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Hiilen kierto

Hiilensidonta

Hiilivarasto

Hiilinielu

Kasvihuonekaasut

Laskentasektorit

Turvemaat ja kivennäismaat
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Termit haltuun

Kaksi teemaa

Tausta; miksi se tehtiin

Taustatiedot

Esimerkkejä

Käyttötarkoitus

MTK:n hiilivirtalaskuri



• Työkaluja
• Laskentaa
• Muita; hiilikartoitus, yms.
• Konsepti Maatilan energiasuunnitelma

Viestintää
• Energiatehokkaasti.fi /Energiayrittajyys.fi
• Asiantuntija-artikkeli
• Koulutusmateriaalit
• Oppaat; tieto tuottamaan, muita oppaita
• Erilaisia tilausselvityksiä
• Fb-ryhmien ylläpito

Toimialayhteistyö
• Järvi-Suomen biokaasu
• Osallistuminen suunnittelutyöhön mm.

hallinnon kanssa
• Motiva, Energiavirasto, yrittäjät, viljelijät

Oma tausta
Tutkimus
• Perunan prosessilaatu
• Lajikkeet: nurmi, peruna, öljykasvit ja herne
Energianeuvonta, pääasiassa alkutuotanto
• Energiatehokkuus
• Uusiutuva energia, energiatehokkuus
• Biokaasu
• Kiertotalous, hiilitalous
Alueellinen energianeuvonta E-Savo
• Kuluttajat, pk-yritykset, kunnat (KETS)
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Hiilen kierto on jatkuva prosessi
Lähde: Uudistavan
viljely e-opisto



Kasvit sitovat yhteyttäessään hiilidioksidia, jolloin tapahtuu hiilensidontaa.

Osa sidotusta hiilestä päätyy maaperään, osa vapautuu ilmakehään ja iso osa sitoutuu
hetkellisesti kasvavaan biomassaan kuten nurmeen, viljaan ja metsätuotteisiin.

Hiilivarasto kuvaa kertynyttä hiiltä. Maatalousmaahan hiilivarastoa kertyy kasvien juurista ja
lisätystä orgaanisesta aineksesta.

Kun hiilivarastoa kertyy enemmän kuin hiiltä hupenee, kysymyksessä on hiilinielu.
Esimerkiksi pitkäikäinen satotuote kuten rakennuspuu ja pajusta jalostettu biohiili ovat
hiilivarastoa ja metsä on pääsääntöisesti hiilinielu. Elintarvikkeet ja rehut ovat lyhytikäisiä
hiilen varastomuotoja ja ne korjataan pois, joten niitä ei huomioida hiilinieluissa.
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Hiilensidonta, hiilivarasto, hiilinielu
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Kasvihuonekaasut ja lähteet maataloudessa

Turpeen hajoaminen (LULUCF), energia, kalkitus

Maaperä, lannoittaminen (typpi), raivaaminen
(LULUCF), lanta, energia

Eläinten ruoansulatus, lanta, energia,
hapettomat alueet (LULUCF)
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Turvemaita on monenlaisia
Huomioitavaa
• Turvepeltoja noin 10 % peltoalasta
• Kaikki turvemaat eivät ole aktiivisessa

käytössä
• Kaikki turvemaat eivät ole tuottavia
• Turvekerroksen paksuus on muuttuva

ominaisuus
• Turvekerroksen paksuudella on ratkaiseva

vaikutus siihen, miten paljon esim. CAPin
toimista muodostuu päästövähennyksiä

• Ennallistaminen ja kosteikkoviljely
muuttaa  pellon statusta

• Viljely korotetulla vedenpinnalla
mahdollistaa peltostatuksen ja
ilmastotoimenpiteiden yhdistämisen (kts.
Esim. blogi – ”Helpi ja hevonen ne yhteen
soppii”
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(hiili)Viljelyssä on erilaisia ja yhteisiä tavoitteita
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Taustaa, termejä, tilastoja, keinoja  (36 sivua)
OPAS verkossa
• Sähköinen
• Maksuton
• Havainnollinen
• Toiminnallinen
• Yli 100 linkkiä ulkoisiin

lähteisiin
• Julkaisuja
• Laskureita
• Sivustoja
• Videoita jne.

