorat ja epäsuorat N2O-

päästöt. Päästöissä huomioidaan maaperän ja viljeltävän kasvin laji. Lisäksi laskenta kattaa 

vesistöihin huuhtoutuneen typen määrän, joka lasketaan epäsuorana N2O-pääsönä. Epäsuo-

rat N2O-päästöt sisältävät myös ammoniakin ja typen oksideina haihtuneen typen määrän. 

Laskenta perustuu laskentaohjeeseen ”Elintarvikkeiden ilmastovaikutusten arvioimista yh-

tenäistävä maatalouden päästöjen kaavakokoelma Suomen oloihin”. Laskentaohje perustuu 

IPCC:n arviointitapaan. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 1 mukaan.) 

 

Itse viljelystä aiheutuvien päästöjen lisäksi laskelma kattaa myös pellolla koneilla liikkumi-

sesta aiheutuvan polttoaineen kulutuksen päästöt, eikä ota huomioon polttoaineen valmis-

tuksen aikaisia päästöjä tai koneiden valmistuksen aiheuttamia päästöjä. Laskennassa ei huo-

mioida myöskään viljan käsittelyssä kuluvaa sähköä, sillä sähkönkulutus lasketaan omassa 

kappaleessaan 6.4. Laskennassa käytetyt alkuarvot on esitetty liitteessä 3. Liitteeseen on 

myös merkitty, jos joitakin arvoja merkitään eri symbolilla, vaikka arvo olisikin sama.  

 

Tilalla on käytetty viiden vuoden keskiarvona kalkkia yhteensä 720 kg/ha. Sian lantaa on 

käytetty lannoitteena 773 tonnia ja LuomuKymppi lannoitetta 300 tonnia vuodessa.  Lannan 

kokonaistypen määrä on 5,5 kg/tonnissa ja LuomuKympin kokonaistypen määrä on 5,0 

kg/tonnissa. Lannoitteen määrän ja kokonaistypen määrän kertolaskulla on saatu laskettua, 

kuinka paljon typpeä käytetyissä lannoitemäärissä on. Kokonaistypen määrä hehtaaria koh-

den on laskettu jakamalla kokonaistypen määrä lannoitettavalla peltopinta-alalla. Lannoit-

teiden yhteenlaskettu kokonaistyppimäärä sekä typen määrä peltohehtaaria kohden ovat il-

moitettu liitteessä 2. (Hasunen, sähköpostiviesti 23.2.2022.) 

 

Koneiden polttoaineen kulutus on laskettu hyödyntämällä ajettuja kilometrejä sekä keskiku-

lutusta. Kilometrit kertomalla keskikulutuksella saadaan laskettua, kuinka paljon polttoai-

netta on kulunut kokonaisuudessaan. Viljan kuivatuksessa käytettään tilalla puristettua ryp-

siöljyä, joten kuivatuksen on oletettu olevan päästötöntä kasvipohjaisen biopolttoaineen ta-

kia (Keto 2010, 18). Laskennassa hyödynnetyt alkuarvot on ilmoitettu liitteessä 3.  
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Viljelyn päästöt koostuvat osittain pelloilla käytetystä kalkista (IPCC 2006, Katajajuuren et 

al. 2012, 3 mukaan). 

 

𝐶𝑂2 liming = (𝑀Limestone ∙ 𝐸𝐹Limestone + 𝑀Dolomite ∙ 𝐸𝐹Dolomite) ∙
44

12
         (1)

                              

  

jossa CO2 liming on kalkituksen seurauksena syntyvä CO2 -päästö [kg CO2/ha],  MLimestone on 

vuoden aikana viljelymailla käytetyn kalsiittikalkin määrä [kg/ha], MDolomite on vuoden ai-

kana viljelymailla käytetyn magnesiumpitoisen kalkin määrä [kg/ha], EFLimestone on kalsiit-

tikalkin päästökerroin 0,12 kg CO2-C/kg C, EFDolomite on dolomiittikalkin päästökerroin 

0,13 kg CO2-C/kg C ja 44/12 on kerroin, jolla muutetaan CO2-C-päästöt CO2-päästöiksi.  

 

Kaavalla 1 saadaan laskettua kalkituksesta aiheutuvat päästöt. Kaava ei erottele erikseen yk-

sivuotisille kasveille ja nurmelle tapahtuvaa kalkitusta, vaan kalkituksen kokonaisuudes-

saan. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 3 mukaan). 

 

Yksivuotisille kasveille tulee laskea oma päästökerroin, sekä kokonaispäästöt. Tällä tavoin 

voidaan erotella päästöt yksivuotisten kasvien ja nurmen välillä. (Regina et al. 2012, Kata-

jajuuren et al. 2012, 4 mukaan.) 

 

𝐸𝐹N annual =  10−0,2762+0,58+0,002848∙(𝐹SN mine +𝐹ON mine) − 0,529               (2)                  

 

jossa EFN annual on yksivuotisten kasvien päästökerroin [kg N2O-N/ha], FSN mine on savi ja 

muille kivennäismaille lisätyn väkilannoitteen typen määrä vuodessa [kg N/ha] ja FON mine 

on savi ja muille kivennäismaille vuoden aikana lisätyn orgaanisten lannoitteiden typen 

määrä [kg N/ha]. 
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Kaavalla 2 voidaan laskea yksivuotisille kasveille päästökerroin (Regina et al. 2012, Kata-

jajuuren et al. 2012, 4 mukaan). Yksivuotisten kasvien päästöt saadaan laskettua hyödyntä-

mällä yksivuotisten kasvien päästökerrointa (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 4 mu-

kaan). 

 

𝑁2𝑂N annual = 𝐸𝐹N annual ∙
44

28
                                                                        (3) 

 

jossa N2O N annual on lannoituksesta johtuvat suorat N2O-päästöt yksivuotisista kasveista [kg 

N2O/ha], EF N annual on yksivuotisten kasvien päästökerroin [kg N2O-N/ha] ja 44/28 on ker-

roin, jolla muutetaan N2O-N-päästöt N2O-päästöiksi. 

 

Kaavalla 3 lasketaan yksivuotisten kasvien viljelystä aiheutuvat päästöt. Yksivuotisten kas-

vien lisäksi nurmelle tulee laskea oma päästökerroin sekä päästöt. (Regina et al.  2012, Ka-

tajajuuren et al. 2012, 4 mukaan.)  

