Suomalaiset hyvässä etumatkassa

Tavoitteena

◼◼ Teksti: Sanna Tarkiainen
◼◼ Kuvat: Kuikkalahti Dairy, Heikkilän tila,Veli Lesell,

hiilineutraali
maitoketju
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Suomalaisen maidontuotannon tavoitteena on hiilineutraali maitoketju.
Maitoyrittäjät ovat leveällä rintamalla tarttuneet toimeen laskemalla
maidontuotantonsa hiilijalanjälkeä. Laskenta on avannut silmät hiilitaseen
hallintaan, vaikka keinot ovatkin pääosin tuttuja. Seuraavassa kerromme,
miltä kolmen maitotilan hiilijalanjäljet näyttävät ja mitkä ovat kunkin
tilan keinot kohti hiilineutraaliutta. Jo nyt kaikilla tiloilla hiilipäästöt ovat
yhden hiilidioksidiekvivalenttikilon tietämillä energiakorjattua maitokiloa
kohti. Suomalaiset ovatkin nurmivaltaisella ruokinnalla huomattavasti
edellä keski-eurooppalaisia kollegoitaan, joilla hiilipäästöt alkavat yleensä
kakkosella.
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Maitotiloilla lasketaan
nyt kiivaasti hiilijalanjälkiä. Hiilensidontaa
tehostavat toimenpiteet kulkevat käsikädessä maitotuotoksen kehittämisen
kanssa.
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Kuikkalahti Dairy

Hyvä maitotuotos
pitää hiilijalanjäljen
hallinnassa Y
Maaninkalainen Kuikkalahti Dairy lähti
heti alkuvaiheessa mukaan Valion Carboyhteistyöverkoston hankkeeseen kartoittamaan
tilansa hiilijalanjälkeä Valio Carbo
-ympäristölaskurilla.

Kuikkalahti Dairyn yrittäjät Heli ja Markus Rytkönen pitävät hiililaskentaa
ja hiilenkierron todentamista tärkeänä, koska asia on näkyvästi esillä niin
valtionhallinnossa, mediassa kuin kuluttajien ostokäyttäytymisessä.
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rittäjä Markus Rytkösen
kokemuksen mukaan
hiilijalanjäljen parantamiseen parhaat keinot löytyvät tuotannon optimoinnista. Tärkein asia on,
että tuotetaan hyvälaatuista
maitoa hyvillä pitoisuuksilla.
Tuotannon parhaita mittareita
ovat energiakorjattu maitotuotos, keskipoikimakerta ja karjan
uudistusprosentti.
Kuikkalahti Dairyn vuosituotokset ovat noin 12 500 energiakorjattua maitokiloa (EKM) per
lehmä ja tavoitteena on kasvattaa tuotos 13 000 kiloon. Tilan
lehmien keskipoikimakerta on
kolme, mikä vaikuttaa myös positiivisesti hiilijalanjälkeen. Karjan
uudistusprosentti on noin 30.
”Vasta 2-vuotias lehmä tuottaa
maitoa, joten kova karjan uudistusprosentti nostaa selvästi hiilijalanjälkeä. Myös pienempi lehmämäärä riittää, kun EKM ja
maidon laatu ovat kohdillaan.”
Rytkönen pitää hiililaskentaa
ja hiilenkierron todentamista
tärkeänä, koska asia on näkyvästi esillä niin valtionhallinnossa, mediassa kuin kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Tilan
taloudessa hyötyä ei kuitenkaan
ainakaan vielä näy.
”Teet niin tai näin niin sama
raha tulee tilille. Kehittämiseen
menee rahaa ja resursseja, ja sen
pitäisi näkyä myös lopputuotteen hinnassa. En kuitenkaan
ole kehitysvastainen ja mielenkiinnolla haluamme tähän jatkossakin panostaa ja mennä
eteenpäin.”

Tarkempaa seurantaa nurmen
viljelyyn
Hiilihankkeen ja hiililaskennan
parhaana antina Rytkönen pitää

