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1 JOHDANTO 

 

Suomessa maataloussektorin päästöt vähentyivät 1990-luvun alkupuolella, 

minkä jälkeen vuosittaiset muutokset tämän sektorin päästöissä ovat olleet hyvin 

pieniä. Kuitenkin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat laskeneet viimeisten 

vuosien aikana (Tilastokeskus 2021).  Jotta maatalouden aiheuttamien 

kasvihuonekaasupäästöjen osuus koko maan päästöistä ei kasvaisi, tulee 

aktiivisesti pyrkiä löytämään toimivia keinoja vähentää päästöjä. 

 

Viime vuosikymmenien aikana maataloudessa on tapahtunut rakennemuutos, 

mikä on johtanut siihen, että tilojen lukumäärä on laskenut ja tilakoot ovat 

kasvaneet. Eläinmäärä on laskenut, mikä vähentää muun muassa eläinten 

ruoansulatuksesta ja lannankäsittelystä aiheutuvia päästöjä. Vuodesta 1990 

vuoteen 2020 mennessä nautakarjan määrä on vähentynyt 38 prosenttia. 

Nautojen ruoansulatuksen metaanipäästöt ovat vähentyneet, mutta päästöjen 

lasku ei ole tapahtunut samassa suhteessa nautakarjan määrän vähenemisen 

kanssa. Tämä johtuu siitä, että maidon ja lihan tuotos eläintä kohden on 

kasvanut, ja sitä kautta myös eläintä kohti tuotetut päästöt (Tilastokeskus 2021).   

Maatalouden päästöjä vähentääkseen tulevaisuuden tuottajalla tulee olla 

käytössään keinoja, joilla tilatasolla voidaan vaikuttaa tuotettujen päästöjen 

määrään. Samalla on huolehdittava tuotannon kannattavuudesta eläinten 

hyvinvointia unohtamatta.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käytettyjen laskureiden perusteella 

eri skenaarioiden vaikutuksia kotieläintuotannon kasvihuonekaasupäästöihin ja 

löytää tilatason toimenpiteitä, joilla päästöihin voidaan maidontuotantotiloilla 

vaikuttaa. Tarkastelussa olivat väkirehun osuuden muuttaminen lypsylehmien 

ruokinnassa, nurmen osuus peltopinta-alasta, karkearehun sulavuus ja karjan 

tuotostaso. Lisäksi tarkasteltiin lämpötilan vaikutusta lannan metaanipäästöihin.  
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2 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 

 

Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuonna 2019 olivat 53,1 

miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suurin päästölähde oli energiasektori, 

jonka päästöt muodostivat 73 % (39 milj. t CO2-ekv.) kokonaispäästöistä. 

Energiasektorin päästöistä ylivoimaisesti suurin osuus (38 milj. t CO2-ekv.) oli 

hiilidioksidipäästöjä. Energiasektorin päästöt ovat olleet viime vuosina laskussa, 

mihin on vaikuttanut muun muassa hiilen ja turpeen energiankäytön 

väheneminen (SVT 2021, Tilastokeskus 2021). 

 

Toiseksi suurimman päästölähteen vuonna 2019 muodosti maatalous. 

Maatalouden kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019 olivat 6,6 milj. t 

CO2-ekv., mikä on 12,4 % Suomen kokonaispäästöistä. Maatalouden 

kokonaispäästöistä kotieläinten ruoansulatuksen päästöt muodostivat 30 % (2 

milj. t CO2-ekv.) ja lannankäsittelystä syntyvät päästöt 10,6 % (0,7 milj. t CO2-

ekv.). Maatalousmaiden maaperän dityppioksidipäästöjen osuus oli 54,5 % (3,6 

milj. t CO2-ekv.) maataloussektorin kokonaispäästöistä. Päästöihin ei ole otettu 

mukaan maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätalous (LULUCF) -

sektorin päästöjä ja poistumia. Vuonna 2019 nettonielu eli näiden poistumien ja 

päästöjen summa oli -14,7 miljoonaa tonnia CO2-ekv (SVT 2021).  

 

Vuonna 2019 orgaanisten maatalousmaiden päästöistä 7,4 miljoonaa tonnia 

CO2-ekv. oli LULUCF-sektorin hiilidioksidipäästöjä. Maatalousmaiden 

turveperäisten kasvihuonekaasupäästöjen kasvu johtuu turvepohjaisten 

viljelysmaiden pinta-alan kasvusta. Turveperäiset kasvihuonekaasupäästöt 

maatalousmailla ovat kasvaneet 18 prosenttia vuodesta 1990 (Tilastokeskus 

2021). 

 

2.1 Kotieläintuotannon kasvihuonekaasupäästöt 

 

Kotieläintuotannon tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöt ovat metaani (CH4), 

dityppioksidi (N2O) sekä hiilidioksidi (CO2) (Beauchemin ym. 2009). Maatalouden 

metaani- ja dityppioksidipäästöistä suoria ympäristövaikutuksia aiheuttavat 

märehtijöiden ruoansulatuskanavasta muodostuva metaani, lannankäsittelystä ja 
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lannan orgaanisen aineksen hajoamisesta syntyvät metaani- ja 

dityppioksidipäästöt sekä maaperän dityppioksidipäästöt, jotka muodostuvat 

maaperän mikrobien tuottamina, kasvien typen sidonnasta, kasvintähteistä ja 

eloperäisillä mailla tapahtuvasta orgaanisen aineksen hajoamisesta (Pesonen ja 

Huuskonen 2014, Regina ym. 2014). Epäsuorat dityppioksidipäästöt 

muodostuvat maatalouden typpihuuhtoumista ja ammoniakkipäästöjen 

laskeumista (Regina 2014). Maataloudessa hiilidioksidipäästöjä syntyy pääosin 

maankäytön muutoksissa (Pesonen ja Huuskonen 2014). Kivennäismaiden 

hiilivarastojen muutokset, orgaanisen aineksen hajoaminen eloperäisillä mailla ja 

kalkitus vapauttavat hiilidioksidia. Myös kasvitähteiden ja orgaanisten 

lannoitteiden eloperäisen aineksen hajoaminen synnyttää hiilidioksidia (Regina 

2014).  

 

Pötsikäymisessä syntyvällä metaanilla on huomattavia ympäristövaikutuksia ja 

lisäksi sen muodostuminen tarkoittaa eläimelle suurta energiahävikkiä (van 

Gastelen ja Dijsktra 2016). Lypsylehmien metaanin mukana menettämän 

energian osuus on noin 5,3–6,1 % bruttoenergian saannista (Haque 2014). 

 

2.2 Kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaminen 

 

2.2.1 Rehut ja ruokinta 

 

Märehtijöillä mikrobikäymisen lopputuotteina syntyy haihtuvien rasvahappojen 

lisäksi myös hiilidioksidia ja vetyä. Metanogeeniset arkeonit muuntavat vetyä ja 

hiilidioksidia metaaniksi, joka poistetaan pääosin ruokatorven kautta röyhtäisyinä. 

Vetyä käytetään pötsissä vähentämään hiilidioksidia, jotta se ei estäisi 

märehtimistä (Beauchemin ym. 2009, Broucek 2014). 

 

Eläimen tuottaman metaanin määrä riippuu useista toistensa kanssa 

vuorovaikutuksessa olevista tekijöistä, kuten hiilihydraattien saannista, 

hiilihydraattilähteiden kemiallisesta koostumuksesta, rehun viipymäajasta 

pötsissä, pötsikäymisen nopeudesta ja metanogeneesin nopeudesta 

(Beauchemin ym. 2009). Myös ionoforien tai rasvojen määrällä dieetissä sekä 
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ympäristön lämpötilalla on vaikutusta märehtijöiden tuottamaan metaanin 

määrään (McAllister 1996). 

 

Monet ruokinnalliset strategiat vaikuttavat pötsin metanogeneesiin inhiboimalla 

suoraan metanogeneesiä, vaikuttamalla tarpeeseen ohjata vety vaihtoehtoisiin 

tuotteisiin, vähentämällä vedyn tuotantoa pötsissä ja luomalla pötsissä 

vaihtoehtoisia nieluja vedylle (Beauchemin ym. 2009). Ruokavalio, joka lisää 

propionihapon tuotantoa ja vähentää etikkahapon tuotantoa pötsissä, johtaa 

usein märehtijän metaanintuotannon vähenemiseen. Käytettävissä on tällöin 

vähemmän vetyä metaanin tuottamiseksi (Beauchemin ym. 2009, Knapp ym. 

2014). Dieetin muutokset ja lisäaineet rehussa voivat olla tehokkaita keinoja 

metaanipäästöjen vähentämisessä. On kuitenkin huomioitava, että vaikutusten 

aikaan saaminen vaatii pitkäaikaisempaa käyttöä, jotta pötsin mikrobit tottuvat 

muutoksiin (Negussie ym. 2017). 

 

Erityisesti sulavan orgaanisen aineen saanti on tärkeä märehtijöiden 

metaanintuotantoon vaikuttava tekijä (Gerber ym. 2013). Eläimen koko vaikuttaa 

sen ylläpitoon vaadittavan energian tarpeeseen. Isompi eläin syö enemmän ja 

tuottaa enemmän metaania. Kuiva-aineen syönnin (kg/pv) ja metabolisen 

energian saannin (MJ/pv) on osoitettu olevan melko hyviä selittäjiä tuotetun 

metaanin määrälle. Kuiva-aineen syönnin on todettu korreloivan positiivisesti 

ruoansulatuksesta peräisin olevan metaanin määrän kanssa (Negussie ym. 

2017).  Knapp ym. (2014) selvittivät kuiva-aineen syönnin vaikutuksia 

maitotuotokseen ja tuotetun metaanin määrään. Kuiva-aineen syönnin 

kasvaessa energiakorjattu maitotuotos kasvaa nopeammin kuin metaanin 

tuotanto, jolloin tuotettu metaanin määrä suhteessa energiakorjattuun 

maitotuotokseen pienenee. Tuotetun metaanin määrä voi kuitenkin vaihdella 

yksilöiden välillä, vaikka rehun koostumus ja muut tekijät olisivat yhdenmukaiset 

(Negussie ym. 2017).  

 

Metaanina häviävän energian määrä suhteessa saatuun bruttoenergian määrään 

riippuu väkirehuannoksesta ja saannin määrästä (Gerber ym. 2013). Ramin ja 

Huhtanen (2013) totesivat väkirehun osuuden lisäämisen laskevan 

metaanipäästöjä, mutta haihtuvien rasvahappojen suhteiden muuttamiseksi ja 
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merkittävien metaanipäästöjen vähennysten saavuttamiseksi, väkirehun 

osuuden on oltava suurempi kuin lehmille tavallisesti syötetty osuus. 

 

Metaanintuotannolla on todettu olevan positiivinen yhteys dieetin sulavuuteen 

(Ramin ja Huhtanen 2013). Boadi ja Wittenberg (2001) havaitsivat 

metaanintuotannon olevan sulavammilla säilörehuilla ja vapaalla syönnillä jopa 

29,8 % suurempaa verrattaessa huonosti sulavaan säilörehuun. Mitä 

sulavampaa karkearehu on, sitä nopeampaa on sen läpivirtaus pötsissä. 

Sulavampi rehu lisää syöntiä ja fermentoituvaa ainesta pötsissä, mikä lisää 

tuotetun metaanin määrää (Boadi ja Wittenberg 2001). Toisaalta Boadi ja 

Wittenberg (2001) totesivat myös tuotetun metaanin määrän suhteessa sulavan 

orgaanisen aineksen syöntiin, nousevan merkitsevästi karkearehun sulavuuden 

laskiessa.  Gerber ym. (2013) sen sijaan totesivat karkearehun sulavuuden 

parantumisen ja sulavan rehun saannin lisäämisen dieetissä vähentävän yleensä 

pötsikäymisessä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä tuoteyksikköä kohden.  

 

Metaanin tuotanto voi vähentyä, mikäli tärkkelys tai pötsikäymisessä syntyvät 

sulavat ravintoaineet korvaavat valkuaista (Dijkstra ym. 2011). Syntyviä 

metaanipäästöjä voidaan vähentää myös korvaamalla nurmirehua 

maissisäilörehulla (Gerber ym. 2013). Metaanipäästöt voivat pienentyä 13 % 

syötyä kuiva-ainekiloa kohden, mikäli nurmi- ja maissisäilörehun suhdetta 

muutetaan suhteesta 75:25 suhteeseen 25:75 (DEFRA 2010). Palkokasveja 

sisältävien säilörehujen etuna verrattuna pelkkään nurmisäilörehuun on niiden 

alhaisempi kuitupitoisuus. Lisäksi palkokasvien käytön seurauksena 

epäorgaanisen typpilannoitteen tarve on pienempi (Gerber ym. 2013).  

Vähäkuituinen ruokinta ja paljon väkirehua sisältävä ruokinta, muuttavat pötsin 

ympäristöä ja laskevat sen pH:ta. pH:n ollessa alhaisempi tyydyttymättömien 

rasvahappojen biohydrogenaatiosta tulee epätäydellisempi, mikä vähentää 

vedyn sitoutumista. Alentunut pH vähentää myös pötsin metaania muodostavien 

arkeonien aktiivisuutta ja estää kuidun sulatusta, kun taas tärkkelyksen sulatus 

ei vähene (van Gastelen ja Dijkstra 2016).  

 

Tärkkelyksen osuuden lisääntymisen ruokinnassa on todettu vähentävän 

märehtijöiden metaanin tuotantoa (Hassanat ym. 2013). Tärkkelyksen sulatus 
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laskee pötsin pH:ta ja lisää propionihapon tuotantoa vähentäen samalla 

etikkahapon osuutta haihtuvista rasvahapoista (Hassanat ym. 2013). 

Vetyperäisten lähteiden suhteellinen osuus laskee, kun taas vedyn nielujen 

osuus kasvaa, mikä johtaa alhaisempaan metaanin tuotantoon (Martin ym. 

2010).  

 

Rasvan osuuden lisääminen ruokinnassa vaikuttaa pötsikäymiseen lisäämällä 

propionihapon osuutta etikka- tai voihapon tai molempien kustannuksella. Rasva 

vaikuttaa pötsikäymiseen inhiboimalla pötsin alkueläinten toimintaa, mikä 

heikentää kuidun sulatusta ja vähentää etikka- ja voihapon tuotantoa (Ramin ja 

Huhtanen 2013). Patran (2013) mukaan maitotuotos nousee ja metaanintuotanto 

laskee lineaarisesti rasvapitoisuuden ollessa 4–6 % dieetin kuiva-aineesta. Tätä 

suurempi rasvapitoisuus laskee maitotuotosta, johtuen rasvan haitallisista 

vaikutuksista syöntiin, sulavuuteen ja pötsikäymiseen (Patra 2013). Moate ym. 

(2011) totesivat 10 g/kg ka rasvalisäyksen vähentävän ruoansulatuksessa 

syntyviä metaanipäästöjä 0,79 g/ kg ka tai noin 3,5 %. 

 

Ei ole täysin selvää, vähentääkö dieetin valkuaispitoisuuden alentaminen 

metaanin tuotantoa. Vaikutus riippuu valkuaista korvaavan hiilihydraatin tyypistä 

(Dijkstra 2011). Lannan N2O- ja CH4-päästöjen vähentämiseksi dieettiä on 

optimoitava siten, että voidaan tehostaa typen hyväksikäyttöä, tasapainottaa 

typen saanti vastaamaan tuotostasoa ja pidettyä yllä kuidun sulavuutta (Montes 

ym. 2013). Dieetin raakavalkuaispitoisuuden ja valkuaisen pötsihajoavuuden 

alentaminen ovat tehokkaita keinoja vähentää typen erittymistä ja lannan 

päästöpotentiaalia (Hristov ym. 2011). Hristov ym. (2011) totesivat myös virtsan 

typpihäviöiden laskevan lineaarisesti dieetin raakavalkuaispitoisuuden laskiessa. 