 

𝐸𝐹𝑁 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠 =  10−0,2762+0,002848∙(𝐹𝑆𝑁 𝑚𝑖𝑛𝑒,𝑛𝑢𝑟𝑚𝑖+𝐹𝑂𝑁 𝑚𝑖𝑛𝑒,𝑛𝑢𝑟𝑚𝑖) − 0,529        (4) 

 

jossa EF N grass on nurmen päästökerroin [kg N2O-N/ha], FSN mine, nurmi on savi ja muille ki-

vennäismaille lisätyn väkilannoitteen typen määrä vuodessa [kg N/ha] ja F ON mine, nurmi on 

savi ja muille kivennäismaille käytetyn orgaanisten lannoitteiden typen määrä [kg N/ha]. 

 

Kaavalla 4 voidaan laskea nurmen päästöille päästökerroin.  Päästökertoimen lisäksi nur-

melle tulee laskea sen aiheuttamat päästöt. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 4 mukaan.) 

 

𝑁2𝑂𝑁 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠 = 𝐸𝐹𝑁 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠 ∙
44

28
                                                                           (5) 
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jossa N2O N grass on lannoituksesta johtuvat suorat N2O-päästöt nurmimaasta [kg N2O/ha], 

EF N grass on nurmen päästökerroin [kg N2O-N/ha] ja 44/28 on kerroin, jolla muutetaan N2O-

N-päästöt N2O-päästöiksi. 

 

Kaavalla 5 voidaan laskea nurmen päästöt. Yksivuotisten kasvien ja nurmen päästöt eivät 

ota huomioon kaavalla 1 laskettuja kalkituksen päästöjä.  (Regina et al.  2012, Katajajuuren 

et al. 2012, 4 mukaan.)  

 

Maaperä vaikuttaa viljelystä aiheutuvien huuhtoutuvan typen aiheuttamiin päästöihin (IPCC 

2006; Saarinen et al. 2011, Katajajuuren et al. 2012, 3 ja 7 mukaan).  

 

𝑁2𝑂leaching,yksivuotiset = 10 ∙ 0,565 ∙ 𝐸𝐹𝑙eaching,run off ∙
44

28
                           (6) 

 

𝑁2𝑂leaching,nurmi = 10 ∙ 0,565 ∙ 𝐸𝐹𝑙eaching,run off ∙
44

28
                                   (7) 

 

jossa N2Oleaching = Huuhtoutuneesta typestä syntyvät N2O-päästöt [kg N2O/ha], EFleaching, 44uno 

ff on huuhtoumasta ja valunnasta aiheutuvien N2O-päästöjen päästökerroin 0,0075 kg N2O-

N/kg N, 0,565 on kulkeumakerroin ja 44/28 on kerroin, jolla muutetaan N2O-N-päästöt N2O-

päästöiksi. 

 

Kaavoilla 6 ja 7 voidaan laskea yksivuotisten kasvien ja nurmen viljelystä aiheutuvat typen 

huuhtouman päästöt. Kaavoista on jätetty pois mahdollinen toinen kerroin laskematta, ja 

päädytty laskemaan kertoimella 10. Yksivuotisille kasveille ja nurmelle laskenta suoritetaan 

erikseen kaavojen mukaisesti. (IPCC 2006; Saarinen et al. 2011, Katajajuuren et al. 2012, 3 

ja 7 mukaan). 
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Viljelyssä vaihdunta aiheuttaa laskeumia, joista seuraa epäsuoria N2O-päästöjä. Nämä pääs-

töt syntyvät pääsoin ammoniakkina ja typenoksideina. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 

3 ja 9 mukaan.) 

 

𝑁2𝑂ATD = (𝐹SN ∙ 𝐹𝑟𝑎𝑐GASF + 𝐹ON ∙ 𝐹𝑟𝑎𝑐GASM) ∙ 𝐸𝐹ATD ∙
44

28
                       (8) 

 

jossa N2OATD on  vaihdunnassa aiheutuva laskeuman epäsuora N2O-päästöt [kg N2O-N/ha], 

FSN  on  vuoden aikana käytetyn väkilannoitetypen määrä [kg N/ha], FON  on vuoden aikana 

käytettyjen orgaanisten lannoitteiden typen määrä [kg N/ha], FracGASF on osuus väkilannoi-

tetypestä, joka haihtuu NH3:na tai NOx:nä 0,015 [15 prosenttia], FracGASM on osuus orgaa-

nisen lannoitteiden typestä, joka haihtuu NH3:na tai NOx:nä 0,25  [25 prosenttia], EFATD on 

haihdunnasta aiheutuvan laskeuman epäsuoran N2O-päästön päästökerroin 0,01 kg N2O-

N/ha ja 44/28 on kerroin, jolla muutetaan N2O-N-päästöt N2O-päästöiksi. 

 

Kaavalla 8 voidaan laskea laskeuman aiheuttamat N2O-päästöt. Kaava kattaa viljellyn alu-

een kokonaisuutena, eikä erottele alueita sen mukaan, mitä niissä viljellään. Kaavasta on 

jätetty myös laiduntavia eläimiä edustava kerroin pois. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 

3 ja 9 mukaan.) 

 

Työkoneiden ja viljan kuivauksen polttoaineen kulutukseen perustuvat päästöt on saatu hyö-

dyntämällä päästökertoimia. Liitteessä 4 on vielä esitetty viljelystä ja peltojen hoidosta ai-

heutuvat päästöt. Päästöt on esitetty päästölähteittäin. Maanviljelyn hiilijalanjälki on koko-

naisuudessaan noin 156 710 kg CO2-ekv ja se on laskettu koko viljellylle pinta-alalle, eikä 

pelkästään hehtaaria kohden. 

 

6.2  Sikalatoiminnan päästöt 

Hasulan tilalla kasvatetaan lihasikoja. Siat tuodaan pieninä porsaina tilalle, jossa ne kasvavat 

sopivan kokoisiksi. Sikalassa on kerrallaan noin 300 sikaa, ja vuoden aikana sikoja on 
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yhteensä noin 750 kappaletta. Siat syövät rehua, jota tuotetaan osittain tilalla, mutta osittain 

rehua joudutaan ostamaan muualta. Sikojen ollessa täysikasvuisia, ne kuljetetaan teuraaksi 

ulkopuoliselle toimijalle. Myös lihojen jalostus tapahtuu ulkopuolisen toimijan kautta. Li-

hojen jalostuksen jälkeen lihat jaetaan lähialueen myyntipisteisiin, esimerkiksi ruokakaup-

paan. Kaikki toiminta tapahtuu Pohjois-Karjalan alueella. Elävien sikojen sekä lihojen kul-

jettaminen tapahtuu tilan omilla kulkuneuvoilla. (Hasunen, puhelinhaastattelu 2.2.2022.) 

