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• Jotkin maapallon ilmakehän kaasut toimivat kasvihuoneen lasin tavoin: ne estävät auringon lämpösäteilyn 
pääsyä takaisin avaruuteen.

• Ilman kasvihuoneilmiötä maapallolla ei olisi elämää.
• Ilmakehässä esiintyy luonnostaan monia kasvihuonekaasuja, mutta ihmisen toiminta lisää niiden määrää. 
• Erityisesti seuraavien kaasujen määrä on lisääntynyt: 

Hiilidioksidi (CO2)
Metaani (CH4)
Typpioksiduuli (N2O)
Fluorikaasut

Kasvihuoneilmiön voimistuminen aiheuttaa 
ilmaston lämpenemistä



Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus noussut jyrkästi
Hiilidioksidi säilyy ilmakehässä satoja vuosia.

Vaikka koronapandemia laski CO2 -päästöjä 7 %, ilmakehän CO2-pitoisuus jatkoi nousuaan. Mikä on turvallinen CO2 pitoisuuden raja ilmakehässä?

28.10.2022 Tarja Stenman

CO2: Turvallinen raja 350 ppm, joka ylitettiin 
1980-luvulla.



Energiantuotanto on suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde

Tarja Stenman28.10.2022

Maatalouden osuus 
globaalisti 13,5 % 
kasvihuonekaasupäästöistä.
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Hiilen kierto, video (3,5 min): 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zTDMPnIzxXI
(Ilmatieteen laitos)

https://www.youtube.com/watch?v=zTDMPnIzxXI
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• IPCC analysoi tieteellisesti tuotettua tietoa 
ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä 
päätöksentekoa varten.

• IPCC koostuu ilmastotieteen johtavista asiantuntijoista.
• Perustettu vuonna 1988, Maailman ilmatieteen 

järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) 
toimesta.

• IPCC sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2007.
• Julkaisee raportteja ilmastotutkimuksen eri osa-alueilta.
• Global Warming of 1,5 °C julkaistiin syksyllä 2018.
• AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022, julkaistiin 

syyskuussa 2022.
• Reports — IPCC

Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)

https://www.ipcc.ch/reports/
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• Kansainvälisen energia-alan yhteisjärjestön IEA mukaan maailma ei voi enää saavuttaa 
ilmastopäästöjen vähentämistavoitteita, ellei hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia kasvateta 
nopeasti.

• IEAn mukaan päästötavoitteen saavuttaminen edellyttää hiilidioksidin talteenoton, hyötykäytön 
ja varastoinnin (Carbon capture, utilisation and storage, CCUS) 20-kertaistamista teollistuneissa 
maissa vuoteen 2030 mennessä.

• Hiilidioksidia otetaan tällä hetkellä talteen maakaasun tuotannossa ja lannoitteiden 
valmistuksessa, jatkossa tavoitteena talteenotto myös bioenergian tuotannossa.

• Jatkossa tavoitteena poistaa hiilidioksidia myös suoraan ilmakehästä.
• Liittyy suuria riskejä: 

• Miten hiilidioksidi saadaan pysymään maassa tai merenpohjassa? Helpompaa olisi antaa 
fossiilisen polttoaineen olla maassa.

• Pohjaveden pilaantumisriski.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
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Energiasektori: 
energiateollisuus, 
kotimaan liikenne 
sekä teollisuus ja 
rakentaminen.

Suomessa!

Maankäyttösektori 
(LULUCF) oli ensimmäisen 
kerran nettopäästölähde 
(2,1 miljoonaa tonnia CO₂-
ekv).
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Lähde: Tilastokeskus. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2020.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020* kaasuittain eri sektoreilla. Kaasujen 
päästöt on yhteismitallistettu GWP100-kertoimia käyttämällä
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Maatalouden osuus ilmastonmuutoksesta
• Suomen ilmastoneutraalisuuden kehityskulkua seurataan 

kasvihuonekaasuinventaariolla (KHK-inventaario; Tilastokeskus 2020), jossa 
maatalous on kahdessa eri kategoriassa eli maataloussektorissa ja 
maankäyttösektorissa (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsät eli LULUCF). 