Dieetin raakavalkuaispitoisuuden vähentäminen voi vähentää myös 

rehukustannuksia. Samalla on kuitenkin tiedostettava mahdollinen 

tuotosmenetys, jonka vähennys voi aiheuttaa (Hristov ym. 2011). Groffin ja Wun 

(2005) tutkimuksessa dieetin raakavalkuaispitoisuudella (15,7—19,2 %) ei 

kuitenkaan ollut vaikutusta maitotuotokseen, kun taas typen eritys ja virtsan typen 

osuus kasvoivat dieetin raakavalkuaispitoisuuden noustessa.  
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2.2.2 Tuotannon tehostaminen  

 

Eläintuotannon kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti 

lisäämällä tuottavuutta (Hristov ym. 2013). Rehunkäyttökykyä ja ravinteiden 

hyväksikäyttöä parantamalla voidaan lisätä eläinten tuottavuutta ja laskea 

metaanipäästöjä tuotettua maito- tai lihakiloa kohden (Knapp ym. 2014). 

Tuottavuutta voidaan lisätä parantamalla esimerkiksi risteytysten ja rotuvalintojen 

avulla geneettistä potentiaalia (Hristov ym. 2013). Tätä potentiaalia voidaan 

hyödyntää oikeanlaisen ruokinnan sekä parantuneen hedelmällisyyden, 

terveyden ja kestävyyden avulla (Crosson ym. 2011, Hristov ym. 2013). Dall-

Orsoletta ym. (2019) havaitsivat hedelmällisyyden parantumisen vähentävän 

uudistushiehojen tarvetta ja siten tuotetun metaanin määrää jopa 24 %. Grandl 

ym. (2018) taas totesivat lehmien kestävyyden parantumisen ja tuotosiän 

pidentymisen vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä. Erityisesti vähentämällä 

niiden lehmien määrää, jotka poistuvat karjasta ennen ensimmäisen 

laktaatiokauden päättymistä, voidaan saavuttaa merkittäviä vähennyksiä 

kasvuhuonekaasupäästöissä (Grandl ym. 2018). Tuottavammilla eläimillä 

samaan tuotokseen pääseminen vaatii myös vähäisemmän eläinmäärän, joten 

metaanipäästöjä saadaan tätä kautta vähennettyä (Hristov ym. 2013, Knapp ym. 

2014). 

 

Genetiikan avulla saavutettava kehitys on todennäköisesti kestävin tapa 

märehtijöiden metaanintuotannon vähentämiseksi (Pickering ym. 2015). On 

todettu, että perintötekijöillä on vaikutusta märehtijöiden metaanintuotantoon ja 

jalostuksella voidaan saada aikaan pysyviä ja kumulatiivisia vaikutuksia 

metaanipäästöihin (Haas ym. 2011, Wall ym. 2010). 

 

2.2.3 Lannankäsittely 

 

Lannankäsittelymenetelmä vaikuttaa lannan päästöihin huomattavan paljon 

enemmän kuin esimerkiksi ruokintatapa tai tuotostaso. Lietelannan CH4-päästöt 

ovat 7–8 kertaa suuremmat suhteessa tuotettua maitokiloa kohden kuin 

kuivalannan päästöt (Pipatti ym. 2000). Erillisen nesteen ja kiinteän aineen 

varastoinnin on todettu vähentävän metaanipäästöjä 41,6 prosenttia (Amon ym. 
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2006). Metaaninmuodostus on anaerobinen prosessi. Amon ym. (2006) 

havaitsivat hapen lisäämisen lietteeseen vähentävän metaanipäästöjä 1739,9 g 

per m3 lietettä. Lietesäiliön peittäminen oljella puukannen sijaan lisäsi 

tutkimuksessa metaanipäästöjä 21,7 prosenttia, sillä olki toimii metanogeeneille 

lisähiilen lähteenä (Amon ym. 2006). 

 

Lietelannan sijoittamisen on todettu nurmella vähentävän ammoniakkipäästöjä 

keskimäärin 73 % ja letkulevityksen 57 % verrattuna pintalevitykseen 

(Misselbrook ym. 2002). Toisaalta Perälä ym. (2006) havaitsivat lietelannan 

sijoittamisen yhdistettynä kylvöön ja mineraalilannoitteiden levitykseen kylvön 

yhteydessä, aiheuttavan suuremmat dityppioksidipäästöt kuin letkulevityksen. 

 

2.2.4 Maankäyttö 

 

Maankäytöllä on selkeä yhteys hiilidioksidipäästöihin. Hiilidioksidia vapautuu 

maaperästä ilmakehään maankäytön muutosten yhteydessä. Esimerkiksi 

metsän raivaaminen pelloksi tai laidunmaaksi ja koskemattoman maan 

pintakerroksen muokkaamisen aiheuttama altistuminen mikrobien 

hajotusprosesseille vapauttavat runsaasti hiilidioksidia (Pesonen ja Huuskonen 

2014, Regina 2014). Maankäytön muutos vaikuttaa myös N2O-päästöihin, sillä 

hajoavassa aineksessa on myös typpeä (Regina 2014). 

 

Pysyvä nurmi on tehokas hiilensitoja (Pesonen ja Huuskonen 2014). 

Nurmikasvien juuristo on laajempi ja syvempi verrattuna esimerkiksi viljoihin. 

Mikrobien avulla nurmikasvien juuriin sitoutunut hiili parantaa maan multavuutta. 

Hyvin hiiltä sitovia kasvilajeja ovat esimerkiksi syväjuuriset heinät ja palkokasvit 

(Sihvonen 2020). Jensen ym. (2012) totesivat palkokasvien typensitomiskyvyn 

vähentävän fossiilisista energialähteistä peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen 

määrää ja johtavan pienempiin N2O-päästöihin verrattuna viljelyyn ja 

laidunnukseen, jossa on käytetty teollista typpilannoitetta.  

 

Maaperän dityppioksidipäästöjä voidaan vähentää tehostamalla viljelykasvien 

typen hyväksikäyttöä. Päästövähennyksiä voidaan saavuttaa lannoitusmäärien 

ja -ajankohdan ja lannoitteiden sijoittamisen optimoinnilla (Ogle ym. 2020). 
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Regina ym. (2013) havaitsivat, että nurmikasvien vuotuiset N2O-päästöt olivat 

pienemmät kuin viljakasvien, huolimatta nurmen suuremmista lannoitemääristä. 

Nurmella olevan turvepellon on todettu tuottavan noin 10 tonnia CO2-

ekv/ha/vuosi vähemmän päästöjä kuin turvepellon, jolla viljellään yksivuotista 

kasvia, kuten viljaa (Kekkonen 2020). 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden laskurin avulla eri tekijöiden 

vaikutuksia maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöihin ja energiakorjatun 

maidon hiilijalanjälkeen sekä löytää vaikuttavimpia tilatason toimenpiteitä 

vähentää päästöjä. Tutkitut vaihtoehdot olivat väkirehun osuuden muuttaminen 

lypsylehmien ruokinnassa, nurmen osuus peltopinta-alasta, karkearehun 

sulavuus ja karjan tuotostaso. Lisäksi tutkittiin lämpötilan vaikutusta lannan 

metaanipäästöihin. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella hypoteesina oli, että maidon hiilijalanjälki 

laskee, kun väkirehun osuus lypsylehmien ruokinnassa nousee, nurmen käyttö 

viljelyssä lisääntyy tai karjan tuotostaso nousee. Tutkimushypoteesina oli myös, 

että suurempi karkearehun sulavuus lisää tuotetun metaanin määrää, mutta 

pienentää maidon hiilijalanjälkeä. 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkimuksessa käytettiin hiilijalanjälkilaskentaan tarkoitettua Euroopan 

komission kehittämää hiilijalanjälkilaskuria sekä Valion Carbo® 

ympäristölaskuria. Euroopan komission hiilijalanjälkilaskuri on ladattavissa 

Solagron internetsivuilta (Solagro 2021). Valion laskuri on Valion 

maidontuottajien käytettävissä ja saatavissa Valion Valma-verkkopalvelusta. 
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4.1 Euroopan komission hiilijalanjälkilaskuri 

 

Euroopan komission hiilijalanjälkilaskuri on Microsoft Excel- 

taulukkolaskentaohjelmalla toteutettu laskentatyökalu, jonka avulla voidaan 

laskea elinkaarianalyysimenetelmää hyödyntäen maataloustuotteiden 

aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Laskuri perustuu kansainvälisiin 

standardeihin ja muihin teknisiin eritelmiin elinkaariarvioinnista ja hiilijalanjäljestä. 

Laskurin tarkastelemat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani, 

typpioksiduuli ja fluorihiilivedyt (Tuomisto ym. 2015).  

 

Elinkaaripäästöjen laskentamenetelmää käytetään yleensä 

ympäristövaikutusten, kuten ilmaston lämpenemisen tai rehevöitymisen 

analysointiin. Elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari, 

tuotteen valmistuksesta käyttöön ja jätteisiin ja huomioidaan koko elinkaaren 

aikaiset päästöt ilmaan, maaperään ja veteen (Henriksson 2014). Hiilijalanjälki 

pohjautuu elinkaariarviointiin, mutta eroja laskennoissa voi olla siinä, mitkä 

kasvihuonekaasut huomioidaan, rajataanko tarkastelu tiettyyn tuotteeseen tai 

prosessiin ja mitkä elinkaarivaiheet hiilijalanjäljen laskentaan sisällytetään 

(Antikainen 2010). 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskuri määrittelee hiilijalanjäljen koko maatilalle ja erikseen 

käyttäjän määrittämille päätuotteille allokoituna vuoden ajalta. Laskuriin voidaan 

määritellä viisi päätuotetta. Tulokset ilmoitetaan 

hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina (kg CO2e/kg tuotetta). Kullekin 

päätuotteelle ilmoitetaan viisi merkittävintä kasvihuonekaasupäästölähdettä 

prosenttiosuuksina. Lisäksi kaikkien eri päästölähteiden päästömäärät ovat 

tuloksissa eriteltyinä. Laskuri kertoo myös tilan typpitaseen (Tuomisto ym. 2015). 

Työkalu myös laskee toimenpiteitä, joilla kasvihuonekaasupäästöjä olisi 

tilatasolla mahdollista vähentää (Solagro 2021). 

 

4.2 Valio Carbo® ympäristölaskuri 

 

Valion Carbo® ympäristölaskuri on selainpohjainen laskuri, joka mahdollistaa 

maitotilojen raakamaidon tilatason hiilijalanjäljen laskennan (Astaptsev 2020). 
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Laskuri tukee kaikkia yleisimpiä nettiselaimia, pois lukien Internet Explorer, jonka 

käyttöä ei enää tueta (Aleksi Astaptsev, Valio, henkilökohtainen tiedonanto 

23.7.2021). Valion Carbo® ympäristölaskurin hiilijalanjäljen laskenta perustuu 

hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n ohjeisiin ja Valion itse tekemään 

tutkimukseen. Laskentamallin sertifikaatin on myöntänyt kansainvälinen, 

ympäristöasiantuntemukseen erikoistunut Carbon Trust -organisaatio. 

Suomalainen Biocode on rakentanut laskurin teknisen alustan (Valio 2020). Valio 

Carbo® ympäristölaskurin pohjalla toimii Pekka Huhtasen ja Juha Nousiaisen 

luoma Lypsikki- laskentatyökalu, jonka ympärille on rakennettu lukuisia 

ympäristölaskentamalleja (Aleksi Astaptsev, Valio, sähköpostiviesti 11.10.2021). 

Laskurin avulla on mahdollista kartoittaa suurimpia tulokseen vaikuttavia tekijöitä. 

Laskuri ottaa laskennassa huomioon myös lämpötilan, paikan ja ajan vaikutukset 

(Astaptsev 2020). 

 

4.3 Laskurien huomioimat tunnusluvut 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurin tietojen täyttämisessä on viisi eri osiota. Osiot 1 (user 

identification) ja 2 (assessment registration) sisältävät perustietoja sekä laskurin 

käyttäjästä että laskennan kohteena olevasta tilasta. Perustiedoissa määritellään 

esimerkiksi tilan sijainti sekä ilmasto-, sade- ja lämpötilatiedot. Osiossa 3 

(livestock) määritellään eläinten osalta tilan tuotantosuunta ja täytetään 

vaadittavat eläin- ja rehutiedot. Tarvittavia tietoja ovat muun muassa tilan 

eläinmäärät vuoden alussa ja lopussa, tuotostiedot sekä vuosittaiset eläinten 

kuluttamat karkea- ja väkirehumäärät. Osioon 4 (cropland) kirjataan viljely- ja 

maankäyttötiedot. Tietoihin syötetään tilalla viljeltävät viljelykasvit, niille käytetyt 

siemenmäärät, satotasot sekä lannoite- ja maanmuokkaustiedot. Lisäksi 

viljelykasvien osalta määritellään allokointi eri tuotteille. Osio 5 (other inputs) 

keskittyy muihin tuotantopanoksiin, kuten energiankulutukseen, rakennuksiin ja 

materiaaleihin sekä koneisiin (Solagro 2013). Tiedot ilmoitetaan laskuriin eri 

yksikköinä, esimerkiksi lannoitteiden osalta kg/ha (Tuomisto ym. 2015). Tulokset 

raportoidaan laskurissa Excel-taulukoiden ja kuvaajien avulla (Solagro 2013).  

  

Valion Carbo® ympäristölaskurissa tietoja syötetään usealle sivulle. Laskuriin 

määritellään aluksi laskennan asetukset, kuten laskennan kalenterivuosi. Tämän 
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jälkeen laskuriin syötetään karjan tunnuslukuja, kuten eläinmäärät, 

poistoprosentti ja useita hedelmällisyyden tunnuslukuja. Maidontuotannon osalta 

syötetään muun muassa karjan keskituotos, meijerimaidon osuus ja maidon 

keskimääräiset pitoisuudet. Näiden lisäksi laskuriin täytetään lypsylehmien 

keskimääräinen ruokavalio, lannankäsittelyyn liittyvät tekijät, polttoaineet ja 

energiankulutus. Viljeltävien kasvien osalta täytetään maaperä- ja 

lannoitustiedot. Tarvittavat allokoinnit laskuri tekee automaattisesti laskennan 

taustalla. 

 

4.4 Lähtötiedot 

 

Laskentojen pohjalla käytettiin Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan lypsykarjatilan 

edellisen vuoden 2020 todellisia tietoja (taulukko 1). Tietojen keruussa 

hyödynnettiin EU:n hiilijalanjälkilaskurin tiedonkeruulomaketta, joka 

suomennettiin ja muokattiin joiltain osin niin, että samalla tiedonkeruulomakkeella 

saatiin kerättyä tietoja myös Valion Carbo® ympäristölaskuriin. Lisäksi tietojen 

keruussa hyödynnettiin tilalta saatuja raportteja, ruokintasuunnitelmia, 

viljelysuunnitelmaa ja lohkokirjanpitoa. Lehmien painoista ei ollut tarkkaa tietoa, 

joten keskimääräiseksi lypsylehmien painoksi oletettiin 650 kg. Molemmissa 

laskureissa lypsylehmille käytetyt rehumäärät on laskettu saman, todellisen 

ruokintasuunnitelman pohjalta. Tilalla oli seosrehuruokinta, jota täydennettiin 

täysrehulla. Lähtötilanteessa dieetin korjaamaton ME-pitoisuus oli 11,8 M/kg ka, 

OIV-pitoisuus 100 g/kg ka ja raakavalkuaispitoisuus 176 g/kg ka. Säilörehun D-

arvo oli 697 g/kg ka, muuntokelpoinen energia 11,2 MJ kg/ka ja raakavalkuainen 

164 g/kg ka. Säilörehun syönti-indeksi oli 108.  