 

Sikalatoiminnan päästöjä laskettaessa otetaan huomioon lannan varastoinnin ja käsittelyn 

päästöt, ruoansulatuksen aiheuttamat päästöt sekä veden käyttö. Tilalla tuotetun rehun pääs-

töt on otettu huomioon maanviljelyn päästöissä. Tilalla tarvitaan myös ostorehua ja heinää, 

mutta ne on jätetty laskennan ulkopuolelle, koska päästöt aiheutuvat rehun alkutuotannosta.  

 

Laskennassa on jouduttu tekemään erilaisia rajauksia. Lannan päästöissä ei huomioida erik-

seen virtsan aiheuttamia päästöjä, sillä virtsassa olevan typen määrää ei ole tiedossa. Tie-

dossa on ainoastaan lantanäytteen kautta saatava kokonaistypen määrä. Tämä johtuu siitä, 

että lietteessä ei erotella virtsaa ja lantaa toisistaan. Laskennassa ei myöskään huomioida 

päästöjä, joita sioista on tullut ennen tilalle saapumista. Laskennan ulkopuolelle jätetään 

myös ulkopuolisen toimijan aiheuttamat päästöt teurastuksessa sekä lihan jalostamisessa.  

 

Laskenta perustuu laskentaohjeeseen ”Elintarvikkeiden ilmastovaikutusten arvioimista yh-

tenäistävä maatalouden päästöjen kaavakokoelma Suomen oloihin”. Laskentaohje perustuu 

IPCC:n arvointitapaan. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 1 mukaan.) Laskennassa hyö-

dynnettävät alkuarvot on koottu liitteeseen 5, eikä niitä esitetä erikseen laskennan yhtey-

dessä. Taulukkoon on myös merkitty, jos joillakin lukuarvoilla on eri symboli, kaavasta riip-

puen. Tulokset esitetään omassa kappaleessaan 6.2.3. 
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6.2.1  Lannasta aiheutuvat päästöt 

Lannan kokonaismäärä on saatu arvoitua hyödyntämällä lantavarastojen ohjetilavuutta sekä 

lannan tilavuuspainoa. Tilavuuspainon, lantavaraston tilavuuden ja sikojen lukumäärän tu-

lolla saadaan määriteltyä lannan kokonaismäärä. Laskennan kaava on johdettu ja antaa oh-

jeellisen tuloksen, joka ei ole välttämättä todellinen tilalla syntyvän lannan määrä. (Ympä-

ristöministeriö n.d, 1; Eurofins n.d) Arviointi on jouduttu suorittamaan tiedon puutteen takia.  

 

Lannan päästöt koostuvat osittain lannan suorista N2O-päästöistä, jotka tulevat eläinsuojista 

ja lantavarastoista. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 10 mukaan.) Lantavarastossa on 

käytössä lekasorakate (Hasunen, puhelinhaastattelu 2.2.2022). 

 

𝑁2𝑂D (mm) = 𝐸𝐹N2O,manure,swine,no crust cover slurry ∙  𝑁total ∙
44

28
            (9) 

 

jossa N2OD (mm) on suorat lannan N2O -päästöt eläinsuojista ja lantavarastosta [kg N2O], 

EFN2O, manure, swine, no crust cover slurry on lannan N2O -päästöjen päästökerroin, kun ei ole luonnol-

lista kuorta 0 kg N2O-N/kg N, Ntotal on eritetyn typen vuosittainen kokonaismäärä [kg N] ja 

44/28 on kerroin, jolla muutetaan N2O-N-päästöt N2O-päästöiksi. 

 

Nämä suorat N2O-päästöt saadaan laskettua kaavasta 9. Suorien päästöjen lisäksi laskenta 

kattaa myös epäsuorat päästöt. Kaavan päästökertoimen alaindeksi poikkeaa alkuperäisen 

lähteen muodosta. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 10–11 mukaan.) 

 

Lanta aiheuttaa myös epäsuoria N2O-päästöjä, jotka koostuvat pääosin ammoniakkina ja ty-

pen oksideina haihtuneesta typestä (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 11 mukaan.) 

 

𝑁2𝑂deposition = 𝑁volatisation,manure management ∙ 𝐸𝐹 ∙
44

28
                            (10)     
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jossa N2Odeposition on laskeuman aiheuttamat epäsuorat N2O päästöt [kg N2O-N], Nvolatisation, 

manure management on lannan käsittelyjärjestelmässä haihtuva N [kg N/a], EF on laskeumista ai-

heutuvien epäsuorien N2O päästöjen päästökerroin 0,01 kg N2O-N/kg N ja 44/28 on kerroin, 

jolla muutetaan N2O-N-päästöt N2O-päästöiksi. 

 

Epäsuorat N2O-päästöt saadaan laskettua kaavasta 10. Lannasta aiheutuu myös N2O-päästö-

jen lisäksi NH3-päästöjä, joita tarvitaan epäsuorien N2O-päästöjen laskemiseen. Kaavasta 10 

on jätetty pois laiduntavien eläinten kerroin. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 11 mu-

kaan.) 

 

𝑁𝐻3 − 𝑁manure = 𝐸𝐹NH3,slurry,swine ∙ (1 − RFNH3,animal housing) ∙ Tcorr.e.s ∙ 𝑁total +

𝐸𝐹NH3,manure storage,swine,slurry ∙ (1 − RFNH3,manure storage) ∙ Tcorr,l.v ∙ 𝑁total,manure storage

               (11)        

 

jossa NH3-Nmanure on lannan NH3- päästöt eläinsuojista ja lantavarastosta [kg NH3-N], EFNH3, 

slurry, swine on lannan NH3-päästöjen lantajärjestelmäkohtainen päästökerroin eläinsuojalle 0,1 

kg NH3-N/kg N, RFNH3,animal housing on eläinsuojan lantajärjestelmäkohtainen vähennysker-

roin, jos on käytössä huuhtelu kerroin on 0,6 ,Tcorr,e.s on lämpötilasta johtuva korjauskerroin 

eläinsuojan lantajärjestelmälle 0,9, Ntotal on eritetyn typen vuosittainen kokonaismäärä [kg 

N], EFNH3, manure storage, swine, slurry on lannan NH3- päästöjen päästökerroin lantavarastossa 0,2 

kg NH3-N/kg N, RFNH3,manure storage on lantavaraston vähennyskerroinkerroin, jos on luonnol-

linen kate, kerroin on 0,45, Tcorr,l.v on lämpötilasta johtuva korjauskerroin eläinsuojan lanta-

varastolle 0,8 ja Ntotal, manure storage on eritetyn typen vuosittainen kokonaismäärä lantavaras-

tossa [kg N]. 