nurmen viljelyyn saamiaan työkaluja ja mittareita. Sadon mittaus
on tarkentunut ja tilalle on kertynyt dataa viljelyn onnistumisesta.
”Nyt oikeasti tiedetään kuinka
paljon heinä voi kasvaa ja
kuinka paljon kuiva-ainetta pystytään saamaan. Peltoa pitäisi
viljellä sillä lailla, että kasvukunto pysyy mahdollisimman
hyvänä, ja pelto on mahdollisimman vähän kasvipeitteettömänä. Orgaanisen lannoitteen
eli oman lannan käyttö on yksi
avainasia pellon hyvässä kasvukunnossa, hiilen sidonnassa ja
tilan sisäisessä hiilen kierrossa.”
Pellolla olevat anturit mittaavat maaperän kosteutta ja lämpötilaa, minkä avulla saadaan
tietoa muun muassa kasvukauden alkamisesta, fosforin liukenemisesta ja pellon vettymisestä.
Kasvuaikanäytteitä seurataan Yaran Megalab-analyysin
avulla. Seurantaa tehdään alkukasvukaudesta, kun kasvusto on
10–30 senttimetrin korkuista,
jolloin hivenravinteita voidaan
vielä tarvittaessa täydentää.
Mittaamalla päästään paremmin perille esimerkiksi sääolosuhteiden vaikutuksista. Optimaalisen korjuuajankohdan
määrittämiseksi korjuuaikanäytteitä otetaan viikoittain. Tässä
seurataan erityisesti D-arvoa ja
valkuaista.
Lopullisen sadon määrää
seurataan ajamalla rehukuormat aina vaa’an kautta. Säilörehukärrystä napataan myös aina
raaka-aineanalyysi, jotta tiedetään minkälaista tavaraa säilöön
on ajettu. Rehun toimivuus ruokinnassa varmistetaan ottamalla
säilörehunäytteitä säännöllisesti
talven mittaan.
”Tilojen yhteisissä tulospajoissa nousi aina keskustelun
aiheeksi hehtaarikohtaiset nurmisadot, ja miten nurmen viljelyn kautta pysyttäisiin tehostamaan hiilen sidontaa”, Rytkönen kertoo.

Hiilijalanjäljen laskenta
Wikipedian
määritelmän
mukaan hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan
tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka palKM 8/2021

Markus Rytkösen kokemuksen mukaan parhaat keinot hiilijalanjäljen parantamiseen löytyvät maidontuotannon optimoinnista. Kuikkalahti Dairyn lehmien tuottaman maidon hiilijalanjälki on 0,82 hiilidioksidiekvivalenttikiloa energiakorjattua maitokiloa kohti.

jon kasvihuonekaasuja tuotteen
tai toiminnan elinkaaren aikana
syntyy. Toisinaan hiilijalanjäljellä viitataan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen sijaan
pelkkiin hiilidioksidipäästöihin.
Hiilijalanjäljen yksikkönä
käytetään tapauksesta riippuen
tonnia, kilogrammaa tai grammaa. Yleensä hiilijalanjälki
ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä
eli hiilidioksidiekvivalentteina,
joskus kuitenkin pelkkänä hiilidioksidin määränä.
Luotettavien laskentatulosten perustana pidetään IPCC:n
standardeja. IPCC-lyhenteen
taustalla on hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli
Intergovernmental Panel on
Climate Change, jonka tarkoituksena on tuottaa tieteellinen
perusta ilmastopolitiikkaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten.
Suomessa IPCC-työstä vastaa
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ympäristöministeriön asettama
IPCC-työryhmä, joka kokoaa
yhteen alan tutkijat ja eri ministeriöiden edustajat.
Hiililaskennassa arvioidaan
kasvihuonekaasupäästöjen määrä eri lähteissä ja mietitään tilakohtaisia kehitystoimenpiteitä
hiilensidonnan parantamiseksi
ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Normit perustuvat
osittain edelleen eurooppalaiseen maidontuotantoon, mutta
jatkossa tavoitteena on määritellä omat normit myös suomalaisesta tuotannosta.

”Tulos oli iloinen yllätys, kun
luku jäi reilusti alle yhden. KeskiEuroopassa tulos alkaa pääsääntöisesti kakkosella eli siinäkin
mielessä positiivinen asia.”

Kun mukaan otetaan peltoviljelyn hiilensidonta, Kuikkalahti
Dairyn epävirallinen tulos on
0,78 hiilidioksidiekvivalenttikiloa maitokiloa kohden.

Hiilijalanjälkilaskennan ja Carbo-hankkeeseen osallistumisen myötä Kuikkalahti Dairyn nurmisadon mittaus on tarkentunut ja tilalle on
kertynyt dataa viljelyn
onnistumisesta.