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa säilörehulle on oletettu 12 %:n hävikki, jota myös 

Valion Carbo® ympäristölaskuri käyttää tällä hetkellä laskelmissaan. Valion 

Carbo® ympäristölaskuri mallintaa itse annettujen rehujen perusteella ruokinnan 

ummessa oleville lehmille ja nuorkarjalle, kun taas EU:n hiilijalanjälkilaskuriin 

nämä syötettiin lypsylehmien rehujen lisäksi. Myös ummessa olevien lehmien ja 

nuorkarjan rehumäärät laskettiin todellisen ruokintasuunnitelman perusteella. 

Rehukomponentit olivat samoja kuin lypsylehmillä käytetyt. 
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Ruokintasuunnitelman perusteella laskuriin lisättiin ummessa olevien lehmien 

karkearehuksi myös heinä, jota lypsylehmien ruokinta ei sisältänyt. 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa viljelyala on kohdistettu kolmelle eri tuotteelle sen 

mukaan, miten paljon kutakin viljelykasvia on tuotettu ja paljonko sitä on laskettu 

kuluvan eläinten ruokintaan.  Tuotteet, joille viljelyala allokoitiin, olivat maitokarja, 

vilja ja muu tuote. Maitokarja- tuotteelle allokoitiin nurmen ja ohran sadosta se 

osuus, joka kului eläinten ruokintaan. Ruokintaan kulumaton, ylijäävä nurmiala 

allokoitiin muulle tuotteelle ja ylijäävä ohra-ala allokoitiin tuotteelle vilja, jolloin 

laskuri oletti sen olevan myyntiin menevää. Viljelyalasta kesanto allokoitiin 

kokonaan muulle tuotteelle ja tilalla tuotettu kaura, jota ei syötetty eläimille, 

allokoitiin kokonaan tuotteelle vilja.  

 

Nurmen satotasona lähtötilanteessa käytettiin 5 tn ka/ha ja ohran satotasona 4 

tn ka/ha. Satotasot laskettiin tilan ilmoittamasta vuosittaisesta rehujen 

kokonaismäärästä. Mikäli nurmi- tai vilja-ala ei riittänyt EU:n 

hiilijalanjälkilaskurissa vertailuvaihtoehdoissa laskennallisesti täyttämään 

eläinten ruokinnan vaatimia määriä, puuttuva määrä laitettiin laskurissa 

ostorehuksi. Väkirehuista rypsirouhe ja robotilla käytetty täysrehu olivat 

laskurissa ostorehuina. 

 

Valion Carbo® ympäristölaskurin lähtötiedoista jätettiin pois lypsylehmien 

kivennäiset, koska niitä ei ollut mahdollista syöttää EU:n hiilijalanjälkilaskuriin. 

Tuloksissa tarkasteltiin energiakorjatun maidon (EKM) hiilijalanjälkeä, joka 

ilmoitettiin kg hiilidioksidiekvivalenttia per tuotettu kg EKM (kg CO2e / kg EKM). 
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Taulukko 1. Laskelmien lähtötiedot 

Perustiedot Yksikkö Lähtötilanne 

    

Lehmämäärä kpl 103 

Maitotuotos kg/lehmä/v 9699 

Rasvapitoisuus % 4,7 

Valkuaispitoisuus % 3,6 

Poistoprosentti % 31 

    

Lypsylehmien ruokinta 

Kokonaissyönti kg ka/pv 22,55 

Nurmisäilörehu % 52,1 

Olki  % 2,2 

Vilja  % 20 

Rypsirouhe  % 11,1 

Täysrehu % 14,6 

    

Väkirehu  % 46 

Karkearehu % 54 

    

Viljelypinta-ala     

Kokonaisala ha 258,56 

Nurmi  % 55 

Ohra  % 26 

Kaura  % 5 

Kesanto  % 14 

    

Allokointi 1)     

Maitokarja % 68 

Vilja  % 12 

Muu tuote % 20 

    

Lanta       

Lietelanta % 100 
1) Osuus koko viljelypinta-alasta 
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4.5 Mallinnetut skenaariot 

 

Laskureilla mallinnettiin erilaisia vaihtoehtoja liittyen muutoksiin lypsylehmien 

ruokinnan väkirehun osuudessa, nurmen osuudessa viljelypinta-alasta, 

karkearehun sulavuudessa ja tuotostasossa. Lisäksi mallinnettiin lämpötilan 

muutoksen vaikutuksia lannan metaanipäästöihin.  Karkearehun sulavuuden 

muutokset tehtiin EU:n hiilijalanjälkilaskurilla perustuen laskurissa valmiina 

oleviin karkearehun sulavuusvaihtoehtoihin. Tutkittaessa lämpötilan vaikutusta 

lannan metaanipäästöihin, hyödynnettiin lähdekirjallisuudesta saatua tietoa 

metaanin muuntokertoimista, jotka soveltuvat paremmin Suomen oloihin. Muut 

mallinnuksissa tehdyt parametrien muutokset perustuivat itse tehtyihin 

päätöksiin. 

 

Ruokinta pysyi vakiona muissa paitsi väkirehun määrään liittyvissä 

skenaarioissa. Taulukoissa ilmoitetaan ne tekijät, jotka skenaarioissa muuttuvat.  

 

4.5.1 Väkirehun osuuden muutos 

 

Skenaarioissa testattiin lypsylehmien väkirehuprosentin muutoksen vaikutuksia 

hiilijalanjälkeen. Lähtötilanteessa väkirehuprosentti oli 46. Mallinnuksiin muutetut 

väkirehun osuudet olivat 35 % ja 55 % dieetin kuiva-aineesta. Väkirehun osuutta 

muutettiin alkuperäisestä dieetistä. Muutokset tehtiin erikseen ohralla ja 

rypsirouheella, jotta pystyttiin vertailemaan myös väkirehutyypin vaikutuksia 

(taulukko 2). 

 

Väkirehuprosentin vaikutus maitotuotokseen mallinnettiin Lypsikki-

laskentatyökalulla. Lypsikki- mallilla ennustetun päivittäisen maitotuotoksen 

perusteella laskettiin jokaisella dieetille vuosituotos, joka muutettiin laskureihin. 

Vuosituotokset saatiin laskemalla eri dieettien ennustetun päivittäisen 

maitotuotoksen suhde alkuperäisen dieetin päivittäiseen maitotuotokseen ja 

kertomalla alkuperäinen vuosituotos tällä suhdeluvulla. Viljelyalojen osuuksia ei 

muutettu alkuperäisestä, mutta EU:n hiilijalanjälkilaskurissa viljelyalat allokoitiin 

uudelleen eri tuotteille muuttuneen ruokinnan perusteella. 
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Taulukko 2. Muuttuvat parametrit väkirehuprosentin muutokseen liittyvissä 

skenaarioissa 
Väkirehun 
osuuden muutos   

Lähtötilanne 
46% 

35 % 55 % 35 % 55 % 

Muuttuva parametri    Ohra Ohra Rypsirouhe Rypsirouhe 

  Yksikkö      

Väkirehun osuus  % 46 35 55 35 55 

Karkearehun osuus % 54 65 45 65 45 

       

Nurmisäilörehu % 52,1 62,8 42,8 62,8 42,8 

Olki  % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Vilja  % 20 9,3 29,2 20 20 

Rypsirouhe  % 11,1 11,1 11,1 0,4 20,4 

Täysrehu % 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

        
Maitotuotos kg/lehmä/v 9699 9523 9796 9329 9908 

        
Allokointi 1)             

Maitokarja % 68 64 69 74 62 

Vilja  % 12 22 5 12 12 

Muu tuote % 20 14 26 14 26 

1) Osuus koko viljelypinta-alasta 
   

 

4.5.2 Nurmen osuus peltopinta-alasta 

 

Skenaarioissa muutettiin nurmen osuutta viljelypinta-alasta. Taulukkoon 3 on 

koottu mallinnuksissa käytettyjen muuttujien arvot. Ohran ja kauran suhde 

pidettiin eri versioissa samana kuin alkuperäisessä laskelmassa, jossa viljasta 84 

% on ohraa ja 16 % kauraa. Lehmien ruokinta pidettiin samana ja EU:n 

hiilijalanjälkilaskurissa allokointi eri tuotteille tehtiin edelleen siinä suhteessa, 

miten paljon, ja mitä viljelykasvia tuotettiin ja paljonko sitä eläinten ruokinnassa 

laskettiin tarvittavan. 

 

Lisäksi nurmen satotason muutoksen vaikutusta testattiin EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla. Satotasoa muutettiin 5 tonnista ka/ha 6,2 tonniin ka/ha ja 

skenaariona käytettiin viljavaltaista mallinnusta. Valion Carbo® ympäristölaskuri 

laskee automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella nurmen satotason, joten 

käyttäjä ei eri muuttujien syöttämisen yhteydessä määrittele satotasoa. Tästä 

syystä nurmen satotason muutoksen vaikutusta ei testattu Valion Carbo® 

ympäristölaskurilla.  
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Taulukko 3. Muuttuvat parametrit nurmen osuuden muutoksiin liittyvissä 

skenaarioissa 

Nurmen osuuden muutos 
Lähtö-
tilanne 

Pelkkä 
nurmi 

Nurmi-
valtainen 

Vilja-
valtainen 

Viljavaltainen-
korkeampi 
satotaso 

Nurmi  % 55 86 70 40 40 

Ohra  % 26 0 13 38 38 

Kaura  % 5 0 3 8 8 

Kesanto  % 14 14 14 14 14 

   
     

Nurmen satotaso tn ka/ha 5 5 5 5 6,2 

   
     

Allokointi 1)        

Maitokarja % 68 49 62 59 59 

Vilja  % 12 0 3 27 27 

Muu tuote % 20 51 35 14 14 
1) Osuus koko viljelypinta-alasta      

 

 

4.5.3 Karkearehun sulavuus 

 

Karkearehun sulavuuden vaikutuksia maidon hiilijalanjälkeen mallinnettiin EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla kolmella eri vaihtoehtoisella karkearehun sulavuudella. 

Valion Carbo® ympäristölaskurissa säilörehut syötetään eri satoina, joten 

käyttäjä ei pääse itse määrittelemään säilörehun sulavuuksia. Tästä syystä 

karkearehun sulavuuden mallinnuksia ei toteutettu Valion laskurilla. 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa rehujen sulavuudet ilmaistaan sulavan energian 

(DE) osuutena (%) kokonaisenergiasta. Lähtötasossa syötetyn säilörehun DE-

arvo oli 65 %. Mallinnukset tehtiin karkearehun DE-arvoilla 60 %, 70 % ja 75 %. 

Säilörehun lisäksi eläimille syötettävinä karkearehuina käytettiin olkea ja heinää. 

Näiden DE-arvoa ei muutettu mallinnuksissa. Laskurissa koko dieetin 

sulavuudella (%) on vaikutusta eläimen kuiva-aineen syönnin laskentaan. Kun 

säilörehun sulavuutta nostetaan, kokonaisdieetin sulavuus nousee ja kuiva-

aineen syönti lisääntyy. 

 

4.5.4 Karjan tuotostaso 

 

Karjan tuotostasoa mallintavissa vaihtoehdoissa laskureilla testattiin 

keskituotoksen muutoksen vaikutusta maidon hiilijalanjälkeen. Lähtötilanteessa 
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keskituotos oli 9669 kg. Mallinnukset tehtiin 8000 kg:n ja 11 000 kg:n 

tuotostasoilla. Laskennoissa muutettiin ainoastaan keskituotosta eikä esimerkiksi 

syöntiin tehty muutoksia. 

 

Maitotuotoksen vaikutusta kuiva-aineen syöntiin 8000 kg:n ja 11 000 kg:n 

keskituotoksilla mallinnettiin lisäksi Rinteen (2012) yhtälön 1 avulla. 

 

y=1,6707x – 3,9053,                                   (1) 

 

jossa  

y= EKM kg/pv 

x= syönti kg ka/pv. 

 

Kumpaankin keskituotokseen vaadittava päivittäinen maitomäärä (kg) laskettiin 

jakamalla keskituotos 305:llä (ProAgria keskusten liitto 2019). Näistä 

maitotuotoksista laskettiin yhtälöä 1 varten EKM-tuotokset Sjaunjan ym. (1991) 

yhtälön 2 mukaan. 

 

y = maitotuotos (kg) × (383 × rasva-% + 242 × valk-% + 783,2) / 3140,                   (2) 

 

jossa 

y= EKM kg/pv. 

 

Kuiva-aineen syönnin muutoksen vaikutusta ruoansulatuksen tuottamaan 

metaanin määrään ennustettiin Gerberin ym. (2013) yhtälön 3 mukaisesti. 

 

y= 2,54 + 19,14 × DMI                (3) 

 

jossa  

y= tuotettu metaani g/pv 

DMI= syönti kg ka/pv. 
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4.5.5 Lämpötilan vaikutus lannan metaanipäästöihin 

 

Mallinnetussa vaihtoehdossa testattiin lämpötilan vaikutusta tuotettuihin 

kasvihuonekaasupäästöihin. EU:n hiilijalanjälkilaskuri käyttää IPCC:n (2006) 

asettamia lämpötilaan perustuvia metaanin muuntokertoimia. Tier 2 -menetelmän 

lannan metaanin muuntokertoimien laskenta perustuu lannan ja 

lannankäsittelyjärjestelmän ominaisuuksiin.  Metaanin kertoimet määritetään 

tietylle lannankäsittelyjärjestelmälle ja vuosittaisille keskilämpötiloille. Kertoimet 

kertovat siitä, missä määrin tuotetun lannan suurin metaanintuotantokapasiteetti 

saavutetaan. Tietyn lannankäsittelytavan tuottamaan metaanimäärään 

vaikuttavat anaerobisten olosuhteiden laajuus, lämpötila ja orgaanisen 

materiaalin viipymäaika järjestelmässä (IPCC 2006). 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa IPCC:n asettama metaanin muuntokerroin 

lietelannalle +10 °C ja sen alle olevilla vuoden keskilämpötiloilla on 10 % (IPCC 

2006). Vertailulaskelmassa hiilijalanjälki laskettiin käyttämällä metaanin 

muuntokertoimena 3 %. Tämä kerroin saatiin ruotsalaisesta tutkimuksesta, jossa 

nautakarjan lietteen metaanin muuntokertoimeksi kylmän ja lämpimän jakson 

keskiarvona oli määritetty 3 % (Rodhe ym. 2009). 

 

4.6 Tulosten koostaminen 
 

Tulokset koottiin laskureiden antamista tiedostoista koostetaulukoihin 

päästölähteittäin. Yhteen taulukkoon on koottu kunkin skenaarion 

energiakorjatulle maidolle antamat tulokset kg CO2e/kg EKM ja päästöt on 

ilmoitettu tonneina hiilidioksidiekvivalenttia (t CO2e) ja prosentteina 

kokonaispäästömäärästä. Tulokset on laskettu yhtä tilaa kohden. 

 

Taulukoihin on koottu vain ne päästölähteet, jotka molemmat laskurit antavat. 