 

NH3-päästöt saadaan laskettua kaavasta 11 ja kaava koskee eläinsuojista ja lantavarastosta 

tulevia päästöjä (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 11 mukaan). NH3-päästöt vastaavat 

lannan käsittelyjärjestelmästä haihtuvan typen määrää, joka merkitään symbolilla Nvolatisation, 

manure manageent. Kaavaa on muokattu siihen muotoon, kuin sitä on tässä laskennassa 
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hyödynnetty. Laskentaohjeessa kaava on esitetty hieman eri tavalla. Kaava 11 poikkeaa hie-

man alkuperäisen lähteen kaavasta, sillä siitä on poistettu kertoimien tulo.  

 

Lannasta aiheutuu myös CH4-päästöjä. CH4-päästöt ovat peräisin eläinsuojista ja lantavaras-

toista. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 14 mukaan.) 

 

 𝐶𝐻4,manure = 𝑉𝑆𝑡 ∙ 𝑛livestock category ∙ 365
𝑝𝑣

𝑣
∙ 𝐵o,t ∙ 𝜌CH4 ∙ MCF               (12) 

 

jossa CH4, manure on lannan CH4- päästöt eläinsuojista ja lantavarastosta [kg CH4], VSt on 

eläinlajikohtainen päivittäisen eritetyn haihtuvien kiintoaineiden määrä 0,3 kg VS/pää/pv, 

nlivestock category on eläinten määrä vuodessa [kpl], 365 pv/v on vuoden päivien määrä, Bo,t on 

eläinyksilön metaanintuottopotentiaali 0,45 m3 CH4/kg VS, 𝜌𝐶𝐻4 on metaanin tiheys 0,67 kg 

CH4/m
3 CH4 ja MCF on lantajärjestelmän päästökerroin 0,1 

 

CH4-päästöt lannasta voidaan laskea kaavalla 12. Kaasut on muutettu GWP-kertoimien 

avulla yhteenlaskettavaan muotoon laskentaa varten. (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 

14 mukaan.) 

 

6.2.2  Ruoansulatuksen aiheuttamat päästöt ja veden kulutus 

Sikojen ruoansulatuksesta syntyy metaanipäästöjä, jotka otetaan huomioon hiilijalanjälkeä 

laskettaessa (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 15 mukaan). 

 

𝐶𝐻4,enteric =  𝐸𝐹CH4,enteric ∙ 𝑛livestock category                                            (13) 

 

jossa CH4, enteric on ruoansulatuksen vuosittainen CH4-päästö [kg CH4], EFCH4, enteric on ruo-

ansulatuksen CH4-päästökerroin 1,5 kg CH4/pää ja nlivestock category on eläinten määrä vuodessa 

[kpl] 
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Kaavalla 13 saadaan laskettua arvioitu määrä CH4-päästöjä, jotka aiheutuvat sikojen ruoan-

sulatuksesta (IPCC 2006, Katajajuuren et al. 2012, 15 mukaan). Veden päästöt on saatu hyö-

dyntämällä vedelle ominaista päästökerrointa. Veden päästöt on muutettu grammoista kilo-

grammoiksi jakamalla 1000:lla.  

 

6.2.3  Sikojen ja lihojen kuljetus 

Tilallinen kuljettaa teuraaksi menevät siat itse teurastamolle ja lihan jalostuksen jälkeen 

myyntipisteisiin. Kuljetus tapahtuu pakettiautolla, jonka polttoaineena on diesel. Kuljettuja 

kilometrejä kertyy vuodessa noin 20 000 km. (Hasunen, sähköposti 25.2.2022.) Laskennassa 

on hyödynnetty päästökerrointa, joka koskee tonnikilometrejä. Tonnikilometrillä tarkoite-

taan tonnin kuljettamisen aiheuttamia päästöjä kilometrin matkalta (Tilastokeskus n.d b). 

Laskennassa hyödynnetyt alkuarvot on esitetty liitteessä 5.  Lihojen kuljetuksesta aiheutuva 

hiilijalanjälki on noin 3480 kg CO2-ekv.  

 

Liitteessä 6 on esitetty sikalatoiminnan päästöt ja mistä ne koostuvat. Taulukossa on myös 

esitetty laskennan päästökertoimet ja niiden lähde. Lisäksi taulukossa on esitetty myös käy-

tetty GWP-kerroin. Sikalatoiminnan kokonaishiilijalanjälki on 154 734 kg CO2-ekv. Päästöt 

on esitetty taulukossa päästölähteittäin helpottamaan päästölähteiden ymmärtämistä. 

 

6.3  Korjaamotoiminnasta aiheutuvat päästöt 

Korjaamon toiminta perustuu tilan koneiden korjaamiseen ja asiakkaiden autojen ja muiden 

pienkoneiden korjaukseen. Korjauksen pääpaino on tilan ulkopuolisten asiakkaiden konei-

den korjauksessa. Korjaamolla syntyy noin 150 kg SER-jätettä ja noin 300 kg sekajätettä. 

Tilalla lajitellaan ainoastaan SER-jäte ja sekajäte. SER-jäte kattaa esimerkiksi akut ja tilalla 

hajonneet laitteet kuten pyykinpesukone tai jääkaappi. (Hasunen, haastattelu 2.1.2022.) 

Vettä korjaamolla kuluu noin 50 m3 vuodessa. (Hasunen, puhelinhaastattelu 25.3.2022). 
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Laskenta ei kata korjaamon lämmitystä tai sähkönkulutusta. Lämmitys ja sähkönkulutus kä-

sitellään omassa kappaleessaan. Laskenta on suoritettu käyttäen jätteille ominaisia päästö-

kertoimia. Veden päästöt on muutettu grammoista kilogrammoiksi jakamalla tuhannella. 

Laskennan alkuarvot on esitetty liitteessä 7 ja korjaamotoiminnasta syntyvät päästöt on esi-

tetty taulukossa 3. Taulukossa on esitetty päästöt päästölähteittäin, sekä laskennassa käytetyt 

päästökertoimet.  

 

Taulukko 3. Korjaamon päästölaskennan tulokset 

 

 

Korjaamotoiminnan kokonaishiilijalanjäljeksi on saatu noin 260 kg CO2-ekv. Päästöt muo-

dostuvat melkein kokonaan jätteiden aiheuttamista päästöistä. Veden päästöjen osuus on al-

hainen.  