Tulokset yllättivät iloisesti
Kuikkalahti Dairyn hiililaskennan taustalla on Carbon Trustin sertifioima laskuri, joka antoi
viime vuonna tulokseksi 0,82 hiilidioksidiekvivalenttikiloa per
energiakorjattu maitokilo.
Tulos arvioitiin erinomaiseksi,
mihin Markus Rytkönenkin on
tyytyväinen.
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Laskentatulokseen positiivisesti vaikuttavia yksityiskohtia
ovat muun muassa uusiutuvan
sähkön käyttö sekä peltojen
hyvät pH-arvot, jolloin kalkituksia ei tarvita. Jatkossa hiilijalan
jälkeä voisi pienentää syyskyntöjä vähentämällä, jolloin kyn-

töjen siirtyessä keväälle, pellot
olisivat kasvipeitteisenä pidemmän aikaa.
Myös separoidun lantakuivikkeen käyttöönotto vähentäisi
ostokuivikkeen määrää ja sen
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Markus Rytkönen arvioi hiilijalanjäljen laskemisen positiiviseksi kokonaisuudeksi.
”Laskenta oli yksinkertainen,
helppo ja nopea täyttää, koska
se perustui pitkälti karjantarkkailun tietoihin. Laskennasta
saa hyvää tilakohtaista tietoa ja

tulokset antavat osviittaa mihin
kannattaa panostaa. Tuloksista
näkee asiat, mitkä vaikuttavat
enemmän ja mitkä vähemmän.
Hiilitietoisuus ei ole vaikeaa,
nämä on ihan järkeenkäypiä
asioita.” ◻

Heikkilän tilalla hiilityö ja maidontuotanto eivät millään tavoin riitele keskenään, päinvastoin. Päivi ja Jussi Kämäräisen mukaan hiilensidontaa
parantavat toimenpiteet tukevat hyvän maitotuotoksen ja runsaiden nurmisatojen saavuttamista, eikä hiilityö ole millään tavalla ylimääräinen
rasite.

Heikkilän tilalla pitkä kokemus

Hiottu nurmen viljely
sitoo hiiltä
”
Päivi ja Jussi Kämäräisen isännöimällä Heikkilän tilalla nurmen viljelyä
on kehitetty jo ennen kuin on herätty laajempaan hiilitietoisuuteen.
Rantasalmelaiset yrittäjät ovat syventäneet osaamistaan edelleen Valion
Carbo-yhteistyöverkostossa.
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Tässä vaiheessa ei enää
suurta herätystä tapahtunut, koska nurmen viljelyn kehittäminen on kiinnostanut jo yli 10 vuotta. Lueskelin tutkimustuloksia ja juttelin
kokeilevien kollegojen kanssa,
ja aloin haastaa siementoimittajia parempien satojen saavuttamiseksi”, Jussi Kämäräinen taustoittaa.
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Koko satopotentiaali käyttöön
Haasteena on, että Heikkilän
tilan pellot ovat hajallaan ja
aikaa vievän tieajon vuoksi korjuuaikaikkunaa oli tarve saada
pidemmäksi. D-arvon säilyminen optimialueella vaati erilaisten nurmisiemenseoksien käyttämistä. Korjaaminen aloitetaan
niiltä lohkoilta, joille on kylvetty
nopean kehitysrytmin siemenseoksia ja korjuu päättyy niille lohkoille, joiden kasvilajikevalinta
ylläpitää D-arvon pisimpään.
”Aluksi asenne oli nurmensiemenkauppiaillakin, että eikös se
ole ihan sama mitä sinne laittaa,
ja ihmettelivät että haluttaisiin
käyttää mielellään vaikka kalliimpaakin siemenvaihtoehtoa.
Alkoivat kuitenkin oppia, kun
mietittiin optimaalisia siemenseoksia eri maalajeille ja eri lohkoille.”
Heikkilän tilalla nurmen satotavoitteena on 10 000–11 000
kiloa kuiva-ainetta hehtaarilta.
Nurmen viljelyssä halutaan
koko satopotentiaali käyttöön,
jolloin pinta-alaakin tarvitaan
vähemmän. Vapautuvilla lohkoilla voidaan viljellä tarvittaessa muita viljelykasveja. Parantuneiden nurmisatojen myötä

on vapautunut 35 hehtaaria
puintiviljan viljelyyn.
Kasvuston vahvistuessa myös
korjaamistyön koneajo vähenee,
mikä pieneltä osalta vaikuttaa
fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen.

Nurmen viljelyn optimoinnin lisäksi Heikkilän tilalla on saatu hyviä
tuloksia kevätruisvehnän viljelyssä. Varmempisatoisena se on toistaiseksi korvannut maissin viljelyn. Suojaviljan kylvömäärä on vain
210 kiloa hehtaarille, ja nurmi pääsee hyvin kasvuun, kun vilja ei
varjosta liikaa.