Taulukosta on jätetty pois seuraavat EU:n hiilijalanjälkilaskurissa olevat tekijät, 

jotka eivät vaikuttaneet maidolle allokoitaviin päästöihin: kiinteät koneet, poltetut 

kasvijätteet, kastelu, kolmansien osapuolten, kuten urakoitsijoiden käyttämät 

polttoaineet, toissijaiset panokset, kuten muovit ja muut kemikaalit sekä muut 

eläinpanokset, kuten ostetut eläimet. 
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EU:n hiilijalanjälkilaskuri huomioi seuraavat päästölähteet, joita ei kuitenkaan ole 

mukana Valion Carbo® ympäristölaskurissa: tuotantorakennukset ja materiaalit, 

koneet ja muut laitteet sekä polttoaineiden valmistus ja kuljetus. Nämä jätettiin 

pois EU:n hiilijalanjälkilaskurin tulostaulukosta, mutta näistä aiheutuvat päästöt 

ovat mukana EU:n hiilijalanjälkilaskurin kokonaispäästöjen määrässä. 

 

5 TULOKSET 
 

Lähtötilanteessa suurimmat kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat lähteet sekä 

EU:n hiilijalanjälkilaskurilla että Valion Carbo® ympäristölaskurilla olivat naudan 

ruoansulatus, maaperän suorat N2O-päästöt sekä ostorehut (taulukko 4). Valion 

Carbo® ympäristölaskurissa naudan ruoansulatuksen CH4-päästöjen 

suhteellinen osuus lähtötilanteessa oli 51,7 % ja EU:n hiilijalanjälkilaskurissa 38,4 

%.  

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurilla lasketut kokonaispäästöt olivat hieman korkeammat 

kuin Valion Carbo® ympäristölaskurilla lasketut. Suurimmat erot laskureiden 

antamien tulosten välillä olivat ostorehujen, lantajärjestelmän, väkilannoitteiden, 

sähkön ja maaperän N2O-päästöjen välillä. Nämä päästöt olivat kaikki EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla suuremmat verrattuna Valion Carbo® ympäristölaskuriin. 
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Taulukko 4. Eri lähteistä peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 

lähtötilanteessa 

 Yksikkö 
EU:n 

hiilijalanjälkilaskuri 
Valio Carbo® 

ympäristölaskuri   

      

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 1,21 0,99   

      

Syönti kg ka/pv 22,65 22,55   

      

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet       

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 511 539   

 % 38,4 51,7   

      

Suorat N2O-päästöt maaperästä 1) t CO2e 183 157   

 % 13,8 15,0   
 
Ostorehu t CO2e 181 107   

 % 13,6 10,2   

      

Lantajärjestelmä 2) t CO2e 134 53,1   

 % 10,0 5,08   

      

Väkilannoitteet t CO2e 115 57,0   

 % 8,64 5,46   

      

Polttoaineet t CO2e 72,9 74,5   

 % 5,48 7,14   

      

Sähkö t CO2e 53,3 19,9   

 % 4,01 1,91   

      

Epäsuorat N2O-päästöt maaperästä 3) t CO2e 63,3 30,7   

 % 4,76 2,94   

      
Muut tuotantopanokset (siemenet, torjunta-
aineet) t CO2e 3,30 5,89   

 % 0,25 0,56   

      

Kokonaispäästöt t CO2e 1330 1044   

      
1) Sisältää kivennäismaiden ja turvemaiden viljelyn sekä viljelykasvien jäännösten N2O-päästöt 
2) Sisältää lantavaraston CH4 ja N2O   
3) Typen haihtuminen ja huuhtoutuminen N2O   
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5.1 Väkirehun osuuden muutos 

 

Väkirehuprosentin muutosten vaikutus energiakorjatun maidon hiilijalanjälkeen 

oli molemmilla laskureilla hyvin pieni. Kokonaispäästöt olivat molemmilla 

laskureilla pienimmät, kun rypsirouheen osuus ruokinnassa vähentyi. EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla naudan ruoansulatuksen CH4-päästöt vähentyivät, kun 

väkirehuprosentti laski (taulukko 5). Ohran osuuden vähentäminen ja 

rypsirouheen osuuden lisääminen ruokinnassa pienensivät ruoansulatuksen 

suhteellisia päästöjä. Pienimmät suhteelliset ruoansulatuksen päästöt (37,3 %) 

syntyivät, kun ohran osuutta vähennettiin. Valion Carbo® ympäristölaskurilla 

ruoansulatuksen CH4-päästöt laskivat väkirehuprosentin noustessa. 

Ruoansulatuksen suhteelliset CH4-päästöt olivat pienimmät (50,0 %), kun ohran 

osuus ruokinnassa lisääntyi (taulukko 6).  

 

Väkirehun lisääminen ruokinnassa vähensi EU:n hiilijalanjälkilaskurissa sekä 

suoria että epäsuoria N2O-päästöjä. Epäsuorat N2O-päästöt pienenivät myös, 

kun ohran osuus ruokinnassa vähentyi. Pienimmät suorat ja epäsuorat N2O-

päästöt syntyivät, kun rypsirouheen osuus ruokinnassa kasvoi. Valion Carbo® 

ympäristölaskurissa maaperän suorat N2O-päästöt pienenivät, kun ohran osuus 

ruokinnassa vähentyi tai rypsirouheen osuus ruokinnassa lisääntyi. Ohran 

osuuden vähentäminen pienensi Valion Carbo® ympäristölaskurissa näitä 

päästöjä eniten. Maaperän epäsuorat N2O-päästöt laskivat Valion laskurilla, kun 

väkirehuprosentti laski ja olivat kaikkein pienimmät, kun ohran osuus ruokinnassa 

vähentyi. 

 

Ostorehuista aiheutuvat päästöt ja niiden suhteelliset osuudet pienenivät 

molemmilla laskureilla huomattavasti, kun rypsirouheen osuus ruokinnassa 

vähentyi. EU:n hiilijalanjälkilaskurissa ostorehuista aiheutuvat suhteelliset 

päästöt pienenivät lähtötilanteeseen verrattuna 5,7 %-yksikköä ja Valion Carbo® 

ympäristölaskurissa 3,9 %-yksikköä, kun rypsirouheen osuutta ruokinnassa 

vähennettiin. 

 

Molemmilla laskureilla väkilannoitteiden päästöt nousivat, kun väkirehuprosentti 

laski.  EU:n hiilijalanjälkilaskurissa erot lantajärjestelmän päästöissä ja 
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suhteellisissa päästöissä väkirehuprosentin muuttuessa olivat hyvin pieniä. 

Valion Carbo® ympäristölaskurissa lantajärjestelmän päästöt ja suhteelliset 

päästöt pienenivät, kun ohran osuus lisääntyi ja rypsirouheen osuus vähentyi 

ruokinnassa.  

 

Taulukko 5. EU:n hiilijalanjälkilaskurin antamat eri lähteistä peräisin olevat 

kasvihuonekaasupäästöt väkirehuprosentin muutoksen tapahtuessa ohrasta tai 

rypsirouheesta 

Väkirehun osuuden muutos  Lähtötilanne 
46% 

35 % 55 % 35 % 55 % 

Muuttuva parametri   Ohra Ohra Rypsirouhe Rypsirouhe 

       

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 1,21 1,22 1,20 1,22 1,21 

       

Syönti kg ka/pv 22,65 21,09 24,17 22,38 22,94 

       
Kasvihuonekaasupäästöjen 
lähteet       

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 511 490 531 506 515 

 % 38,4 37,3 39,8 39,3 37,8 
Suorat N2O-päästöt 
maaperästä t CO2e 183 186 174 204 161 

 % 13,8 14,2 13,0 15,9 11,8 

       

Ostorehu t CO2e 181 183 187 101 252 

 % 13,6 14,0 14,0 7,88 18,5 

       

Lantajärjestelmä t CO2e 134 136 132 134 133 

 % 10,0 10,3 9,86 10,4 9,79 

       

Väkilannoitteet t CO2e 115 120 107 127 102 

 % 8,64 9,11 8,04 9,84 7,52 

       

Polttoaineet t CO2e 72,9 69,3 74,5 75,2 70,5 

 % 5,48 5,28 5,58 5,85 5,17 

       

Sähkö t CO2e 53,3 53,3 53,4 53,2 53,4 

 % 4,01 4,06 4,00 4,14 3,92 
Epäsuorat N2O-päästöt 
maaperästä t CO2e 63,3 60,9 57,7 68,8 57,4 

 % 4,76 4,64 4,32 5,34 4,21 

Muut tuotantopanokset 
(siemenet, torjunta-aineet) t CO2e 3,30 1,58 4,47 3,29 3,30 

 % 0,25 0,12 0,34 0,26 0,24 

       

Kokonaispäästöt t CO2e 1330 1313 1335 1287 1362 



29 
 

 
 

Taulukko 6. Valion Carbo® ympäristölaskurin antamat eri lähteistä peräisin olevat 

kasvihuonekaasupäästöt väkirehuprosentin muutoksen tapahtuessa ohrasta tai 

rypsirouheesta 

Väkirehun osuuden muutos  Lähtötilanne  
46 % 

35 % 55 % 35 % 55 % 

Muuttuva parametri   Ohra Ohra Rypsirouhe Rypsirouhe 

       

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 0,99 0,98 1,01 1,00 0,99 

       
Kasvihuonekaasupäästöjen 
lähteet            

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 539 543 536 542 536 

 % 51,7 53,2 50,0 53,4 50,2 

       
Suorat N2O-päästöt 
maaperästä 1) t CO2e 157 130 181 168 148 

 % 15,0 12,8 16,8 16,5 13,9 

       

Ostorehu t CO2e 107 107 107 63,6 144 

 % 10,2 10,5 10,0 6,26 13,5 

       

Polttoaineet t CO2e 74,5 77,8 79,1 83,8 67,2 

 % 7,14 7,62 7,38 8,25 6,29 

       

Lantajärjestelmä 2) t CO2e 53,1 56,5 49,5 38,9 64,4 

 % 5,08 5,53 4,61 3,83 6,03 

       

Väkilannoitteet t CO2e 57,0 59,4 55,1 64,6 50,6 

 % 5,46 5,82 5,14 6,36 4,74 

       

Sähkö t CO2e 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 

 % 1,91 1,95 1,86 1,96 1,86 

       
Epäsuorat N2O-päästöt 
maaperästä 3) t CO2e 30,7 24,1 36,8 28,9 31,8 

 % 2,94 2,36 3,43 2,84 2,97 

       
Muut tuotantopanokset 
(siemenet, torjunta-aineet) t CO2e 5,89 3,68 7,87 6,01 5,84 

 % 0,56 0,36 0,73 0,59 0,55 

       

Kokonaispäästöt t CO2e 1044 1021 1072 1016 1068 

       
1) Sisältää kivennäismaiden ja turvemaiden viljelyn sekä viljelykasvien jäännösten N2O-
päästöt  
2) Sisältää lantavaraston CH4 ja N2O    
3) Typen haihtuminen ja huuhtoutuminen N2O    
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5.2 Nurmen osuus peltopinta-alasta 

 

Maidon hiilijalanjälki laski pelkkä nurmi -skenaarioissa molemmilla laskureilla 

(taulukot 7 ja 8). Viljavaltainen pellonkäyttö nosti Valion Carbo® 

ympäristölaskurilla hiilijalanjäljen lähtötilannetta korkeammaksi, kun taas EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla tulos oli lähtötilannetta pienempi. EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla pienin hiilijalanjälki 5 tn ka/ha satotasolla oli pelkkä nurmi- 

ja viljavaltainen -skenaarioissa. Valion Carbo® ympäristölaskurissa pienin 

hiilijalanjälki oli pelkkä nurmi -skenaariossa. Nurmen satotason nostaminen laski 

tuotettujen päästöjen määrää ja maidon hiilijalanjälkeä. 

 

Naudan ruoansulatuksen CH4-päästöissä ei juurikaan tapahtunut muutoksia 

nurmen osuuden muuttuessa, koska ruokintaa ei muutettu.  Molemmat laskurit 

antoivat pienimmät suorat N2O-päästöt pelkällä nurmella. EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla suorat N2O-päästöt olivat myös viljavaltaisella 

pellonkäytöllä matalammat kuin lähtötilanteessa tai nurmivaltaisessa 

skenaariossa. Valion Carbo® ympäristölaskurilla viljan osuuden kasvaessa 

suorat N2O-päästöt olivat hyvin lähellä lähtötilannetta.  

 

Pelkällä nurmella ostorehuista aiheutuvat päästöt ja niiden suhteelliset osuudet 

nousivat molemmilla laskureilla eniten lähtötilanteeseen verrattuna. EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla pelkkä nurmi -skenaario nosti suhteellisia ostorehuista 

peräisin olevia päästöjä 5,0 %-yksikköä ja Valion Carbo® ympäristölaskurilla 11,6 

%- yksikköä. 

 

Pienimmät epäsuorat N2O-päästöt olivat molemmilla laskureilla pelkällä 

nurmella. Viljavaltaisella pellonkäytöllä molemmat laskurit antoivat suuremmat 

epäsuorat N2O-päästöt kuin pelkällä nurmella, mutta päästöt olivat kuitenkin 

lähtötilannetta pienemmät. Nurmivaltaisen skenaarion epäsuorat N2O-päästöt 

eivät juuri poikenneet Valion Carbo® ympäristölaskurilla lähtötilanteesta ja EU:n 

hiilijalanjälkilaskurillakin päästöt olivat vain hieman lähtötilannetta pienemmät. 