 

6.4  Päästöt sähköstä ja lämmitysenergiasta 

Tilan sähkö- ja lämmitysenergian tarvetta ja tuotantoa on haastavaa laskea jokaiselle toimin-

nalle erikseen, joten ne käsitellään kokonaisuutena. Kokonaisuudesta toisistaan erotetaan 

kuitenkin itse tilan ja tilallisen asuinrakennuksen sähkön ja lämmitysenergian kulutus sekä 

tuotanto. Asuinrakennuksen kulutus ja tuotanto lasketaan tilallisen toiveen mukaisesti mu-

kaan, vaikka muilla osa-alueilla ei tilallisen yksityiselämän päästöjä lasketakaan.  

 

Tilalla sähkön kokonaiskulutus on 70 200 kWh. Kokonaiskulutuksesta tilalla tuotettua sähkö 

oli 38 525 kWh, joten ostosähkön osuudeksi jäi 31 675 kWh. Tilalla tuotetusta sähköstä 30 

525 kWh oli tuotettu aurinkopaneeleilla ja 8000 kWh oli tuotettu rypsiaggregaatilla. Tuo-

tannon ja kulutuksen arvot on ilmoitettu vuositasolla. Tilallisen kodin kokonaissähkön ku-

lutus on noin 15 325 kWh. Ostosähkön osuus on 11825 kWh ja tuotetun aurinkosähkön 

osuus on 3500 kWh. (Hasunen, sähköpostiviesti 14.2.2022.) Liitteessä 8 on esitetty sähkön 
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tuotannon ja kulutuksen päästöjen arvioinnissa käytettyjä arvoja. Laskentaa varten kulutus 

on muutettu vastaamaan yksikköä MJ kertoimella 3,6. 

 

Aurinkovoiman kohdalla päästökertoimen on katsottu olevan 0 kg CO2-ekv/MJ, koska au-

rinkosähkön tuottaminen ei itsessään aiheuta päästöjä. Aurinkovoimaloiden päästöt koostu-

vat pääasiassa paneeleiden valmistuksesta ja kuljetuksesta, jotka on tässä laskelmassa jätetty 

ulkopuolelle. (Vattenfall n.d.) Aurinkovoiman määrä kattaa myös suunnitelmissa olevat pa-

neelit, joita tilalla ei vielä ole.  

 

Rypsiaggregaatilla tuotetun sähkön päästökertoimen on katsottu olevan 0 kg CO2-ekv/MJ. 

Tämä johtuu siitä, että polttoaine tehdään rypsistä, joka on uusiutuva energian lähde. Poltto-

aineen tuottaminen itsessään vaatii sähköä, joka on otettu huomioon ostosähkön päästöissä, 

mutta aggregaatilla tuotetun sähkön käyttämisestä ei katsota tulevan päästöjä. (Keto 2010, 

18.) Laskennan alkuarvot on esitetty sähkön ja lämmityksen osalta liitteessä 6. Tulokset on 

esitetty sähkön osalta taulukossa 4. Päästöt on laskettu hyödyntämällä päästökertoimia, jotka 

on esitetty liitteessä 2.  

 

Taulukko 4. Sähkön kulutuksen ja tuotannon päästöt 

 

 

Sähkön kulutuksen ja tuotannon päästöt ovat noin 9726 kg CO2-ekv. Sähkön lisäksi lasken-

nassa huomioidaan tilalla ja tilallisen kotona käytetty lämmitysenergian määrä. Tilalla sijait-

seva korjaamo lämmitetään hakkeella ja lämmitysenergiaa kuluu noin 70 MWh/a. Tilallisen 

koti lämmitetään puuenergialla, jota on kulunut 18,7 MWh/a. Asuinrakennuksen koko on 

noin 140 m2. Lämmitysenergian kulutuksen lukuarvot ovat vuodelta 2010. (Kettunen 2011, 

8.) Liitteessä 8 on esitetty energian päästöjen laskentaa varten tarvittavat alkuarvot. 
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Puuenergian ja hakkeen päästöt on oletettu olevan 0,00 kg CO2-ekv, sillä biomassan poltosta 

ei ajatella syntyvän CO2-päästöjä (Soimakallio 2018). Tämän takia päästökertoimena käyte-

tään 0 kg CO2-ekv. Lämmityksessä käytetty puu on peräisin tilalta ja puun haketus tapahtuu 

myös samalla tilalla, joten ulkopuolista toimijaa ei lämmitysenergian tuotannossa tarvita. 

Taulukossa 5 on esitetty lämmitysenergian aiheuttamat päästöt. Päästöjen lisäksi taulukossa 

esitetään päästökertoimet päästölähteille. Taulukossa päästöt on esitetty päästölähteittäin. 

 

Taulukko 5. Energiankulutuksen päästöt 

 

 

Lämmitysenergian kokonaishiilijalanjälki on 0,00 kg CO2-ekv. Tämä johtuu puuperäisten 

polttoaineiden käytöstä. Päästöt on laskettu hyödyntämällä puuenergian päästökertoimia. 

Laskenta ei kuitenkaan kata päästöjä metsien lannoituksesta, hoidosta, hakkuusta, kuljetuk-

sesta eikä varastoinnista.  
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7  Laskennan tulokset 

Tilan hiilijalanjäljen tuloksia käsitellään ensin osa-alueittain ja lopuksi kokonaisuudessaan. 

Tulosten havainnollistamiseksi laskennan tuloksista on tehty diagrammeja. Osa-alueiden 

päästöt on esitetty niiden laskemista koskevissa kappaleissa.  

 

Maanviljelyn päästöt koostuvat pääosin yksivuotisten kasvien suorista päästöistä. Toisiksi 

suurin päästölähde on kalkitus. Epäsuoria päästöjä kasveista syntyy myös jonkin verran. 

Maanviljelyssä käytettävien koneiden päästöjen osuus on alhaisempi, kuin itse viljelyn pääs-

töt. Maanviljely tuottaa toisiksi eniten päästöjä tilalla. Kuvasta 2 voidaan nähdä maanvilje-

lyn päästöjen jakautuminen prosentuaalisesti.  