Maitotuotoksessa
optimoitavaa
Nurmen viljelyn tehostamisen
lisäksi Heikkilän tilan hiilensidonnan toinen kulmakivi on
maidontuotannon optimointi.
”Hankalien vuosien jälkeen
tämä on se, mihin pystymme
eniten vaikuttamaan. Keskituotoksen kasvu hyvillä pitoisuuksilla näkyy heti positiivisesti hiilijalanjäljessä. Hyvillä tuotoksilla pärjää pienemmällä lehmämäärällä, mikä vaikuttaa myös”,
Päivi Kämäräinen kertoo.
”Viime vuonna hiilijalanjälkemme raakamaitokilolle oli
1,04 hiilidioksidiekvivalenttikiloa. Laskentatulosten analysoinnissa mielenkiintoisinta on kun
ensi vuoden alkupuolella päästään tekemään vertailulaskelma
ensimmäiseen laskentaan. Silloin
päästään kiinni niihin asioihin,
joissa ollaan onnistuttu ja mitä
voitaisiin tehdä vielä paremmin.”

Hiililaskennasta uutta potkua
tekemiseen
Kämäräiset lähtivät innokkaana
mukaan Carbo-hankkeeseen ja
laskivat tuottamansa maidon
hiilijalanjäljen ensimmäisten
joukossa. Laskurin käyttöön sai
ohjausta ja tuloksia analysoitiin
yhdessä.

”Paljon ollaan opittu uusia
asioita ja on herännyt uusia
kysymyksiä. Monta kertaa on
joutunut nöyrtymään vanhojen
luulojen ääressä, kun tietoa on
tullut lisää”, Jussi Kämäräinen
naurahtaa.
Hiilijalanjäljen laskenta on
pidetty alkuvaiheessa yksinker-

Heikkilän tilalla, Osikonmäen kylän kumpuilevissa maisemissa nurmen satotavoitteena on 10 000–11 000 kiloa kuiva-ainetta hehtaarilta. Nurmen viljelyssä halutaan koko satopotentiaali käyttöön, jolloin pinta-alaakin tarvitaan vähemmän.
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taisena, jotta perehtymiseen
olisi mahdollisimman matala
kynnys. Tärkeintä on oman
tekemisen arviointi, ja siinä
tukena on tulosten vertailu muiden tilojen kanssa.
”Kyllä Carbo-hanke sytytti
miettimään asioita tarkemmin, ja kun mukana on muita
innokkaita yrittäjiä, kokemustenvaihto on antoisaa.”

Hiilensidonta luonnollinen
osa maidontuotantoa
Heikkilän tilalla hiilityö ja maidontuotanto eivät millään
tavoin riitele keskenään, päinvastoin.
Kämäräisen mukaan hiilensidontaa parantavat toimenpiteet
tukevat hyvän maitotuotoksen
ja runsaiden nurmisatojen saavuttamista, eikä hiilityö ole millään tavalla ylimääräinen rasite.
Kohentuneet tulokset pellolla ja
navetassa parantavat yrityksen
tulosta, samalla hiilijalanjälkeä
pienentäen.
”Kyllä tämä hiilityö menee
luonnostaan tuotannon rin-

nalla, eikä se ole mikään
mörkö.”
Käytännössä hiilipäästöjen
ja hiilensidonnan seuranta tarkoittaa sitä, että tilan toimintaa
kehitetään entistä ammattimaisemmaksi jatkuvan parantamisen periaatteella sekä sopeudutaan toimintaympäristön muutoksiin. Kun kehityksessä ollaan
oma-aloitteisia, tulee vähemmän pakotettua ohjausta.
”Hiilijalanjälki ei ole meille
mikään päähänpinttymä, mutta
olemme huomanneet, että ne
jotka sopeutuvat muutokseen
sujuvimmin, pärjäävät parhaiten. Muutosvastarinta syö vain
turhaan omaa energiaa. Oman
toiminnan kriittinen tarkastelu
on erittäin tärkeää kehityksen
kannalta”, Kämäräinen kuvailee.

Aina löytyy
parannettavaa
Kehitysmahdollisuudet kartoitetaan aina tilakohtaisesti. Kämäräinen arvioi, että päästöjen
vähentämisessä esimerkiksi bio-