Satotason nosto laski suoria ja epäsuoria N2O-päästöjä huomattavasti. 
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Lantajärjestelmän päästöihin eri skenaarioilla ei ollut EU:n hiilijalanjälkilaskurilla 

vaikutusta. Valion Carbo® ympäristölaskurilla lantajärjestelmän päästöt laskivat 

pelkällä nurmella ja hieman myös viljavaltaisella pellonkäytöllä. EU:n 

hiilijalanjälkilaskurilla väkilannoitteista aiheutuvien päästöjen määrä oli kaikkein 

pienin viljavaltaisella pellonkäytöllä, kun taas Valion laskurilla viljavaltainen 

pellonkäyttö nosti väkilannoitteista syntyvien päästöjen määrää. Molemmilla 

laskureilla pelkkä nurmi -skenaariossa päästöt väkilannoitteista pienenivät 

lähtötilanteeseen nähden. Pellonkäytön muutokset eivät vaikuttaneet sähkön 

tuottamiin kasvihuonekaasupäästöihin, joten nämä päästöt on jätetty pois 

taulukosta. Sähkön tuottamat päästöt ovat kuitenkin mukana 

kokonaispäästöissä. 
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Taulukko 7. EU:n hiilijalanjälkilaskurin antamat eri lähteistä peräisin olevat 

kasvihuonekaasupäästöt nurmen osuuden muuttuessa 

Nurmen osuuden muutos 

  

Lähtö-
tilanne 

Pelkkä 
nurmi 

Nurmi-
valtainen 

Vilja-
valtainen 

Viljavaltainen-
korkeampi 
satotaso 

       
Nurmen osuus % 55 86 70 40 40 

Viljan osuus % 29 0 16 46 46 

  
     

Nurmen satotaso tn ka/ha 5 5 5 5 6,2 

  
     

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 

1,21 1,19 1,21 1,19 1,15 

  
     

Kasvihuonekaasupäästöjen 
lähteet   

     

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 511 511 511 513 511 

 % 38,4 38,9 38,5 39,3 40,3 
Suorat N2O-päästöt 
maaperästä t CO2e 183 144 170 151 154 

 % 13,8 11,0 12,8 11,6 12,2 

       
Ostorehu t CO2e 181 245 203 221 196 

 % 13,6 18,6 15,3 16,9 15,4 
 
Lantajärjestelmä t CO2e 134 134 134 133 134 

 % 10,0 10,2 10,1 10,2 10,5 

       
Väkilannoitteet t CO2e 115 100 110 96,1 95,8 

 % 8,64 7,64 8,30 7,36 7,55 

       
Polttoaineet t CO2e 72,9 67,1 72,1 66,2 66,2 

 % 5,48 5,11 5,44 5,07 5,22 

       
Epäsuorat N2O-päästöt 
maaperästä t CO2e 63,3 45,9 57,4 55,4 42,4 

 % 4,76 3,50 4,33 4,25 3,34 

  
     

Muut tuotantopanokset 
(siemenet, torjunta-aineet) t CO2e 3,30 0,00 2,27 3,33 3,33 

 % 0,25 0,00 0,17 0,26 0,26 

       
Kokonaispäästöt t CO2e 1330 1312 1327 1305 1269 
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Taulukko 8. Valion Carbo® ympäristölaskurin antamat eri lähteistä peräisin olevat 

kasvihuonekaasupäästöt nurmen osuuden muuttuessa 

Nurmen osuuden muutos 
  

Lähtö-
tilanne 

Pelkkä 
nurmi 

Nurmi-
valtainen 

Vilja-
valtainen 

  
    

Nurmen osuus % 55 86 70 40 

Viljan osuus % 29 0 16 46 

    
    

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 

0,99 0,93 0,96 1,00 

  
    

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet   
    

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 539 539 539 539 

 % 51,7 55,0 53,0 51,1 
 
Suorat N2O-päästöt maaperästä 1) t CO2e 157 68,7 136 158 

 % 15,0 7,01 13,4 14,9 

      

Ostorehu t CO2e 107 214 107 107 

 % 10,2 21,8 10,5 10,1 

      

Polttoaineet t CO2e 74,5 33,5 71,5 91,0 

 % 7,14 3,42 7,03 8,63 

      

Lantajärjestelmä 2) t CO2e 53,1 43,3 53,6 52,4 

 % 5,08 4,42 5,27 4,97 

      

Väkilannoitteet t CO2e 57,0 45,1 53,3 58,8 

 % 5,46 4,60 5,24 5,58 

      
Epäsuorat N2O-päästöt 
maaperästä 3) t CO2e 30,7 16,5 31,0 23,2 

 % 2,94 1,68 3,05 2,20 

      
Muut tuotantopanokset (siemenet, 
torjunta-aineet) t CO2e 5,89 0,00 5,89 5,98 

 % 0,56 0,00 0,58 0,57 

      

Kokonaispäästöt t CO2e 1044 980 1018 1055 

      
1) Sisältää kivennäismaiden ja turvemaiden viljelyn sekä viljelykasvien jäännösten N2O-päästöt 
2) Sisältää lantavaraston CH4 ja N2O     
3) Typen haihtuminen ja huuhtoutuminen N2O     
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5.3 Karkearehun sulavuus 

 

Karkearehun sulavuuden laskiessa tuotettujen kokonaispäästöjen määrä ja 

maidon hiilijalanjälki laskivat. Sulavuuden kasvaessa laskennallinen kuiva-

aineen syönti nousi. Ruoansulatuksen suhteellisten CH4-päästöjen osuudet 

matalimmalla karkearehun sulavuudella olivat 36,9 % kokonaispäästöistä ja 

korkeimmalla karkearehun sulavuudella 42,2 % kokonaispäästöistä (taulukko 9). 

Lantajärjestelmästä aiheutuvat päästöt laskivat, kun karkearehun sulavuus nousi. 

Muiden päästölähteiden päästömäärissä ei tapahtunut muutoksia. Pienet 

muutokset päästöjen suhteellisissa osuuksissa johtuivat ruoansulatuksen CH4-

päästöissä ja lantajärjestelmän päästöissä tapahtuvista muutoksista. Tästä 

syystä pienempiä päästölähteitä ei ole kirjattu taulukkoon. Tulokset ovat kuitenkin 

mukana kokonaispäästöjen määrissä. 

 

Taulukko 9. EU:n hiilijalanjälkilaskuriin antamat eri lähteistä peräisin olevat 

kasvihuonekaasupäästöt karkearehun sulavuuden muuttuessa 

Karkearehun sulavuus   
Lähtötilanne 

DE65% DE60% DE70% DE75% 

      

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 1,21 1,19 1,24 1,28 

      

Syönti kg ka/pv 22,65 20,41 25,44 29,01 

      

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet           

      

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 511 482 547 593 

 % 38,4 36,9 40,1 42,2 
 
Suorat N2O-päästöt maaperästä t CO2e 183 183 183 183 

 % 13,8 14,0 13,5 13,1 

      

Ostorehu t CO2e 181 181 181 181 

 % 13,6 13,9 13,3 12,9 

      

Lantajärjestelmä t CO2e 134 137 130 126 

 % 10,0 10,5 9,53 8,95 

      

Kokonaispäästöt t CO2e 1330 1304 1362 1404 
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5.4 Karjan tuotostaso 

 

Karjan tuotostason muutoksilla oli selvä vaikutus maidon hiilijalanjälkeen. 

Hiilijalanjälki pieneni molemmilla laskureilla selvästi tuotostason noustessa 

(taulukot 10 ja 11). Sekä EU:n hiilijalanjälkilaskurissa että Valion Carbo® 

ympäristölaskurissa tuotostason muutoksella oli kuitenkin vain pieniä vaikutuksia 

tuotettujen päästöjen määrään. EU:n hiilijalanjälkilaskurissa tuotostason 

muutoksella ei ollut vaikutuksia päästöjen suhteellisiin osuuksiin. Myös Valion 

Carbo® ympäristölaskurissa muutokset päästöjen suhteellisissa osuuksissa 

olivat hyvin pieniä. Tästä syystä taulukoihin ei ole kirjattu kaikkia niistä 

päästölähteistä, joissa ei juurikaan tapahtunut muutoksia. Tulokset ovat kuitenkin 

mukana kokonaispäästöjen määrissä. 

 

Taulukko 10. EU:n hiilijalanjälkilaskurin antamat eri lähteistä peräisin olevat 

kasvihuonekaasupäästöt tuotostason muuttuessa 

Maitotuotoksen muutos  Lähtötilanne 
9699 kg 

8000 kg 11 000 kg 

     

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 1,21 1,45 1,07 

     

Syönti kg ka/pv 22,65 22,65 22,65 

     

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet         

     

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 511 504 514 

 % 38,4 38,4 38,4 
 
Suorat N2O-päästöt maaperästä t CO2e 183 181 185 

 % 13,8 13,8 13,8 

     

Ostorehu t CO2e 181 178 182 

 % 13,6 13,6 13,6 

     

Lantajärjestelmä t CO2e 134 132 135 

 % 10,0 10,0 10,0 

     

Väkilannoitteet t CO2e 115 114 116 

 % 8,64 8,64 8,64 

     

Kokonaispäästöt t CO2e 1330 1314 1339 
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Taulukko 11. Valion Carbo® ympäristölaskurin antamat eri lähteistä peräisin 

olevat kasvihuonekaasupäästöt tuotostason muuttuessa 

Maitotuotoksen muutos   
Lähtötilanne 

9699 kg 8000 kg 11 000 kg 

     

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/ 
kg EKM 0,99 1,2 0,87 

     

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet        

     

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 539 539 539 

 % 51,7 51,5 51,7 
 
Suorat N2O-päästöt maaperästä 1) t CO2e 157 157 157 

 % 15,0 15,0 15,0 

     

Ostorehu t CO2e 107 107 107 

 % 10,2 10,2 10,2 

     

Lantajärjestelmä 2) t CO2e 53,1 55,2 51,4 

 % 5,08 5,28 4,93 

     

Väkilannoitteet t CO2e 57,0 56,8 57,2 

 % 5,46 5,43 5,49 

     

Kokonaispäästöt t CO2e 1043 1046 1041 

     
1) Sisältää kivennäismaiden ja turvemaiden viljelyn sekä viljelykasvien jäännösten N2O-päästöt 
2) Sisältää lantavaraston CH4 ja N2O   

   
 

Päivittäinen laskettu maitotuotos 8000 kg:n keskituotoksella oli 26,2 kg ja 11 000 

kg:n keskituotoksella 36,1 kg. Energiakorjattu maitotuotos oli lähtötietoina 

käytettyjen rasva- ja valkuaispitoisuuksien (4,7 % ja 3,6 %) perusteella 8000 kg:n 

keskituotoksella 28,8 kg ja 11 000 kg:n keskituotoksella 39,6 kg. Yhtälöstä 1 

lasketut kuiva-aineen syönnit olivat näillä tuotostasoilla 19,59 kg ka/pv ja 26,11 

kg ka/pv. 

 

Yhtälöstä 1 saatuja kuiva-aineen syöntejä käyttäen metaanin tuotanto oli 8000 

kg:n keskituotoksella 377 g/pv ja 13,1 g/kg EKM. 11 000 kg:n keskituotoksella 

metaanin tuotanto oli 502 g/pv ja 12,7 g/kg EKM. Ruoansulatuksen 

metaanintuotanto oli 24,9 % suurempaa, kun keskituotos kasvoi 8000 kg:sta 

11 000 kg:aan.  
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5.5 Lämpötilan vaikutus lannan metaanipäästöihin  

 

Lietelannan metaanin muuntokertoimen muutos 10 %:sta 3 %:iin pienensi 

maidon hiilijalanjälkeä 1,21:stä 1,15:een kg CO2e/kg EKM (taulukko 12). 

Kertoimen lasku vaikutti ainoastaan lantajärjestelmästä syntyvien päästöjen 

määrään. Muuntokertoimen pienentäminen pienensi lantajärjestelmän 

suhteellisia päästöjä 51,3 prosenttia.  Muiden päästölähteiden päästömäärissä ei 

tapahtunut muutoksia. Pienet muutokset suhteellisissa päästöjen osuuksissa 

johtuivat lantajärjestelmän päästöissä tapahtuvista muutoksista. Tästä syystä 

pienimpiä päästölähteitä ei ole kirjattu taulukkoon. Tulokset ovat kuitenkin 

mukana kokonaispäästöjen määrissä. 

 

Taulukko 12. EU:n hiilijalanjälkilaskurin antamat eri lähteistä peräisin olevat 

kasvihuonekaasupäästöt metaanin muuntokertoimen muuttuessa 

 
Muuntokertoimen muutos  Yksikkö 10 % 3 % 

    

EKM maidon hiilijalanjälki 
kg CO2e/  
kg EKM 1,21 1,15 

    

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet       

    

Naudan ruoansulatus CH4 t CO2e 511 511 

 % 38,4 40,5 
 
Suorat N2O-päästöt maaperästä t CO2e 183 183 

 % 13,8 14,5 

    

Ostorehu t CO2e 181 181 

 % 13,6 14,3 

    

Lantajärjestelmä t CO2e 134 65,2 

 % 10,0 5,17 

    

Kokonaispäästöt t CO2e 1330 1261 

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 
 

Yksittäisten päästölähteiden mallintaminen ei kerro koko tilan tilanteesta, vaan 

mallit tulee toteuttaa niin, että voidaan arvioida koko tuotantojärjestelmää. 

Päästölähteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mikä vaikuttaa 

kokonaispäästöihin (Rotz 2018). Vaikuttavia toimenpiteitä tulee arvioida 
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tilatasolla ja huomionarvoista on se, että päästölähteitä vertailtaessa tulee 

varmistua siitä, että ne on arvioitu yhdenmukaisilla menetelmillä (Henriksson 

2018). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri tekijöiden vaikutuksia 

maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöihin ja energiakorjatun maidon 

hiilijalanjälkeen ja löytää tilatason toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. 

 

Tilatason kasvihuonekaasupäästöjen mallinnusta on viime vuosina tutkittu yhä 

enemmän. Rotz (2018) mallinsi lypsykarjatilojen kasvihuonekaasupäästöjä. 

Tärkeimpinä tilatason päästöinä olivat ruoansulatuksen CH4-päästöt, lannan 

CH4- ja N2O-päästöt pitkäaikaisen varastoinnin aikana ja pellolle levittämisen 

yhteydessä sekä dityppioksidipäästöt, jotka syntyvät nitrifikaatio- ja 

denitrifikaatioprosesseissa rehukasvien viljelyyn tai laidunnukseen käytettyjen 

peltojen maaperässä.  Kekkonen (2015) tarkasteli lypsykarjatilojen 

kasvihuonekaasupäästöjä kansainvälisesti, havaiten kaikissa tapauksissa 

ruoansulatuksen CH4-päästöjen olevan suurin päästölähde. Suomalaisten tilojen 

suorien N2O-päästöjen keskiarvojen havaittiin olevan moninkertaiset verrattuna 

muihin maihin. Nämä päästöt olivat yhteydessä käytettyjen lannoitemäärien 

kanssa (Kekkonen 2015). Henriksson (2014) totesi ruoansulatuksen CH4-

päästöjä ja maaperän N2O-päästöjä ennustavien päästökertoimien olevan 

suurimpia vaikuttavia tekijöitä maidon hiilijalanjäljen laskennassa.  

 

6.1 Laskureiden vertailu ja kehittäminen 

 

Sekä Valion Carbo® ympäristölaskuri että EU:n hiilijalanjälkilaskuri hyödyntävät 

hiilijalanjäljen laskennan pohjalla hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n 

ohjeita. Ohjeet muodostuvat kolmesta eri tasosta, joista taso kolme on kaikista 

tarkin. Valion Carbo® ympäristölaskuri käyttää IPCC:n ohjeiden tasoa kolme, 

mikä tarkoittaa sitä, että laskennassa on käytetty kansallisia kertoimia ja 

parametrejä. EU:n hiilijalanjälkilaskurissa käytetään pääosin IPCC:n ohjeiden 

tasoa kaksi, jolloin esimerkiksi päästökertoimet on otettu IPCC:n ohjeista (IPCC 

2006). Lisäksi EU:n hiilijalanjälkilaskurin pohjalle on otettu erilaisia ohjeita ja 

päästökertoimia myös Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen 

ympäristöjalanjälkioppaasta (Bochu ym. 2013). 
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EU:n hiilijalanjälkilaskurissa jokaiselle rehulle on määritetty tuotetun hiilidioksidin 

määrä tuotettua rehutonnia kohden (kg CO2/tonnia). Näitä arvoja käytetään 

ostorehuille laskettavien päästöjen laskennassa ja rehujen kesken arvoissa on 

suuriakin vaihteluita.  Valion Carbo® ympäristölaskurin tämänhetkisessä 

versiossa kaikille ostorehuille on käytössä sama päästökerroin. Tämä johtuu siitä, 

että laskuriin on mahdollista valita laajasti eri rehufirmojen teollisia rehuja, joiden 

tarkat hiilijalanjäljet eivät ole vielä tiedossa.  Tämä selittää ostorehujen päästöjen 

eroja laskureiden välillä. 