 

 

Kuva 2. Maanviljelyn päästöjen jakautuminen prosentuaalisesti 

 

Kuvasta 2 nähdään, kuinka epätasaisesti päästöt jakautuvat maanviljelystä. Suurin syy miksi 

yksivuotisten kasvien ja kalkituksen päästöt ovat suurimmat päästölähteet on se, että nämä 

osa-alueet tuottavat enemmän muita kasvihuonekaasupäästöjä kuin hiilidioksidia. Lisäksi 

yksivuotisten kasvien viljelynpäästöjä kasvattaa lannoitteiden käyttäminen.  
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Sikalatoiminnassa eniten päästöjä aiheutuu eläinsuojassa olevasta lannasta sekä lantavaras-

tossa olevasta lannasta. Lannasta syntyy pääosin dityppioksidia ja metaania, joiden lämmi-

tyspotentiaali on moninkertainen verrattuna hiilidioksidiin. Tämän takia lannan päästöt muo-

dostavat merkittävän osan sikalatoiminnan päästöistä. Myös sikojen ruuansulatuksen metaa-

nipäästöt ja lihan kuljetuksen päästöt ovat osasyy suureen hiilijalanjälkeen. Veden kulutus 

aiheuttaa selvästi vähiten päästöjä. Kuvasta 3 voidaan nähdä, kuinka sikalatoiminnan päästöt 

jakautuvat prosentuaalisesti.  

 

 

Kuva 3. Sikalatoiminnan päästöjen jakautuminen 

 

Kuvasta 3 huomataan, että sikalatoiminnassa eniten päästöjä aiheuttaa lanta. Lannan päästöt 

kattavat sikalatoiminnan kokonaispäästöistä reilusti yli puolet. Lannoituksen lisäksi päästöjä 

aiheuttavat myös ruoansulatus ja matkustus. Matkustuksen osuus on kuitenkin alhainen ver-

rattuna lannan ja ruoansulatuksen päästöihin. Veden päästöt ovat alhaisimmat.  

 

Korjaamon kohdalla päästöt koostuvat pääosin jätteiden päästöistä. SER-jätteiden ja seka-

jätteen päästömäärä on suhteellisen samaa suuruusluokkaa, vaikka sekajätteitä syntyy enem-

män kuin SER-jätettä. Veden kulutuksen osuus päästöistä on vähäinen vähäisen kulutuksen 

takia. Kuva 4 havainnollistaa päästöjen jakautumista. 
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Kuva 4. Päästöjen jakautuminen korjaamotoiminnasta 

 

Kuvasta 4 voidaan havaita, että korjaamon päästöt jakautuvat suhteellisen tasan SER-jätteen 

sekä sekajätteen suhteen. Sekajäte tuottaa kuitenkin hieman vähemmän päästöjä, vaikka sitä 

syntyy määrällisesti enemmän. Veden päästöjen osuus korjaamotoiminnan päästöistä on 

erittäin alhainen.  

 

Sähkönkulutuksen kohdalla eniten päästöjä syntyy ostosähköstä. Aurinkovoiman sekä ryp-

siaggregaatilla tuotetun sähkön päästöt ovat 0 kg CO2-ekv uusiutuvan polttoaineen takia. 

Vähiten päästöjä taas aiheuttaa lämmitysenergia, joka on tuotettu hyödyntäen puupolttoai-

neita. Puupolttoaineiden on katsottu olevan hiilineutraaleja. Sähkön päästöjen prosentuaa-

lista jakaumaa kuvaa kuva 5. Lämmitysenergian päästöistä ei ole tehty diagrammia päästöjen 

ollessa 0 kg CO2-ekv.  
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Kuva 5. Sähkön päästöjen jakautuminen prosentuaalisesti 

 

Kuvasta 5 voidaan huomata sähkön päästöjen osalta ostosähkön aiheuttavan päästöt koko-

naan. Tämä johtuu uusiutuvista sähkönlähteistä, joiden on tässä laskelmassa katsottu olevan 

päästöttömiä. 

 

Tilan kokonaishiilijalanjälki koostuu maanviljelyn, sikalatoiminnan, korjaamon sekä sähkön 

ja energian kulutuksen päästöistä. Hiilijalanjälki tilalle saadaan laskemalla kaikkien osa-alu-

eiden kokonaispäästöt yhteen. Taulukkoon 6 on koottu vielä eri osa-alueiden kokonaispääs-

töt yhteen ja laskettu tilan hiilijalanjälki.  

 

Taulukko 6. Eri osa-alueiden päästöt 
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Tilan kokonaishiilijalanjäljeksi saatiin noin 321 430 kg CO2-ekv/vuosi. Kuvassa 6 on esitetty 

tilalta syntyvien päästöjen jakautuminen osa-alueittain prosentuaalisesti.  

 

 

Kuva 6. Päästöjen jakautuminen prosentteina 

 

Kuvan 6 on tarkoitus havainnollistaa päästöjen jakautumista prosentuaalisesti diagrammin 

muodossa. Tämä helpottaa päästöjen hahmottamista suhteessa toisiinsa. Maanviljely ja si-

kalatoiminta kattavat päästöistä 96,9 prosenttia, joten voidaan todeta muista päästölähteistä 

peräisin olevien päästöjen olevan erittäin pieni osa tilan hiilijalanjäljestä.  
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8  Johtopäätökset 

Työn teoriaosion tavoitteena oli kartoittaa maataloussektorin päästöjen lähteitä ja kiertota-

louden merkitystä maatalouden ympäristövaikutuksiin. Case-osion tarkoituksena oli laskea 

Hasulan tilan hiilijalanjälki hyödyntämällä Greenhouse Gas Protoc standardia sekä SFS-EN-

ISO 14064-1 standardia. Tilan hiilijalanjäljeksi saatiin 321 430 kg CO2-ekv. 

 

Tilan hiilijalanjälki on samaa kokoluokkaa, kuin esimerkiksi maitotilalla. Maitotilan hiilija-

lanjälki oli 374 272 kg CO2-ekv. Maitotilalla viljellään viljaa maidontuotannon lisäksi. 

Erään toisen maitotilan hiilijalanjälki puolestaan oli 492 434 kg CO2-ekv. Molemmat tilat 

ovat hieman keskimääräistä suurempia eläinten lukumäärän sekä viljellyn peltopinta-alan 

puolesta. Molemmilla tiloilla eläinten päästöt ovat olleet suuremmat, kuin viljelyn. (Hiltunen 

2018, 16, 19 ja 22.) Hasulan tilalla viljelystä syntyy enemmän päästöjä, kuin sikalatoimin-

nasta. Vertailu osoittaa, että Hasulan tilan päästöt ovat oikeaa suuruusluokkaa tämän työn 

laskelmien mukaan ja reilusti alhaisemmat kuin kummankaan maitotilan. Tähän vaikuttaa 

todennäköisesti uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä ja sähkön tuotannossa.  

