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Luokittelu päästöjen raportoinnissa

Varsinaiset päästösektorit (mm. fossiiliset polttoaineet ja polttoturve)

Päästökauppasektori (suuren mittakaavan teollisuus ja energiantuotanto)

Taakanjakosektori (liikenne, maatalous, hajautettu energiankäyttö, jäte yms.)

Maankäyttösektori (LULUCF)

Maaperään liittyviä nieluja (poistumia ilmasta) ja päästöjä ilmaan

Metsämaa (puusto ja maaperä), viljelysmaa, turvepolttoaineen tuotanto, 
ruohikkoalueet, rakennettu maa, puutuotteet 
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Turveperäiset päästöt Suomessa (Tilastokeskus 2020)

Turpeen poltto (6,5 MtCO2 vuonna 2018) 
ja polttoturpeen tuotanto (1,4 Mt)     yht. 7,9 MtCO2 

Turvepellot (ja muut maatalouden turvemaat) 7 MtCO2ekv
Soiden metsäojitus 7 MtCO2ekv

oYhteensä noin        22 MtCO2ekv

Turpeen polton päästöt ovat nyt vähenemässä.

Vertailua
Suomen päästöt 2018 olivat 56,4 MtCO2ekv (päästökauppa ja taakanjakosektori yhteensä).
Liikenteen päästöt 2018 bensiinistä ja dieselistä olivat 4 ja 7 MtCO2.
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Nielu Päästö
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Päästöjen muodostuminen turvepelloissa

- Turpeessa on paljon hiiltä ja myös jonkin verran typpeä.
- Kun suo kuivataan pelloksi ja peltoa vielä muokataan, turve joutuu 

hapelliseen tilaan ja hajoaa muodostaen hiilidioksidia ja typpidioksidia.
- Maatalouden turvemailta vapautuu päästöjä noin 7 MtCO2/a 

(raportoidaan maankäyttösektorilla).

- Turvepeltojen osuus on noin 10 % Suomen koko peltoalasta.
- Turvepeltoja on raivattu lisää, ja vuodesta 1990 päästöt ovat 

lisääntyneet yli miljoonalla tonnilla.
- Toistaiseksi juuri mitään ei ole tehty näiden päästöjen rajoittamiseksi.

- (Kivennäismaalla olevien peltojen (90 % peltoalasta) CO2-
kokonaispäästöt ovat 1,7 MtCO2/a)
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Kristiina ReginaMaatalouteen liittyvät päästöt yht. 15 – 16 MtCO2e
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Päästöjen suhteutusta

- Maatalouden päästöt (raportoidaan taakanjakosektorilla) vuonna 2018 
olivat 6,6 MtCO2ekv johtuen lähinnä eläinten ruoansulatuksesta, lannasta 
ja maatalousmaasta. 

- Maatalouden turvemaiden päästöt (7 MtCO2/a) kaksinkertaistavat 
maatalouteen liittyvät kasvihuonekaasujen päästöt, vaikka turvepeltojen 
alan osuus on vain noin 10 % kaikista pelloista. 

- Maatalouteen liittyvät päästöt ovat yhteensä kaikkiaan noin 16 MtCO2ekv. 

- Jos jokin elintarvike perustuisi yksinomaan turvepellolta saatavaan 
tuotantoon, sen päästöt elintarvikekiloa kohti olisivat karkeasti arvioiden 
10-kertaiset tavanomaisella pellolla tuotettuun nähden.
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Hiilineutraalisuus 2035

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. 

Nyt suunniteltujen toimien lisäksi tarvitaan lisää huomattavia 
päästöjen vähennyksiä. 

Maatalouden turvemaiden päästöjen vähentäminen puolella, siis 3 -
4 miljoonalla tonnilla olisi hyvin tarpeellinen lisä.
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Mahdollisia ohjauskeinoja päästöjen vähentämiseksi

- Porkkanaa: Tuetaan taloudellisesti viljelijöiden toimia, joilla 
vähennetään turvemaiden päästöjä tai joilla toimintaa siirretään 
kivennäismaille.

- Keppiä: Asetetaan ajan mittaan kohoava turvemaiden päästömaksu, 
joka kannustaisi vähentämään turvemaiden päästöjä.

-
Kuluttajien tekemien valintojen edistäminen:
- Brändi 1: Ei-suopeltoja-tuotteet. Merkittäisiin myymälöissä tarjolla 

olevat maataloustuotteet, joissa ei ole hyödynnetty suopeltoja vaan 
vain kivennäismaapeltoja. Tällöin ympäristöä ajattelevat kuluttajat 
tietäisivät valita pienipäästöisiä kivennäispeltojen tuotteita. Tämä toisi 
lisäkysyntää näille tuotteille ja tuloja näiden peltojen viljelijöille.

- Brändi 2: Kosteikkotuotteet. Kosteikkoviljelytuotteille voi myös luoda 
brändin, jonka alla myytäisiin esimerkiksi marjoja, 
rakennusmateriaaleja ja kasvualustaa pelloilta, joissa turpeen 
maatuminen on pysäytetty pohjaveden pinnan nostolla.
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Kiitoksia !
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