 

Erot lantajärjestelmän aiheuttamissa päästöissä laskureiden välillä selittyvät 

päästökertoimen, lämpötilan ja sademäärän eroilla laskureissa laskennan 

pohjalla. Pipatti ym. (2000) totesivat kyseisillä tekijöillä olevan merkittävä vaikutus 

lannan päästöihin ja lämpimän ilmaston lisäävän selvästi päästöjä. EU:n 

hiilijalanjälkilaskuriin käyttäjä voi asettaa vuoden keskimääräisen lämpötilan ja 

sademäärän. Vuoden keskilämpötilan ollessa kymmenen astetta tai sen alle, 

laskuri käyttää oletuksena kymmenen asteen vuosittaiselle keskilämpötilalle 

määriteltyä lietelannan metaanin muuntokerrointa. Tätä korkeammille 

lämpötiloille laskurissa on omat kertoimensa. Valion laskurissa käyttäjä ei itse 

pääse määrittämään lämpötila- ja sademäärätietoja, vaan laskuri käyttää 

automaattisesti koko Suomen vuoden keskimääräisiä lämpötila- ja sadetietoja. 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa väkilannoitteille on asetettu päästömäärät ja 

esimerkiksi typpikuormituksen kohdalla laskennassa käytetään päästömäärää 5, 

287 kg CO2-ekv/kg typpeä. Valion Carbo® ympäristölaskuri käyttää 

laskennassaan lannoitusyrityksen väkilannoitteille laskemia hiilijalanjälkiä (kg 

CO2-ekv/kg typpeä) (Aleksi Astaptsev, Valio, henkilökohtainen tiedonanto 

23.7.2021). Näiden väkilannoitteiden hiilijalanjäljet ovat pienempiä (vaihteluväli 

3,42–3,97 kg CO2-ekv/kg N) kuin EU:n hiilijalanjälkilaskurissa käytetyt. Suomen 

perussähkön päästökertoimet, joita Valio käyttää laskelmissaan, ovat pienempiä 

kuin EU:n hiilijalanjälkilaskurissa käytetyt eurooppalaiset arvot. Tämä selittää 

eroja laskureiden välillä sähkön käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 

osalta. 
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IPCC-ohjeiden mukaan maatalouden epäsuorat N2O-päästöt aiheutuvat 

ammoniakki- ja typpioksidipäästöistä. Ohjeiden mukainen päästökerroin 

epäsuorille päästöille on 1 % typpikuormituksen määrästä (Pipatti ym. 2000). 

Tätä käyttää myös EU:n hiilijalanjälkilaskuri. 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa viljelykasvin tarpeen ylittävän typen huuhtoutuminen 

riippuu pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä. Pelloilla, jotka eivät ole 

kasvipeitteisiä, huuhtoutuminen on 100 % ja kasvipeitteisillä pelloilla 60 %. Valion 

Carbo® ympäristölaskurissa haihtumiseen ja huuhtoutumiseen huomioidaan 

laajasti eri tekijöitä, kuten pellon pH ja lämpötila, lannoitusajankohta ja se, missä 

muodossa levitetty lanta on. Lisäksi laskuri huomioi, mikä kasvi on kyseessä ja 

huuhtoutumisen osalta laskuri laskee muun muassa pellolle jäävän biologisen 

aineksen osuutta (Aleksi Astaptsev, Valio, henkilökohtainen tiedonanto 

23.7.2021). Lisäksi Valion Carbo® ympäristölaskuri suhteuttaa levitetyn lietteen 

määrän väkilannoitusmääriin, jolloin ylilannoitus ei ole mahdollista, toisin kuin 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa, jossa käyttäjä itse määrittelee levitetyn lietteen 

määrän.  

 

Molemmissa laskureissa suurimpina päästöinä kaikissa skenaarioissa pysyivät 

naudan ruoansulatuksen CH4-päästöt. Maaperän suorien N2O-päästöjen ja 

ostorehuista aiheutuvien päästöjen keskinäinen järjestys vaihteli osassa 

vaihtoehdoista. 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskuriin tulisi tulevaisuudessa pystyä lisäämään puuttuvia 

tietoja, kuten tiloilla yleisesti kuivikemateriaalina käytetty kuiviketurve, jonka 

nettopäästöksi on arvioitu muodostuvan 860 kg CO2/tonni (Soimakallio ym. 

2020). Valion Carbo® ympäristölaskuri ottaa laskennassaan huomioon 

kuivikkeet käyttäjän syöttämän määrän perusteella. EU:n hiilijalanjälkilaskurin 

käyttökelpoisuutta lisäisi laskentojen taustalla olevien arvojen ja kertoimien, 

kuten rehujen energia-arvojen, päivittäminen ajantasaisiksi ja vastaamaan 

Suomen järjestelmää. EU:n hiilijalanjälkilaskurilla saatuihin tuloksiin on 

suhtauduttava kriittisesti, sillä laskurissa tuli tutkimuksen aikana esille useampia 

kaavavirheitä ja laskurin toimintaan vaikuttavia tekijöitä (liite 1). Puuttuvat 

syöttötiedot voivat aiheuttaa virheitä, joita voi olla vaikea paikantaa. 



41 
 

 
 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty Valion Carbo® ympäristölaskurin sen hetkistä 

saatavilla olevaa versiota. Tutkimuksen julkaisun aikaan laskurista ilmestyy myös 

uudempi, kehittyneempi versio (Aleksi Astaptsev, Valio, sähköpostiviesti 

12.10.2021). 

 

6.2 Väkirehun osuuden muutos  

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa väkirehuprosentin lisäyksen aiheuttama 

ruoansulatuksen CH4-päästöjen lisääntyminen johtui siitä, että laskuri oletti kuiva-

aineen syönnin nousevan väkirehuprosentin noustessa, vaikka laskuriin 

syötetyissä tiedoissa väkirehun lisäämisen ruokintaan ei oletettu vaikuttavan 

kokonaissyöntiin. Muutokset syönnissä johtuvat siitä, että laskuriin on määritelty 

kullekin rehulle sulavan energian osuus kokonaisenergiasta (DE %) ja väkirehun 

osuuden noustessa koko dieetin sulavuus kasvaa, mikä lisää laskurissa kuiva-

aineen syöntiä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu osittain samankaltaisia 

tuloksia väkirehutason vaikutuksista syöntiin. Huhtasen ym. (2013) mukaan 

yhden kuiva-ainekilon nosto väkirehua vähensi erillisruokinnassa säilörehun 

kuiva-aineen syöntiä 0,45 kg, mutta nosti kuiva-aineen kokonaissyöntiä 0,55 kg. 

Myös Ferris ym. (2001) havaitsivat seosrehuruokinnalla väkirehun osuuden 

lisäyksen dieetissä nostavan kuiva-aineen syöntiä sekä maitotuotosta. 

 

Valion Carbo® ympäristölaskurissa ruoansulatuksen CH4-päästöt vähenivät 

lievästi, kun väkirehuprosentti nousi. Valion laskurilla lypsylehmien kuiva-aineen 

syönti pysyi samana väkirehuprosentin muuttuessa. Pieniä muutoksia 

ruoansulatuksen päästöissä selittää se, että laskuri huomioi laskennassaan 

lypsylehmien lisäksi automaattisesti myös hiehot ja ummessa olevat lehmät, 

joiden ruokinta muuttuu laskennan taustalla väkirehun osuuden muuttuessa. 

Tällä on vaikutusta myös laskurin tekemiin allokointeihin. Bell ym. (2011) 

ennustivat metaanipäästöjä karkearehun osuuden muuttuessa ja heidän 

mukaansa ruoansulatuksesta aiheutuvien metaanipäästöjen määrä (CH4/kg 

EKM) laiduntamattomalla tilalla oli noin 13 % pienempi vähäisellä karkearehun 

osuudella verrattuna dieettiin, jossa oli korkea karkearehun osuus. 

Tutkimuksessa karkearehun osuudet olivat 50 % ja 75 % dieetin kuiva-
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ainemäärästä. Ramin ja Huhtanen (2013) totesivat väkirehun osuuden 

muuttamisella olevan vain vähän vaikutusta metaanin tuotantoon, kun 

tarkasteltiin lypsylehmillä tyypillisesti käytettyjä väkirehuosuuksia, 37–59 % 

kuiva-aineen syönnistä. EU:n hiilijalanjälkilaskurissa tuotetun metaanin määrä 

riippuu syödyn kuiva-aineen määrästä, nettoenergiasta (MJ/pv) ja metaanin 

muuntokertoimesta, joka on määritelty eläintä ja dieettiä kohden. Valion Carbo® 

ympäristölaskuri huomioi laskennassa esimerkiksi sulavuuden ja muun muassa 

rehun tärkkelys- rasva- ja kuitupitoisuuksien muutosten vaikutukset 

metaanintuotantoon.  

 

Selluloosan ja hemiselluloosan korvaaminen dieetissä tärkkelyksellä ja sokereilla 

lisää syöntiä ja nopeuttaa pötsikäymistä, mikä johtaa suuriin muutoksiin pötsin 

olosuhteissa ja mikrobipopulaatiossa (Martin ym. 2010). Ramin ja Huhtanen 

(2013) totesivat, että soluseinämähiilihydraatit yleensä lisäävät metaanin 

tuotantoa enemmän kuin solunsisällyshiilihydraatit. Martin ym. (2010) raportoivat 

tutkimuksesta, jossa metaanipäästöt vähentyivät 34 %, kun sokerijuurikasleikettä 

korvattiin ohralla lypsylehmien dieetissä, jossa väkirehun osuus oli 70 %. 

Kuitenkin Haque ym. (2014) totesivat, että vähäisellä tärkkelyksen osuuden 

lisäyksellä (5,8 %-yksikön lisäys kokonaisdieetissä) ei ollut merkittävää 

vaikutusta tuotetun metaanin määrään. 

 

Ramin ja Huhtanen (2013) ennustivat malleissaan lievää laskua tuotetun 

metaanin määrässä, kun raakavalkuaispitoisuus nousi dieetissä, jossa 

valkuaisella korvattiin hiilihydraatteja. Tuotetun metaanin osuus bruttoenergiasta 

pieneni 0,45 kJ/MJ jokaista 10 g/kg ka dieetin raakavalkuaispitoisuuden lisäystä 

kohden. Myös Jentsch ym. (2007) ennustivat, että valkuaisen sulatus tuottaa 

vähemmän metaania kuin hiilihydraattien sulatus. Sulavasta kuidusta peräisin 

olevan metaanin tuotantonopeuden havaittiin olevan 2,6 kertaa suurempaa kuin 

metaanin tuotantonopeuden sulavasta raakavalkuaisesta (Jentsch 2007). 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurissa väkirehun lisäyksen aiheuttama suorien N2O- 

päästöjen lasku johtui siitä, että väkirehun osuuden kasvaessa karkearehun 

osuus ruokinnassa vähentyi ja tällöin myös maitokarjalle ruokinnan suhteessa 

allokoitu nurmen määrä vähentyi. Nurmelle käytettiin enemmän väkilannoitteita 
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kuin viljalle ja nurmen osuuden vähentyessä myös suorat N2O-päästöt vähenivät. 

Epäsuorat N2O-päästöt vähenivät EU:n hiilijalanjälkilaskurilla samojen tekijöiden 

vaikutuksesta.   

 

Valion Carbo® ympäristölaskurilla maaperän suorat N2O-päästöt sen sijaan 

nousivat ohran osuuden kasvaessa, koska kivennäismaista aiheutuvien N2O- 

päästöjen määrä nousi. Kivennäismaista syntyvät N2O-päästöt eivät kuitenkaan 

automaattisesti ole laskurissa ohralla suuremmat kuin nurmella, vaan tähän 

vaikuttavat tilan kokonaisuus ja rehujen riittävyys (Aleksi Astaptsev, Valio, 

henkilökohtainen tiedonanto 23.7.2021). Valion Carbo® ympäristölaskurilla myös 

typen haihtuminen ja huuhtoutuminen oli suurempaa, kun ohran osuus 

ruokinnassa kasvoi.  

 

Valion laskurin antamaa tulosta lannan päästöjen osalta rypsirouheen osuutta 

vähennettäessä tukee Hristovin ym. (2011) havainto siitä, että alentamalla dieetin 

raakavalkuaispitoisuutta ja valkuaisen pötsihajoavuutta voidaan vähentää typen 

erittymistä ja lannan päästöpotentiaalia. Huhtanen (2018) totesi valkuaisen 

saannin lisäämisen dieetissä kasvattavan typen eritystä virtsassa. Verrattuna 

sonnan typpeen, on virtsan typpi paljon alttiimpaa haihtumiselle ja 

huuhtoutumistappioille. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten lannan typpi jakautuu 

sonnan ja virtsan välillä, kun lisätään dieetin raakavalkuaispitoisuutta (Huhtanen 

2018). Bellin ym. (2011) tutkimuksessa lantajärjestelmän päästöt kasvoivat 

karkearehun osuuden ollessa matala. Tässä tutkimuksessa kaikki lanta oli 

lietelantana. Ruokinnan muutoksilla on todettu olevan suurempi vaikutus 

kasvihuonekaasupäästöihin, mikäli lanta on kuivalantaa. Tämä johtuu siitä, että 

kuivalannan N2O-päästökerroin on lietelantaa suurempi, jolloin muutos on 

kuivalannassa määrällisesti suurempi kuin lietelannalla (Pipatti 2000). Toisaalta 

lietelannan metaanipäästöt ovat suuremmat kuin kuivalannalla ja 

lannankäsittelyn päästöjen on todettu lisääntyneen lietelantaloiden yleistyessä 

(Tilastokeskus 2021). 

 

Ostorehujen aiheuttamat päästöt muuttuivat laskureilla samaan suuntaan, mikä 

oli oletettavaakin, sillä laskureihin oli määritetty samat ostorehut. Rypsirouhe 

määritettiin laskureissa ostorehuksi, joten väkirehun osuuden laskeminen 
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rypsirouheesta laskee myös ostorehuista aiheutuvia päästöjä. Laskureiden 

väkilannoitteiden päästöjen nousua väkirehuprosentin laskiessa selittää nurmen 

osuuden lisääntyminen ja nurmelle käytetty suurempi väkilannoitemäärää 

verrattuna viljalle käytettyyn väkilannoitemäärään. 

 

Laskelmien lähtötietoihin on mallinnettu Lypsikki-työkalulla väkirehuprosentin 

muutosten vaikutusta tuotokseen, mutta Lypsikin mallinnuksissa ei kuitenkaan 

huomioitu väkirehuprosentin muutoksen mahdollisia vaikutuksia kuiva-aineen 

kokonaissyöntiin. Muutoksia kuiva-aineen kokonaissyönnissä ei haluttu 

optimoida Lypsikki- laskentatyökalulla niin, että ohjelma olisi itse valinnut 

parhaiten soveltuvimmat rehut syöttöön. Sen sijaan haluttiin, että käyttäjä pystyi 

itse asettamaan haluamansa rehumäärät työkaluun ja päättämään, mistä 

väkirehutyypistä muutokset kulloinkin toteutettiin. Huomioimalla väkirehun 

osuuden muutosten vaikutukset kuiva-aineen syöntiin, olisi oletettavasti saatu 

aikaan suurempia eroja tuotoksessa, kuin nyt saatiin. Nyt saadut erot 

ennustetuissa maitomäärissä 35 %:n ja 55 %:n väkirehun osuuksilla olivat ohralla 

0,9 kg/pv ja rypsirouheella 1,9 kg/pv. Erot energiakorjatussa maitotuotoksessa 

olivat 0,7 EKM kg/pv ja 0,6 EKM kg/pv. 

 

Kuoppala ym. (2008) totesivat, että energiakorjattu maitotuotos lisääntyy 

keskimäärin 0,62 kg jokaista lisättyä väkirehun kuiva-ainekiloa kohden. Tässä 

tutkimuksessa ero ohran määrässä pienimmällä ja suurimmalla 

väkirehuprosentilla oli 4,5 kg ka/pv eli edellä mainitulla laskutavalla 

energiakorjatun maitotuotoksen erotus näiden väkirehumäärien välillä olisi ollut 

2,8 kg/pv. Rypsin lisäämisen tuotosvasteeksi Huhtanen (1998) kuvasi 1,05 kg 

maitoa jokaista lisättyä rypsikiloa kohden. Näin ollen, kun ero rypsirouheen 

määrässä oli 4,5 kg ka/pv, maitotuotoksen erotus olisi ollut 4,73 kg/pv. 