 

Edellä mainittujen hiilijalanjälkien vertailu on kuitenkin hankalaa, sillä tilat eivät ole ident-

tisiä keskenään ja laskentatapa vaikuttaa merkittävästi laskennan tuloksiin. Laskentatavassa 

eroa voi aiheuttaa esimerkiksi oletukset, alkuarvot ja rajaukset. Edellä mainittuja tiloja, ja 

tässä työssä ollutta tilaa ei voida esimerkiksi täysin vertailla sen takia, että vertailutilat ovat 

maitotiloja ja tutkimuskohteena olleella tilalla kasvatetaan lihasikoja.   

 

Laskennassa joudutaan tekemään erilaisia oletuksia ja yksikertaistuksia, jotka lisäävät ver-

tailun hankaluutta. Nämä oletukset ja yksinkertaistukset eivät välttämättä mene yksi yhteen 

jokaisessa laskelmassa. Nykyään on olemassa myös monia laskentaohjelmia, jotka laskevat 

tilojen hiilijalanjälkiä annettujen tietojen pohjalta. Tällainen laskuri on esimerkiksi 

ProAgrian kehittelemä hiililaskuri (MTK n.d). Laskentaohjelmistot mahdollistavat sen, että 

tilalliset voivat itse laskea tilan hiilijalanjäljen tarvittavien tietojen pohjalta. Käsin laskettua 
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hiilijalanjälkeä voisi verrata esimerkiksi jonkin ohjelman laskemaan arvoon. Tämä mahdol-

listaisi sen, että hiilijalanjäljet olisivat enemmän vertailukelpoisia, sillä ne koskisivat samaa 

tilaa ja lähtötiedot olisivat samat.  

 

Tässä työssä on pyritty hyödyntämään mahdollisimman luotettavaksi katsottuja lähteitä. Täl-

laisia lähteitä ovat esimerkiksi teoriaosiossa käytetyt vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut. 

Laskennassa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman pitkälle luotettavaksi oletettavaa tie-

toa, kuten esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen tietoja. Laskelmissa 

esiintyy jonkin verran epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Tässä työssä epävarmuutta aiheut-

taa esimerkiksi se, että eläin- ja viljelypäästöjen määrittämisessä käytetyt kaavat ovat vuo-

delta 2012 laskentaohjeesta tuoreemman tiedon puutteen takia. Kyseisessä laskenta ohjeessa 

esiintyi kertoimia, joiden alkuperäistä lähdettä ei laskentaohjeessa mainittu, jonka takia ker-

toimet jäivät tuntemattomiksi. Kuinka paljon tämä vaikuttaa lopputulokseen, on hankala ar-

vioida. Epävarmuutta aiheuttaa myös se, että monet päästökertoimet ovat peräisin eri läh-

teistä, joissa kaikissa ei yksilöity tarkalleen kertoimien kattamia kaasuja. Kertoimien lasku-

tapa on voinut myös vaihdella, joka oleellisesti vaikuttaa tulosten epävarmuuteen. 

 

Laskennassa on jouduttu osittain turvautumaan tulevaisuuden näkymiin, kuten esimerkiksi 

sähkön tuotannon päästöissä aurinkovoiman kohdalla sekä peltojen lannoitteiden kohdalla. 

Tilalle kaavaillaan lisää aurinkopaneeleita, joiden hyöty on tässä laskelmassa huomioitu. Li-

säksi pienenevä LuomuKymppi lannoitteen määrä on otettu huomioon. Laskettu tulos pätee 

vasta investointien toteuduttua. Lämmitysenergian kohdalla on kuitenkin jouduttu käyttä-

mään vuoden 2011 energiataselaskelman tietoja, jotka eivät täysin vastaa nykypäivää. Tilalla 

käytetään esimerkiksi lämmitysenergian tuottamiseen lajittelujätettä sekä ilmalämpöpump-

puja, joita ei energiataselaskelmassa ole otettu huomioon niin, että niitä tietoja olisi tässä 

laskelmassa voitu käyttää. Vuonna 2011 lajittelujätettä ei vielä käytetty korjaamon lämmit-

tämisessä eikä ilmalämpöpumppuja ollut osana lämmitysjärjestelmää.  

 

Päästöjen pienentäminen on tilalla hankalaa, sillä suurin osa toimista, joilla päästöjä voitai-

siin pienentää, on jo tehty. Tilalla on tehty paljon erilaisia toimenpiteitä, jotta toiminta olisi 

mahdollisimman ympäristöystävällistä. Tilalla esimerkiksi pyritään uudelleen käyttämään 
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jonkin toisen osa-alueen niin sanottuja jätteitä, kuten sikalan lantaa käytetään pelloilla lan-

noitteena tai lajittelujätteellä lämmitetään korjaamoa. Päästöjä voitaisiin pienentää mahdol-

lisesti lajittelemalla sekajätteet muovi-, kartonki-, metalli-, bio- ja lasijätteeksi (Suomen ym-

päristökeskus n.d).  Kierrätyksen ongelma on kuitenkin se, että tilan roskat noutaa roska-

auto, joka ei kerää kuin sekajätteen. Lähimmälle lajittelupisteelle tulee matkaa noin 20 km, 

jonne jätteet tulisi viedä henkilöautolla.  

 

Toinen mahdollinen keino voisi olla korvata polttomoottorilla toimivat koneet sähkökäyt-

töisillä. Tämä vaatisi kuitenkin isomman investoinnin, eikä ole varmuutta siitä, toimivatko 

sähkökäyttöiset isommat koneet yhtä luotettavasti, kuin polttomoottorilla toimivat koneet 

esimerkiksi talvella kovilla pakkasilla. Henkilöautojen kohdalla on osoitettu, että sähkö-

moottoreiden päästöt ovat alhaisemmat kuin polttomoottorien koko elinkaaren aikana (Il-

mastopaneeli n.d., Hiilineutraalisuomi.fi 2019 mukaan). Edellä mainitut keinot ovat kuiten-

kin vain pohdintaa, eikä tässä työssä ole tarkoitus lähteä laskemaan vähennyskeinojen vai-

kutusta laskettuun hiilijalanjälkeen.  