• Löytyy myös
googlettamalla
”Turvepelto-opas”
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Turvepelto-opas; voit surffata haluamiisi kohtiin
suoraan, klikkaa haluamiisi lisätietoihin
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Kysymyksiä, keskustelua, ideoita
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Hiilivirtalaskuri, MTK
https://www.mtk.fi/etusivu



1 5

Valitse valikosta
esimerkiksi Hiiliviljely

laskuriin
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Miksi tämä laskuri?
Ilmastoviisas maatilayritys, Tieto tuottamaan (2019)



Taustatietoja

17

Päästötiedot C2- ja A-alueen tilastosta

Hiilen sidonta Gan ym. Crop & Pasture
Science, 2011, 62, 496–503

-sama kuin ilmastoviisas maatilayritys-
kirjassa

Satotiedot: oletus, voi muuttaa

Metsän kasvu: keskiarvo, voi muuttaa

Rakenne

• Hehtaarit, satotaso, dieetti, kieli
(suomi/ruotsi)

• Kuvaa hiilen sitoutumisen satoon,
kasvitähteisiin ja maahan

• Taulukkona ja graafisesti

• Yhteenvetokuva päästölähteistä ja sitoutumisesta
• Graafinen esitys hiilitaseesta

• Päästö, kasvitähde, maa, metsä
• Päästö, kasvitähde, maa, metsä & sato
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Laskennassa kaksi vaihtoehtoa (tilalla on karjaa/ei ole) –
→ aloitusnäkymä muuttuu valinnan mukaan
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Grafiikassa: positiivinen on päästö,
negatiivinen on sidonta
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Arvoilla 1 ha/kasvilaji voi tarkastella
käytettyjä kertoimia
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Huomioidaan
(huomattavasti monimutkaisemmilla
kertoimilla)

Kts. Taloustohtori/Maatalouden kasvihuonekaasut

Kts. Myös Taustatiedot

Päästölaskennassa
hiilensidontana

Ei huomioida
Huomioidaan
osittain
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Kasvintuotantotila
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Esimerkki, kasvintuotantotila
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Kasvintuotantotila jatkuu, 2 a. näkymä:
hiilen (ekv) sitoutuminen/poistuminen
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Kasvintuotantotila jatkuu, 2 b. näkymä (sivun alaosa):
hiilen sitoutuminen
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Yhteenveto, kasvitila
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Kotieläintila
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Esimerkki, kotieläintila (lypsylehmät), sivu 1

• lisää (muuta lehmämäärä)
• Laskuri laskee

oletussatomäärällä tarvittavat
hehtaarit (dieetin mukaan)

• Satotason ja hehtaarit voi
muuttaa

• Valitse karkearehun,
energiarehun ja
valkuaisrehun (tilalla
tuotettava) osuus

• laidunrehun osuus
karkearehusta.
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Esimerkki, kotieläintila (lypsylehmät),
sivu 1 (oikea reuna)

• Ei täytettävä
• Näyttää A- ja C2 alueen

päästöt peltokoostumuksella
(erot turvemaan osuudessa)
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Kotieläintila jatkuu, 2 a. näkymä:
hiilen (ekv) sitoutuminen ja poistuminen
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Kotieläintila 2 b näkymä
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Yhteenveto, kotieläintila



Tilakokonaisuuden
hiilivirtojen
hahmottaminen
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Laskuri soveltuu mm..

Metsäbiomassojen
hahmottamiseen

Satotason ja
viljelypinta-alan
vaikutus
päästörakenteeseen

o Antaako laskurien käyttö taloudellista hyötyä?
o Mikä laskuri sopii kuluttajien vaatimiin tarpeisiin?
o Miten laskurit auttavat valitsemaan hiiltä sitovia viljelytoimenpiteitä?



Kasvivalikoiman
vaikutus hiilikertymään
karkeasti
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Soveltuu mm (jatkuu)

Lehmien päästöjen
hahmottamiseen

Pinta-alatarpeen
suunnitteluun erilaisilla
dieeteillä ja
lehmämäärällä



Hiilivarannon
muutoksen arviointiin
(ref. Biocode)
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Laskuri ei sovellu mm

Syysmuotoisten,
perunan, yms.
vaikutuksen arviointiin

Energiatehokkuuden
arviointiin (ref. Maatilan
energiasuunnitelma)
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Kiitos
mielenkiinnosta!