Väkirehuvaste noudattaa kuitenkin vähenevän lisätuoton lakia ja suuremmilla 

väkirehumäärillä vaste on pienempi (Huhtanen 1998). Säilörehun sulavuudella 

on myös vaikutusta väkirehun lisäämisen tuotosvasteeseen (Huhtanen 2018). 

Säilörehun sulavuuden vaikutuksia väkirehun tuotosvasteeseen ei testattu tässä 

tutkimuksessa. 
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Tarkastelluissa malleissa väkirehuprosentin ollessa 35 %, karkearehun osuus ja 

siten myös laskennallinen syönti nousivat lähtötilanteesta. Käytännön 

toteutuksessa on kuitenkin otettava huomioon myös säilörehun sulavuuden 

vaikutus sen todelliseen syöntiin. Huhtanen (1998) totesi, että heikosti sulavalla 

säilörehulla, jonka D-arvo on alle 637 g/kg ka, syöntiä rajoittava tekijä on kuidusta 

johtuva pötsin täyteisyys. Tällöin eläimen säilörehun syönti vähenee ja mikäli 

väkirehumäärä ei riitä täyttämään eläimen vaatimia energiatarpeita, seurauksena 

on eläimen laihtuminen tai maitotuotoksen pienentyminen. Tutkimuksissa on 

myös todettu, että säilörehun matalaa D-arvoa voidaan kompensoida vain 

pieneltä osin väkirehun valkuaispitoisuuden lisäämisellä (Sairanen ym. 2012). 

 

Patton ym. (2014) totesivat, että valkuaisen määrän alentaminen ruokinnassa voi 

vähentää merkittävästi maitotuotosta. Huhtanen (2018) havaitsi dieetin korkean 

raakavalkuaisen nostavan maitotuotosta, mutta nousu oli osittain yhteydessä 

lisääntyneeseen kuiva-aineen syöntiin. Väkirehun osuuden vähentämisellä 

voidaan saada pienennettyä ostorehukustannuksia, mutta samalla on syytä 

pohtia, onko varsinkaan valkuaisrehuista tehtävä vähennys järkevää, jos sillä on 

tuotosta laskeva vaikutus. 

 

Suuri väkirehumäärä heikentää kuidun sulatusta, vaikuttaen eläimen todelliseen 

energian saantiin (Nousiainen ym. 2009). Lisäksi on huomioitava, että suuri 

väkirehumäärä voi heikentää eläimen terveyttä, esimerkiksi happamoittamalla 

pötsiä tai lisäämällä sorkkakuumeriskiä tärkkelyksen määrän noustessa liian 

korkeaksi.  

 

6.3 Nurmen osuus peltopinta-alasta 

 

Maidon hiilijalanjäljen pienentyminen nurmen osuuden lisääntyessä tukee 

tutkimushypoteesia. EU:n hiilijalanjälkilaskurissa suoriin N2O-päästöihin 

laskurissa vaikuttivat kasvinjäänteiden kokonaispäästöt (kg N2O), 

väkilannoituksesta aiheutuvat suorat N2O-päästöt sekä lannan N2O-päästöt.  

Kasvinjäänteiden päästöt ovat nurmella pienemmät kuin viljalla. Tämä johtuu 

siitä, että viljan siemenmäärät kg/ha ovat suuremmat kuin nurmella ja nurmien 

osalta siemenmäärä ilmoitettiin ainoastaan ensimmäisten vuoden nurmilta. 



46 
 

 
 

Lisäksi laskentaan vaikuttaa allokointi ja nurmen osuuden kasvaessa sen 

päästöistä allokoidaan yhä suurempi osuus muulle tuotteelle. Vaikka 

ensimmäisen vuoden nurmien osuuden nurmialasta oletettaisiin siis kasvavan, 

maidolle allokoitu nurmen osuus pienenee. Myös tästä syystä pelkkä nurmi -

skenaarion suorat N2O-päästöt olivat EU:n hiilijalanjälkilaskurilla kaikkein 

pienimmät.   

 

EU:n hiilijalanjälkilaskurin viljavaltaisen pellonkäytön lähtötilannetta ja 

nurmivaltaista skenaariota pienemmät suorat N2O-päästöt johtuivat viljan nurmea 

pienemmistä väkilannoitemääristä.  Suorien N2O-päästöjen laskentaan vaikutti 

myös se, paljonko kunkin viljelykasvin alasta oli allokoitu maitokarjalle, sillä 

päästöt kerrottiin allokoidulla osalla.  

 

Myös Valion Carbo® ympäristölaskurissa nurmen kasvijäännösten aiheuttamat 

suorat N2O-päästöt olivat pienemmät kuin viljalla. Kun viljan osuus viljelyssä 

kasvoi, kivennäismaiden tuottamat suorat N2O-päästöt kasvoivat huomattavasti, 

minkä takia Carbo® ympäristölaskurin tuloksissa pelkän nurmen suorat N2O-

päästöt olivat kaikkein pienimmät ja viljavaltaisen pellonkäytön suorat N2O-

päästöt kaikkein suurimmat. Tulokset vastaavat Reginan ym. (2013) tutkimusta, 

jossa todettiin nurmikasvien vuotuisten N2O-päästöjen olevan yleensä 

pienemmät kuin yksivuotisten viljakasvien. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin 

monivuotisten ja yksivuotisten kasvien kohdalla eroja myös talvikauden N2O-

päästöissä. Yksivuotisten kasvien kohdalla päästöt talvella olivat 45 % 

vuotuisesta päästömäärästä, kun monivuotisten kasvien kohdalla ne olivat 33 % 

vuotuisesta päästömäärästä (Regina ym. 2013). 

 

Valion Carbo® ympäristölaskurilla lantajärjestelmän päästöt ja suhteelliset 

päästöt laskivat pelkkä nurmi -skenaariolla. Tämä johtui muutoksissa 

lantavaraston päästöissä. Lantavaraston päästöihin vaikuttaa se, että laskuri 

suosii nurmella lietelannan käyttöä väkilannoitteiden sijaan (Aleksi Astaptsev, 

Valio, henkilökohtainen tiedonanto 23.7.2021).  
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Kuten jo aiemmin todettua, EU:n hiilijalanjälkilaskuriin syötetyt viljan 

väkilannoitemäärät olivat pienempiä kuin nurmelle käytetyt määrät, mikä selittää 

viljavaltaisen pellonkäytön pienempiä väkilannoitteista johtuvia päästöjä. Valion 

laskurilla viljavaltainen pellonkäyttö nosti väkilannoitteista syntyvien päästöjen 

määrää, mikä johtuu siitä, että laskuri suosii laskennassa viljalle väkilannoitetta 

ennemmin kuin lietelantaa.  

 

Epäsuoriin N2O-päästöihin laskennassa vaikuttivat haihtuneen ja huuhtoutuneen 

typen määrä. Pienimmät haihtuvien päästöjen ja huuhtoutuneen typen määrät 

olivat pelkällä nurmella, minkä takia epäsuorat N2O-päästöt olivat myös 

kokonaisuudessaan pienimmät pelkkä nurmi -skenaariossa. Haihtuvien 

päästöjen määrään laskureissa vaikuttivat erityisesti väkilannoitteiden määrät ja 

päästöt nousivat lannoitemäärien kasvaessa. Myös Reginan ym. (2013) 

malleissa oli selvästi nähtävissä päästöjen nousu väkilannoitemäärien 

kasvaessa. Huolimatta siitä, että nurmen väkilannoitteiden määrät olivat 

suuremmat kuin viljalla, pelkkä nurmi -skenaario antoi alhaisimmat haihtuvien 

päästöjen osuudet. Tämä johtuu siitä, että tässä skenaariossa nurmi allokoitiin 

maitokarjalle ainoastaan niiltä osin kuin sitä ruokinnassa tarvittiin ja kaiken viljan 

oletettiin olevan ostorehua. Tällöin mallinnuksessa ei huomioida nurmen osalta, 

olisiko sille jotain muuta todellista käyttötarkoitusta. 

 

Molemmilla laskureilla pelkällä nurmella epäsuorat N2O-päästöt olivat kaikkein 

pienimmät, sillä viljasta ei syntynyt päästöjä ollenkaan. Myös viljavaltainen 

pellonkäyttö laski epäsuoria N2O-päästöjä lähtötilanteeseen verrattuna, johtuen 

siitä, että nurmen osuus oli vähäisempi kuin lähtötilanteessa. EU:n 

hiilijalanjälkilaskurissa viljavaltainen pellonkäyttö aiheutti kaikista suurimmat 

huuhtoutuvien typpipäästöjen määrät. Ylivainio ym. (2002) raportoivat typen 

huuhtoutumisen olleen olevan ohran viljelyssä noin 20 % suurempaa kuin 

nurmen viljelyssä, huolimatta siitä, että nurmen typpilannoitus oli tutkimuksessa 

kaksi kertaa ohran typpilannoitusta suurempaa. Nurmen pidempi kasvukausi 

vähentää typen huuhtoutumista. Ravinteiden otto on aikaisin keväällä ja 

myöhään syksyllä suurempaa kuin viljalla. Lisäksi nurmivuosina maanmuokkaus 

jää pois ja mineralisaatio vähenee (Ylivainio ym. 2002). 
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Molemmilla laskureilla suurimmat epäsuorat N2O-päästöt olivat nurmivaltaisella 

pellonkäytöllä, mitä selittää se, että maitokarjalle kokonaisuudessaan allokoitu 

pellon osuus oli kyseisessä skenaariossa kaikkein suurin. Tämän lisäksi mukaan 

tulivat myös viljan päästöt, jotka pelkkä nurmi -skenaariosta puuttuvat. EU:n 

hiilijalanjälkilaskurissa epäsuoriin N2O-päästöihin vaikuttavat haihtuvien 

päästöjen määrät olivat tässä skenaariossa suurimmat.  

 

Pelkkä nurmi- ja viljavaltainen -skenaariot eivät olisi käytännön viljelyn kannalta 

kovinkaan järkeviä vaihtoehtoja, varsinkaan tilanteessa, jossa peltoalaa on 

paljon. Esimerkkinä käytetyn tilan kohdalla koko viljelyalan pitäminen nurmella ja 

ruokintaan vaadittavan viljan ostaminen tarkoittaisi runsaasti ylimääräistä 

nurmialaa, jota ei olisi mahdollista hyödyntää eläinten ruokintaan, vaan se olisi 

joko myytävä tai käytettävä muuhun tarkoitukseen. Tällöin tulee miettiä, onko 

säilörehun kysyntä riittävää, jotta ylijäävä nurmi saadaan myytyä ja riittävätkö 

saadut myyntitulot kattamaan viljelyn aiheuttamat kustannukset.  Mikäli ylijäävä 

nurmi jää kokonaan hyödyntämättä, ei lannoitukselle välttämättä ole tarvetta. 

Lannoittamatta jättämisellä voidaan vähentää lannoituskustannuksia, mutta 

samalla on kuitenkin hyvä miettiä sen vaikutuksia maan kasvukuntoon ja satoon 

seuraavina vuosina. 

 

Toisaalta myöskään viljavaltaisen viljelyn toteuttaminen ei ole esimerkkitilan 

kohdalla järkevää, sillä se tarkoittaisi ruokintaan vaadittavan nurmen ostamista ja 

ylijäävän viljan myymistä. Viljan kysynnän ollessa vähäistä, myynnistä saatavat 

tuotot jäävät pieniksi. Yksivuotisten kasvien viljely lisää myös 

maanmuokkaustarvetta, mikä taas nostaa tuotettujen 

kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Tämä johtuu siitä, että nuori nurmi sitoo 

paljon hiiltä, jota maan muokkaus vapauttaa. Nurmen vanhetessa hiilen sidonta 

ei ole enää niin voimakasta (Sihvonen 2020). 

 

Satotason nosto pienentää hiilijalanjälkeä ja vähentää tarvetta säilörehun 

viljelyalalle. Isoilla tiloilla ongelmaksi kuitenkin saattaa muodostua tässä 

tapauksessa lannanlevitysalan riittämättömyys. Korkeammalla satotasolla 

esimerkkitilalla nurmialaksi riittäisi 103 hehtaaria, jotta eläinten ruokinnassa 

tarvittava säilörehumäärä saataisiin täytettyä. Ruokintaan käytettävän viljan 
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viljelyyn tarvittava ala huomioiden, lannanlevitysalaa nurmelle vaadittaisiin 

kuitenkin 127 hehtaaria. 

 

EU:n hiilijalanjälkilaskuri ei huomioi pellon muokkauksen vaikutuksia päästöihin.  

Muokkauksen vaikutuksen puuttuminen voi osaltaan vääristää saatuja tuloksia 

suorien ja epäsuorien N2O-päästöjen osalta. Shakoor ym. (2005) totesivat 

muokkaamatta jättämisen lisäävän CO2-, N2O- ja CH4-päästöjä, mutta toisaalta 

laskevan kasvihuonekaasupäästöjen lämmityspotentiaalia 7,5 %.   Myöskään 

palkokasvien osuus ei tällä hetkellä vaikuta EU:n hiilijalanjälkilaskurissa 

laskentaan. Todellisuudessa palkokasvien käytöllä voitaisiin vähentää 

ostovalkuaisen tarvetta ruokinnassa sekä väkilannoitetypen tarvetta pellolla. Jos 

kasvin typpisato on suuri ja typpi saadaan siirtymään hyvin seuraavalle kasville, 

olisi viherlannoituksella mahdollista korvata väkilannoitetypen tarve jopa 

kokonaan. Usein kuitenkin edeltävällä palkokasvilla korvataan osa 

väkilannoitetypestä (Känkänen ym. 2013). 

  

6.4 Karkearehun sulavuus 

 

Karkearehun sulavuuden parantuessa EU:n hiilijalanjälkilaskurilla laskettu 

maidon hiilijalanjälki nousi. Tämä on ristiriidassa tutkimushypoteesin kanssa.  

Ruoansulatuksen päästöt kasvoivat karkearehun sulavuuden parantuessa, mikä 

johtui siitä, että laskuri ennusti kuiva-aineen syönnin kasvavan karkearehun 

sulavuuden parantuessa. Laskuri ennustaa syöntiä pelkästään elopainon ja 

dieetin sulavan energian osuuden perusteella, jolloin syönnin kasvu voi olla 

yliarvioitua. Aiemmin esimerkiksi Huhtanen ym. (2013) ovat todenneet 1 g/kg 

nousun säilörehun D-arvossa lisäävän säilörehun kuiva-aineen syöntiä 0,027 kg.  

 

Ristiriitaa tutkimushypoteesin kanssa selittää se, että laskuri ei ennusta 

maitotuotoksen muutosta. Kuiva-aineen syönnin kasvaessa maitotuotoksen tulisi 

nousta, mikä pienentäisi tuotetun metaanin määrää suhteessa tuotettuun 

maitomäärään, verrattuna nyt saatuihin tuloksiin. Huhtanen (2018) totesi 

kuitenkin, että korkeilla väkirehutasoilla säilörehun sulavuuden vaikutus EKM- 

tuotokseen pienenee. Knappin ym. (2014) tutkimuksessa CH4 / EKM pieneni 2–

6 % jokaista syötyä kuiva-ainekiloa kohden. Samassa tutkimuksessa todettiin 
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metaanipäästöjen pienenevän jopa 5 %, kun karkearehun NDF- sulavuus kasvaa 

5 %-yksikköä.  