 

Maatalouden päästöt ovat jo pidemmän aikaan kestäneet samanlaisena (Luonnonvarakeskus 

2017). Vaikka päästöjen pienentäminen maataloussektorilla voi olla vaikeaa, sillä olisi tär-

keä rooli vuoden 2035 päästövähennyksen saavuttamisessa (Maa- ja Metsätalousministeriö 

2021 a, 1).  Pienentämisen takia olisi myös tärkeää kartoittaa yksittäisten tilojen päästöjä 

sekä niiden pienentämismahdollisuutta. Maataloussektorin päästöt kuitenkin syntyvät maa-

tiloilla ja päästöjen pienentäminenkin tapahtuu tiloilta käsin. Maataloussektorin päästöjä 

voitaisiin pienentää siirtymällä luomuviljelyyn, jolloin maaperään lisättävien väkilannoittei-

den aiheuttamien päästöjen määrä pienenisi. Luomuviljelyn lisäksi päästöjä voitaisiin pie-

nentää tilojen välisen yhteistyön lisäämisellä sekä esimerkiksi alus- ja kerääjäkasvien hyö-

dyntämisellä.  
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9  Yhteenveto 

Tässä kandidaatintyössä oli tarkoitus kartoittaa yleisesti mistä maataloussektorin kasvihuo-

nekaasupäästöt ja ympäristövaikutukset koostuvat sekä selvittää Hasulan tilan kasvihuone-

kaasupäästöjä eri osa-alueilta sekä laskea hiilijalanjälki tilalle. Työssä pohdittiin myös, voi-

siko hiilijalanjälkeä pienentää jotenkin.  

 

Työn kohteena oleva tila sijaitsee Tohmajärvellä, Pohjois-Karjalassa. Tilan toiminta keskit-

tyy maanviljelyn, sikalatoimintaan sekä konekorjaamoon. Tilalla viljellään luomuna 180 ha 

peltoalaa. Pelloilla kasvatetaan ohraa, vehnää, rypsiä sekä apilanurmea latausnurmeksi. Si-

kalatoiminnan tarkoituksena on kasvattaa lihasikoja, jotka kuljetetaan sopivan koon saavu-

tettua teuraaksi ja lihat jaetaan jalostuksen jälkeen myyntipisteisiin. Korjaamossa korjataan 

niin tilan omia koneita, kuin esimerkiksi asiakkaiden autoja ja muita pienkoneita.  

 

Päästöjä kartoitettiin neljältä eri osa-alueelta, joita olivat maanviljely, sikalatoiminta, kor-

jaamo sekä sähkön ja energian tuotanto ja kulutus. Jokaisen osa-alueen päästöt on pyritty 

kuvaamaan ja laskemaan niin tarkasti kuin se on ollut olosuhteet huomioon ottaen mahdol-

lista. Suurin osa laskennan lähtötiedoista on peräisin tilalliselta. Tiedot tilalliselta on saatu 

erilaisten haastatteluiden kautta sähköpostitse tai puhelimessa. Laskennassa hyödynnettävät 

kertoimet sekä kaavat ovat peräisin erilaisista lähteistä, kuten esimerkiksi Tilastokeskukselta 

tai Luonnonvarakeskukselta.  

 

Tässä työssä suoritetun laskennan mukaan päästöjä muodostui kokonaisuudessaan 321 430 

kg CO2-ekv vuotta kohden ja tulosten suuruusluokka on osoitettu olevan oikea tehdyn ver-

tailun perusteella. Hiilijalanjälki on laskettu hyödyntäen vuosittaisia arvioita, ja laskennassa 

on hyödynnetty myös erilaisia keskiarvoja. Maanviljelyn prosentuaalinen osuus kokonais-

päästöistä oli 48,8 prosenttia. Sikalatoiminnan osuus oli 48,1 prosenttia, korjaamon 0,1 pro-

senttia ja sähkön 3,0 prosenttia. Energian osuus oli 0 prosenttia, sillä siitä ei katsottu 
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syntyvän ollenkaan päästöjä.  Tämä johtui siitä, että tilalla ja tilallisen kotona käytetään puu-

energiaa, jonka on katsottu olevan päästötön lämmitysenergian lähde. 

 

Tilan hiilijalan pienentäminen on hankalaa, sillä suurin osa keinoista, joilla päästöjä voitai-

siin pienentää, onko tilalla jo tehty. Tilalla päästöjä voitaisiin kuitenkin yrittää pienentää 

esimerkiksi jätteiden lajittelulla ja siirtymällä polttomoottoreista sähkömoottorilla toimiviin 

koneisiin. Työssä mainittuja keinoja voitaisiin kuitenkin käyttää sellaisilla tiloilla, jossa ne 

eivät vielä ole käytössä. Vaikka edellä mainittuja keinoja ei otettaisi käyttöön, tilan hiilija-

lanjälki on suhteellisen maltillinen. Jatkotutkimuksena voitaisiin toteuttaa hiilijalanjäljen 

pienentämismahdollisuuksien tutkimista.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Haastattelu 2.1.2022 

1. Kuinka paljon viljeltyä peltopinta-alaa on? 

2. Millainen maaperä pelloilla on? 

 

Puhelu 2.2.2022 

1. Kuinka paljon tilalla syntyy jätettä? 

2. Kuinka paljon sikoja on kerrallaan ja vuoden aikana? 

3. Kuinka paljon lannassa on typpeä? 

 

Sähköpostiviesti 14.2.2022 

1. Kuinka paljon tilalla kuluu sähköä ja lämmitysenergiaa? 

2. Kuinka paljon teidän kotonanne kuluu sähköä ja lämmitysenergiaa? 

 

Sähköpostiviesti 23.2.2022 

1. Kuinka paljon käytetään lannoitteita ja mitä lannoitteita on käytössä? 

2. Mikä on lannoitteiden typen määrä? 

3. Mitä kalkkia pelloilla käytetään ja kuinka paljon? 
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Sähköposti 24.2.2020 

1. Mitä koneita tilalla on käytössä, mikä niiden polttoaine on ja kuinka paljon niitä käyte-

tään? 

2. Kuinka paljon viljankuivaus vie polttoainetta? 

 

Sähköpostiviesti 25.2.2022 

1. Kuinka paljon korjaamolla kuluu vettä? 

2. Kuinka paljon vettä kuluu sikalassa? 

3. Kuinka paljon ajettuja kilometrejä pakettiautolla syntyy ja mikä polttoaine on käytössä? 



 

 

Liite 2. Laskennan päästökertoimet 

 

 

 

 



 

Liite 3. Viljelyn päästöjen laskennan alkuarvot 

 

 

 



 

Liite 4. Viljelystä aiheutuvat päästöt 

 



 

 

Liite 5. Sikalatoiminnan päästöjen laskennan alkuarvot 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 6. Sikalatoiminnasta aiheutuvat päästöt. 

 



 

 

Liite 7. Korjaamon päästöjen laskennan alkuarvot 



 

Liite 8. Sähkön- ja lämmitysenergian päästöjen laskennan alkuarvot 

 

 