• Lisäksi maatalouden energiankäytön (polttoaineet, sähkö) huomioidaan 
energiasektorin päästölaskennassa.

• Maataloussektorissa lasketaan metaani ja dityppioksidi ja maankäyttösektorissa 
hiilidioksidi.

Tarja Stenman

Lähde: Maatalouden ilmastotiekartta, 2020.
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Maatalouden osuus ilmastonmuutoksesta
• Maatalouden kokonaispäästöistä noin 75 % on maaperäpäästöjä, johon sisältyvät 

maatalouden dityppioksidi- ja maankäytön hiilidioksidipäästöt KHK-inventaarion 
mukaisesti. 

• Eloperäisten maiden päästöt ovat yli puolet (noin 8 Mt CO2-ekv.) maatalouden 
kokonaispäästöistä (runsaat 15 Mt CO2-ekv). 

• KHK-inventaariossa maaperäpäästöjä tai -sidontaa peltokasvien 
yhteyttämistuotteina ja mikrobitoiminnassa tarkastellaan toistaiseksi vaillinaisella 
tiedolla.

Tarja Stenman

Lähde: Maatalouden ilmastotiekartta, 2020.
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Maatalouden kasvihuonekaasujen vähentäminen
• Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen edellyttää 

• laajamittaisia toimia turvemaiden päästöjen vähentämisessä (maatalouden KHK-
päästöistä 60 % on peräisin turvemailta), esim. säätösalaojitus, ennallistaminen

• hiilensidonnan lisäämistä kivennäismailla; viljely- ja kasvikiertomenetelmät, esim. 
kerääjäkasvialan lisääminen 

• muutoksia maatalouden energian käytössä ja tuottamisessa; biokaasun ja 
aurinkoenergian tuotannon edistäminen

• Nämä muutokset edellyttävät uusia ohjauksia ja kannustimia viljelijöille.

• Lisätietoja: Maatalouden ilmastotiekartta, esittelykalvot, Heikki Lehtonen, LUKE: 
https://www.mtk.fi/documents/20143/0/Kalvot+Maatalouden+ilmastotiekartta+Lehtonen+150720+%281%29.pdf/e8e301
57-b3b4-78b0-bd5d-d6e0aac44d32?t=1594791165107

Tarja Stenman

Lähde: Maatalouden ilmastotiekartta, 2020.
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https://www.mtk.fi/documents/20143/0/Kalvot+Maatalouden+ilmastotiekartta+Lehtonen+150720+%281%29.pdf/e8e30157-b3b4-78b0-bd5d-d6e0aac44d32?t=1594791165107
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Kuva: Maatalouden ilmastotiekartta, 2020.
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Kuva: Ruuan ilmastovaikutukset. 
Katajajuuri, Juha-Matti ja 
Pulkkinen Hannele, Luken 
Vastuuverkko.fi (20.11.2015)
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Lähteitä ja lisälukemista ilmastoasioista
Maatalouden ilmastotiekartta – Tiekartta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
Suomen maataloudessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020082161330
Maatalouden ilmastotiekartta, esittelykalvot, Heikki Lehtonen, LUKE: 
https://www.mtk.fi/documents/20143/0/Kalvot+Maatalouden+ilmastotiekartta+Le
htonen+150720+%281%29.pdf/e8e30157-b3b4-78b0-bd5d-
d6e0aac44d32?t=1594791165107
Ruuan ilmastovaikutukset: https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/ruoan-
ilmastovaikutukset/
Ilmasto-opas: https://www.ilmasto-opas.fi/etusivu
Suomen ilmastopaneeli: https://www.ilmastopaneeli.fi/
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https://www.ilmastopaneeli.fi/


Maatalouden vesistövaikutuksista
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Vesienhoidon tavoitteet
• EUn alueelle asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan parantamiseksi: vesistöjen tila 

vähintään hyvä koko EUn alueella (vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY))
• Suomessa direktiivi on pantu toimeen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 

(1299/2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla.
• Vesienhoitoa suunnitellaan seitsemällä vesienhoitoalueella.

• Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat
• Vesientila ja niihin vaikuttavat tekijät 
• Tarvittavat toimenpiteet, joilla hyvä tila saavutetaan tai 

ylläpidetään
• Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesien-
hoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027
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http://view.24mags.com/library/vaikutavesiin#category-389
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Lähde: https://www.syke.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Suomen_vesien_tilaarvio_Jarvien_ja_jokie(51384)
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Vesikartta - vesien tila (ymparisto.fi)

 Tarkastele Vesikartta-palvelusta oman 
tutun järven tilaa (Ekologinen tila)

https://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_4_14_2/Index.html?configBase=https://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI


Maatalouden vesistökuormitus
• Maatalouden vesistökuormitus on hajakuormitusta, jota on vaikeampi hallita kuin 

tietystä pisteestä tulevaa pistekuormitusta.
• Pistekuormittajia ovat mm. tehtaat, kalankasvattamot, jätevedenpuhdistamot, 

turvetuotanto.
• Hajakuormittajia ovat maatalouden lisäksi myös metsätalous ja haja-asutus.
• Hajakuormitusta muodostuu siis laajalta alueelta (ojat), jolloin sitä on hankala 

hallita.
• Jaloittelutarha on esimerkki pistekuormituslähteestä maatalouden sisällä.
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Maatalouden vesistökuormitus
• Yli 50 % Suomen pintavesiin päätyvästä ihmisen aiheuttamasta 

ravinnekuormituksesta (typpi ja fosfori) tulee maataloudesta. 
• Varsinkin peltovaltaisilla valuma-alueilla maatalous on merkittävä kuormituslähde.
• Pelloilta huuhtoutuu ravinteita ja maa-ainesta vesistöihin varsinkin keväisten ja 

syksyisten sulamis- ja sadevesien mukana. 
• Etelä-Suomessa huuhtoutuminen voi olla voimakasta myös leutojen talvien 

vuoksi.
• Liiallinen ravinnekuormitus aiheuttaa vesistöjen rehvöitymistä.

Tarja Stenman28.10.2022

Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/

https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/


Vesistöjen rehevöityminen
• Typen ja fosforin lisääntyminen vesistössä
• Vesikasvillisuuden ja planktonlevän runsastuminen, lajiston yksipuolistuminen
• Särkikalojen ja pienten ahventen runsastuminen
• Sinileväkukinnat
• Happikato pohjanläheisessä vedessä talvella
• Kalaverkkojen ja rantakivien limoittuminen
• Hajuhaitat
• Kokonaisfosforipitoisuuden nousu
• Rehevöitynyttä järveä voidaan kunnostaa, mutta ensin pitää vähentää kuormitusta valuma-

alueelta
• Asutuksen sekä maa- ja metsätalouden vesiensuojelumenetelmät

Rehevöityminen on Suomen sisävesien suurin ongelma!
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Vesistöjen rehevöityminen
• Suomen järvet ovat herkkiä rehevöitymään, koska ne ovat matalia.
• Suomen järvien kokonaisuustilavuus on alle 30 % Laatokan tilavuudesta ja vain noin prosentti 

maailman tilavimman järven, Baikalin, vesimäärästä. 

• Suomen järvet ovat tyypillisesti matalia: keskisyvyys on noin 7 m, syvimmät syvänteet lähellä sataa 
metriä.

• Karu (oligotrofinen) ja rehevä (eutrofinen) järvityyppi ovat järvityyppien ääripäät.
• Suomessa on paljon reheviä ja vähän karuja järviä
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Maatalouden vesistökuormitus
• Maatalouden ravinnekuormitusta on pyritty vähentämään monilla eri 

toimenpiteillä.
• Toimenpiteiden vaikutukset vesien tilaan näkyvät kuitenkin vasta pitkän ajan 

kuluttua. 
• Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus on edelleen huomattavaa ja 

ilmastonmuutos lisää kuormitusriskiä entisestään. 
• Vesistökuormituksen vähentäminen edellyttää vesiensuojelutoimien tehostamista 

ja niiden parempaa kohdentamista. 
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Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/

https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/


Vesiensuojelutoimien kohdentaminen
• Peltoviljelyn ravinnekuormitusta voidaan vähentää mm. viljelyteknisin keinoin ja 

mitoittamalla lannoitus viljelykasvin tarpeen mukaan. 
• Eroosioherkillä pelloilla on tärkeää pitää pelto talvella kasvipeitteisenä. 
• Maata tulisi kuitenkin myös muokata aika ajoin, koska jatkuva kasvipeitteisyys voi 

lisätä liuenneen fosforin huuhtoutumisriskiä.
• Vesiensuojelumenetelmät tulee valita kullekin peltolohkolle siten, että otetaan 

huomioon lohkon erityispiirteet ja riskit. 
• Tehokkaimmat vesiensuojelu toimet kannattaa kohdistaa niille pelloille, joilla 

ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumisriski on suurin maksimoidaan 
vesiensuojelutoimista saatava ympäristö- ja kustannushyöty.

Tarja Stenman28.10.2022

Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/

https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/


Lannan ja lietelannan varastointi ja käyttö
• Lannan oikein mitoitettu ja toteutettu varastointi ja käsittely. 
• Eläinten jaloittelualueilta lanta ja valumavedet pitää kerätä talteen.
• On tärkeää, että lannan levitysaika on oikea ja lanta mullataan heti levittämisen 

jälkeen  vähentää typen haihduntaa sekä ravinteiden huuhtoutumista 
kuivatusojiin ja edelleen vesistöön.

• Lannan hyötykäytön suurin haaste on kotieläintuotannon ja kasvinviljelyn 
eriytyminen.

• Lanta on arvokas ravinne sekä orgaaninen aines, joka parantaa viljelymaan 
rakennetta ja kasvukuntoa, joka puolestaan parantaa maan vedenpidätyskykyä, 
jolloin ravinnehuuhtoumat vähenevät.
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Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/
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Kosteikot ja suojavyöhykkeet
• Ravinteiden valumista pelloilta vesistöihin voidaan vähentää myös kosteikkojen ja 

suojavyöhykkeiden avulla.
• Kosteikot pidättävät ravinteita ja kiintoainesta, lisäävät luonnon monimuotoisuutta, 

hidastavat tulvia ja toimivat kasteluveden varastona.

Tarja Stenman28.10.2022

Kosteikko. Kuva:  Arto Ahonen. Suojavyöhyke on vähintään 15 m leveä 
alue pellon ja järven välissä.



Maatalouden vesiensuojelua ohjaavat säädökset ja ohjelmat

• Maatalouden vesiensuojelua ohjaavat 
• nitraattiasetus, lannoitelain nojalla annettava fosforiasetus, maatalouden 

rakennetukilainsäädäntö, vesilaki ja ympäristönsuojelulaki sekä useat muut 
lait ja asetukset, kuten kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita koskevat säädökset

• kotieläintalouden toimintaa ja ympäristövaikutuksia ohjataan myös 
ympäristölupamenettelyllä ja yleisellä ilmoitusmenettelyllä.

• EU:n maatalouspolitiikka (CAP) 
• CAPin sisältämät tukiehdot ja ekojärjestelmä sekä maatalousyrittäjille 

vapaaehtoinen ympäristökorvausjärjestelmä toimenpiteineen. 
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Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/
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Maatilan 
ympäristökäsikirja

Maatilan ympäristökäsikirjaan on koottu tietoa 
erilaisista maataloutta koskevista 
ympäristöteemoista sekä ehdotuksia 
käytännön toimista, joita tiloilla voi toteuttaa.
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Linkki: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-852-5

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-852-5


Lähteitä ja lisätietoa maatalouden vesiensuojelusta

• Maatilan ympäristökäsikirja: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-852-5
• Rakennekalkki-hanke: https://www.pyhajarvi-

instituutti.fi/blogi/index.php/2021/04/16/maatalouden-
vesiensuojelutoimenpiteet-kuivatusaluetasolla-case-rakennekalkki/

• Kipsi-hanke: https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys
• Kuitu-hanke: https://projects.luke.fi/kuitu/
• LOHKO-hanke: https://www.mtk.fi/lohko-l
• https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalouden-vesiensuojelu/
• Vesiensuojelun tehostamisohjelma: https://ym.fi/vedenvuoro
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Kiitos mielenkiinnostanne!

Tarja Stenman28.10.2022
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