 

Lantajärjestelmästä aiheutuvat päästöt laskivat karkearehun sulavuuden 

parantuessa, mikä vastaa aiemmin tehtyä tutkimusta. Benchaar ja Hassanat 

(2019) totesivat, että sulavamman karkearehun syöttäminen voi vaikuttaa lannan 

haihtuvan orgaanisen aineen määrään ja kemialliseen koostumukseen, kuten 

esimerkiksi kokonaistypen pitoisuuksiin. Tutkimuksessa sulavampi brown midrib- 

maissisäilörehu lisäsi lannan CH4-päästöjä 55 % verrattuna heikommin sulavaan 

tavanomaiseen maissisäilörehuun. Brown midrib -lajikkeen maissisäilörehussa 

oli alhaisempi ligniinipitoisuus ja suurempi kuitujen pötsihajoavuus verrattuna 

perinteiseen maissisäilörehuun (Benchaar ja Hassanat 2019). 

  

6.5 Karjan tuotostaso 

 

Maidon hiilijalanjälki pieneni selvästi tuotostason noustessa, mikä tukee 

tutkimushypoteesia.  Eri päästölähteistä peräisin olevien päästöjen määrät eivät 

juurikaan muuttuneet, koska ruokintaa ei muutettu, joten hiilijalanjäljen muutokset 

perustuivat siihen, että tuotettu kokonaispäästömäärä jaettiin suuremmalla tai 

pienemmällä maitomäärällä. Laskelmat eivät esimerkiksi ota automaattisesti 

huomioon syönnin muutosta tuotostason muuttuessa. Korkeampi tuotostaso 

tarkoittaa korkeampaa kuiva-aineen syöntiä, jolloin myös esimerkiksi 

ruoansulatuksen metaanipäästöt olisivat nyt laskettua suuremmat.  

 

Kuiva-aineen syönnin muutosta tuotostason muuttuessa mallinnettiin yhtälön 1 

avulla, mutta näiden tietojen pohjalta ei tehty enää uusia laskelmia laskurilla, sillä 

EU:n hiilijalanjälkilaskuri laskee kuiva-aineen syönnin eläinten elopainon ja 

dieetin sulavuuden perusteella ilman, että laskuri huomioi, vastaako syönti täysin 

laskuriin syötettyjä rehumääriä. Kuitenkin käytettyjen yhtälöiden perusteella 

syönnin huomioiminen lisää päästömäärää suuremmalla tuotostasolla. Sen 

sijaan maitotuotokseen suhteutettu metaanin tuotanto on suuremmalla 

tuotostasolla pienempi. 
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Pipatti ym. (2000) totesivat, että korkeammalla maitotuotoksella päästöt eläintä 

kohden kasvavat selvästi verrattuna alhaisempaan tuotostasoon, mutta 

vertailtaessa päästöjä tuotettua maitokiloa kohden, tilanne on päinvastainen. 

Saman havaitsivat Gerber ym. (2011).  Päästöjen vähennys on noin 10 % 

tuotettua 1000 kg vuotuista lisämaitotuotosta kohden (Pipatti ym. 2000). 

 

Myös rehun hyväksikäytön on todettu parantuvan tuotoksen noustessa. Vuonna 

2020 rehun muuntosuhde (EKM kg/kg ka) oli tuotosseurantatiloilla keskimäärin 

1,47. Rehun muuntosuhteen vaihteluväli oli 1,12–1,60 keskituotoksen noustessa 

6000 kg:sta 12 000 kg:aan (Huhtamäki 2021). Tämä kuvaa sitä, että suuremmilla 

tuotoksilla rehun hyväksikäyttökyky paranee ja samalla rehumäärällä pystytään 

tuottamaan suurempi määrä maitoa. Esimerkiksi 6000–8000 kg tuottavien 

lehmien rehun muuntosuhde oli keskimäärin 1,30 EKM kg/ kg ka, mikä tarkoittaa 

sitä, että 30 kg:n tuottamiseen vaadittaisiin 23 kg ka. Sen sijaan 8000–10 000 kg 

tuottavien lehmien rehun muuntosuhde oli keskimäärin 1,45 EKM kg/kg ka, mikä 

tarkoittaa sitä, että 30 kg:n tuottamiseen vaaditaan 20 kg ka (Huhtamäki 2021). 

 

6.6 Lämpötilan vaikutus lannan metaanipäästöihin  

 

Metaanin muuntokertoimen muutoksella oli huomattava vaikutus maidon 

hiilijalanjälkeen, mikä oli odotettavaa ja vastasi tehtyä tutkimushypoteesia. 

Muutettua kerrointa käyttäen EU:n hiilijalanjälkilaskurin tulokset olivat 

huomattavasti aiempaa lähempänä Valion laskurin lähtötilanteessa antamia 

lantajärjestelmän päästöjä. Valion Carbo® ympäristölaskuri ottaa huomioon 

alemman lämpötilan vaikutuksen lannan metaanipäästöihin (Aleksi Astaptsev, 

Valio, henkilökohtainen tiedonanto 23.7.2021). EU:n hiilijalanjälkilaskurin 

kasvihuonekaasupäästöjen laskenta toimii IPCC:n (2006) ohjeiden mukaan ja 

käyttää kaikille alle +10 °C lämpötiloille samaa kerrointa, jolloin alle +10 °C 

lämpötilojen lietelannan metaanipäästöjä vähentävää vaikutusta ei huomioida. 

 

Cardenas ym. (2020) tutkivat lehmien lietelannan metaanipäästöjä kesä- ja 

talviaikaan. Kesällä varastoidun lannan metaanipäästöt olivat huomattavasti 

korkeammat kuin talvella varastoidulla lannalla. Kesällä saavutetut korkeimmat 
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päästöt olivat 0,148 kg CH4kg-1 haihtuvaa orgaanista ainetta, kun taas talvella 

korkeimmat päästöt olivat 0,0011 kg CH4kg-1 haihtuvaa orgaanista ainetta. Tämä 

kuvaa hyvin lämpötilaerojen vaikutusta lannan metaanipäästöihin. Tästä syystä 

on tärkeää, että myös laskelmissa käytetään kertoimia, jotka kuvaavat todellisia 

ilmasto-oloja ja keskilämpötiloja. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää eri tekijöiden vaikutuksia 

maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöihin ja löytää tilatason 

päästövähennyskeinoja. Samalla verrattiin kahdella eri laskurilla tehtyjä 

laskelmia maidon hiilijalanjäljestä. 

 

Dieetin väkirehun osuuden muutoksella saadaan aikaan vain pieniä muutoksia 

maidon hiilijalanjäljessä. Rypsirouheen osuuden vähentäminen ruokinnassa 

pienentää kokonaispäästöjä tehokkaammin kuin ohran osuuden vähentäminen. 

Laskurit eivät kuitenkaan huomioi riittävästi väkirehun vaikutusta säilörehun 

syöntiin, jolla on vaikutusta maitotuotokseen ja edelleen tuotettujen päästöjen 

määrään suhteessa maitotuotokseen. 

 

Nurmen osuuden lisääminen peltopinta-alasta pienentää maidon hiilijalanjälkeä. 

Nurmen osuuden lisääminen voi kuitenkin lisätä väkirehujen ostotarvetta. 

Samalla tulee huomioida mahdollisesti ylijäävän nurmen käyttömahdollisuudet. 

Nurmen satotason nostaminen pienentää hiilijalanjälkeä. Satotason noustessa 

viljeltävän nurmialan tarve vähenee, mutta myös lannanlevitykseen käytettävä 

ala pienenee, mikä voi muodostua ongelmaksi. Tällä hetkellä laskurit eivät 

huomioi kiertävän hiilen roolia ja nurmien hiilen sidontaa, mikä olisi 

tulevaisuudessa hyvä ottaa laskelmissa huomioon.  

 

Yksi keino pienentää maidon hiilijalanjälkeä on lehmien keskituotoksen 

nostaminen. Jalostuksella on merkittävä vaikutus lehmien kestävyyteen ja 

tuotokseen, mutta tuotospotentiaalin hyödyntämisessä on oleellista, että myös 

ruokinta ja olosuhteet ovat kunnossa.  Näin on mahdollista parantaa lehmien 

terveyttä ja kestävyyttä. 
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Tämän tutkimuksen perusteella karkearehun sulavuuden lisääntyminen nostaa 

maidon hiilijalanjälkeä. Sulavuuden lisääntyminen lisää kuiva-aineen syöntiä ja 

ruoansulatuksessa muodostuvia päästöjä. Päästöjen määrä suhteessa 

maitotuotokseen kuitenkin laskee, mikäli laskenta huomioi lisääntyneen kuiva-

aineen syönnin nostavan maitotuotosta. Jatkossa molempien laskureiden tulee 

huomioida paremmin karkearehun sulavuuden vaikutukset väkirehumääriin ja 

väkirehun tuotosvasteeseen. On myös hyvä pohtia, tulisiko säilönnällinen laatu 

ottaa jatkossa laskelmissa huomioon, sillä sen vaikutus syöntiin voi olla 

merkittävä. 

 

Metaanin muuntokertoimen muutoksen vaikutus lantajärjestelmän 

metaanipäästöihin ja energiakorjatun maidon hiilijalanjälkeen on huomattava. 

Valion Carbo® ympäristölaskuri huomioi lämpötilan vaikutuksen lietelannan 

metaanipäästöihin, mutta EU:n hiilijalanjälkilaskuria tulee tältä osin kehittää. 

 

Tutkimuksessa käytetyt laskurit eivät osaa automaattisesti huomioida yhden 

tekijän muutoksen vaikutuksia toiseen tekijään tai eri tekijöiden yhteisvaikutuksia, 

minkä vuoksi ne eivät lähtökohtaisesti sovellu vielä erityisen hyvin eri 

vaihtoehtojen vertailuun vaan lähinnä tilan sen hetkisen tilanteen 

havainnoimiseen. Vertailtaessa laskureiden antamia tuloksia, on tärkeää tietää 

taustalla olevat laskentaperiaatteet, tarkastella niitä kriittisesti ja huomioida, että 

laskureiden antamat tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.  

 

Testatuista vaihtoehdoista tehokkaimpia tilatasolla toteutettavia keinoja 

päästöjen vähentämiseksi ovat nurmen osuuden lisääminen viljelyssä ja nurmen 

satotason nosto. Karjan tuotostason nosto laskee myös tehokkaasti 

hiilijalanjälkeä, mutta jatkossa laskemissa on huomioitava korkeamman 

tuotostason tarkoittavan korkeampaa kuiva-aineen syöntiä. Tärkeimmät erot 

laskureiden välillä ovat tällä hetkellä niiden käyttämissä kertoimissa. Valion 

Carbo® ympäristölaskuri käyttää IPCC:n ohjeiden tasoa kolme eli laskennassa 

käytetään kansallisia kertoimia ja parametrejä, kun taas EU:n 

hiilijalanjälkilaskurin kertoimet perustuvat IPCC:n tason kaksi ohjeisiin.  
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LIITTEET 
 

Liite 1. EU:n hiilijalanjälkilaskurin kaavakorjaukset ja huomiot. Laskuri ladattu 

joulukuussa 2020, v.3.1. 

 

Animals-välilehti 

• Laskuri laskee tällä hetkellä lehmien keskituotoksen (solu C98) niin, että se 

ottaa keskiarvon eri tuotosluokkien vuoden alussa ja lopussa olevien lehmien 

määrästä (solu B98), jolloin kokonaistuotos (D98) jaetaan neljäsosalla 

lehmämäärästä, vaikka se tulisi jakaa koko eläinmäärällä 

o Eläinmäärien laskenta muutettiin riville B98: AVERAGE((C25:C28+ 

G25:G28)*2) 

• Lypsykarjalla hiehojen ja vasikoiden määrät ja painot ovat laskurissa osittain 

väärin päin ja lähtötietoihin (osio 3 livestock) laitetut hiehojen ja vasikoiden 

määrät linkittyvät väärille riveille 

o A29–A32 sekä M29–M32 solujen kaavat muutettiin tarvittavilta osin 

toisin päin ja linkitykset nimiin vaihdettiin oikeiksi 

• Laskurissa lehmien elopainot vaihtelevat eri tuotostasoilla 

o M150-153 soluihin muutettiin kaikille lehmille sama elopaino 

• Laskuri kertoo laskuriin laitetun maitomäärän luvulla 1,032, vaikka laskuri 

kysyy jo vuosittaisen maitomäärän automaattisesti kiloina  

o Soluun K98 muutettiin kertoimeksi 1,0 

 

Crops-välilehti  

• Sarakkeessa EM9–58 (N-leaching) muutettiin kaavaan $D$9 → $D9 ja 

kopioitiin korjattu kaava riveille 9–58 

 

Manure-välilehti 

• Vuoden keskilämpötila ei ole tällä hetkellä linkitettynä lähtötietoihin 

o F3-soluun linkitettiin lähtötiedoista vuoden keskilämpötila (=Intro!B18).  

Keskilämpötilan lähtötiedoissa on oltava kuitenkin vähintään 10 °C, 

sillä laskuri ei hyväksy alle 10 asteen lämpötiloja 
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Muita huomiota: 

• Välitysvasikoiden osalta on laitettava sekä vuoden alkuun että loppuun koko 

vuoden välitysvasikkamäärä, muuten laskuri ottaa tästä vain keskiarvon 

• Eläinten määriin vuoden alussa ja lopussa on laitettava sama määrä 

• Laskuri ei huomioi poistoprosenttia oikein. Laskuri ei osaa ennustaa, että 

poistettujen eläinten tilalle tulee uusia eläimiä, vaan laskee, että mitä 

suurempi poistoprosentti on, sitä pienempi on hiilijalanjälki. Siksi laskuriin on 

laitettava eläinten määrän vuoden alussa ja lopussa samaksi, jos eläinmäärä 

ei oleellisesti todellisuudessa muutu. 

• Ruokinnassa eläimille on laitettava vähintään 1 tn ka/vuosi laidunnuksen 

kohdalle, vaikka eläimet eivät laiduntaisikaan, muuten laskenta ei onnistu 

 

Jos laskenta ei toimi tai tuloksiin tulee risuaitaa, tarkista, että: 

• Onko osio 5 (other inputs) täytetty 

o Vähintään kohdat fuel ja electricity on täytettävä 

• Crops välilehdeltä voi havainnoida yksittäiseltä lohkolta löytyviä mahdollisia 

virheitä, jotka voivat estää laskennan, esim. lannanlevitystapa voi puuttua 

• Eläinmäärä saattaa antaa “erroria”, mutta painettava ok kunnes päästää 

alkuun 

• Eläinmäärissä myös myytyjen ja ostettujen eläinten kohdalle on laitettava 

jokin luku, ainakin nolla, jotta laskuri suostuu jatkamaan 

 

Viljelijältä pyydettävät hyödylliset dokumentit lähtötietolomakkeen lisäksi: 

• Lohkokohtaiset viljelymuistiinpanot tutkimuksen kohteena olevalta vuodelta  

o lisätietona palkokasvien osuus nurmiseoksissa 

• Viljavuustutkimukset (saadaan selville mm. multamaiden osuus) 

• Maidontuotannon vuosiraportti 

• Teurastamon välitysvasikkaraportti 

• Laidunnuspäivät 

• Edustava ruokintasuunnitelma, myös ummikoiden ja nuorkarjan osalta 

• Lanta-analyysi 