kaasun tuotanto tulee lisääntymään pitkässä juoksussa. Oma
biokaasulaitos on kuitenkin iso
investointi, joten se ei ole ihan
joka tilan juttu. Biokaasun tuotanto kuitenkin myötävaikuttaa omalta osaltaan fossiilisten
polttoaineiden käytön vähentämiseen ja vaikuttaa hiilijalanjälkeä pienentävästi.
Nurmen viljelyn optimoinnin lisäksi Heikkilän tilalla on
saatu hyviä tuloksia kevätruisvehnän viljelyssä. Varmempisatoisena se on toistaiseksi korvannut maissin viljelyn. Kevätruisvehnästä saa maittavaa rehua, ja
se on edullisempi viljellä. Suojaviljan kylvömäärä on vain 210
kiloa hehtaarille, ja nurmi pääsee hyvin kasvuun, kun vilja ei
varjosta liikaa.
Kämäräisten mukaan kokoviljasäilörehun käyttö on aliarvostettua.
”Maittavaa kokoviljasäilörehua sisältävää seosrehua lehmä
syö enemmän, eikä sillä ole
ainakaan tuotosta laskevaa vaikutusta.”

Alkutuotanto mukana
kantamassa vastuuta
Entisestään on kirkastunut,
miten vahva osuus lypsylehmällä on maidontuotannon hiilijalanjäljessä, ja siinä Kämäräisten mielestä tarvitaan vastuunkantoa kaikilta tuottajilta. Hiililaskentaa tehdään koko ruokaketjussa, joten alkutuotannonkin pitää kantaa oma kortensa
kekoon, jotta maito säilyttää kilpailukykynsä elintarvikkeena.
”Paljon kritisoidaan, että hiilityöstä pitäisi saada lisähintaa,
mutta kyllä tärkeintä on, että
maitopurkki pysyy kaupan hyllyssä varteenotettavana vaihtoehtona, kun vieressä olevien
vaihtoehtoisten tuotteiden hiilijalanjälki on tarkkaan tiedossa.”
”Kuluttajatutkimusten mukaan tuotteen valinta on nykyään kannanotto asiakkaalta, ja
jos saamme hillittyä maidon
kulutuksen 4–5 prosentin vuosittaista laskua niin sieltä se
hyöty tulee.” ◻

Kotipellon tilan Sari ja Marko Sorvisto:

Sidottu hiili on kotiutettu

euro

N

uori pari otti Kotipellon tilan haltuun 25
vuotta sitten sukupolvenvaihdoksen kautta.
Tekemisen into oli valtava ja laajennusideoita pulppusi. Alku ei
kuitenkaan ollut pelkkää ruusuilla tanssimista, ja kun arki
tuli eteen, oli välttämättömyys
oppia hallitsemaan taloutta ja
toimintaa.
”Jos rehellisiä ollaan niin
nykyään hiiliviisaaksi kutsuttu
toiminta tuli meille ihan vahingossa”, Marko Sorvisto paljastaa.
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Ylivieskalaisella Kotipellon tilalla hiilensidonta ei ole tulevaisuuden
suunnitelma vaan kiinteä osa kolmen robotin maitotilan toimintaa ja
talouden hallintaa. Sari ja Marko Sorviston yrittäjäuran taustalla on aito
tarina kerrottavana.
2000-luvun taitteessa paikallinen meijeri oli ongelmissa ja
kuluttajahinta otti pohjakosketuksen. Lisäksi vastarakennettu
navetta pakotti tarkkaan talouden pitoon, ja tuotantoa alettiin
kehittää.
”Maitoa piti saada irti ja sen
eteen piti tehdä kovasti töitä”,
Sorvisto muistelee.
”Tämä oli meille hyvä juttu,
koska olimme valmiimpia tule-

vaisuudessa häämöttäviin toimintaympäristön muutoksiin.”
Sittemmin tuottajahinta korjaantui yhdeksi Suomen parhaista ja Kotipellon tilan toimintamalli on kantanut ongelmitta toimialan viimeisimpien
murrosten yli.
”Nykyään pitää kuitenkin olla
talouden tunnusluvut paremmin hallussa, jotta saa rahoitusta. Enää ei riitä, että katsoo

räpäyttämättä pankinjohtajaa
silmiin”, Sorvisto kuvailee kokemuksen syvällä rintaäänellä.

Kohti hiilineutraaliutta
Hiilipäästöistä ei puhuttu
vielä mitään, kun Marko Sorvisto aloitti agrologin opinnot
vuonna 2006. Silloin kuitenkin
alkoi vahvistua käsitys siitä, että
mitä vähemmän kulutat, sen
enemmän jää rahaa kassaan.
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Sari ja Marko Sorviston luotsaaman Kotipellon tilan maidontuotanto perustuu pitkäikäisiin, terveisiin lehmiin.

Kun kaiken toiminnan mietti
tätä kautta, myös ympäristöhyödyt kirkastuivat.
Esimerkkinä voidaan mainita
maan muokkauksen vähentäminen, jolloin pellolla kulkemisen
väheneminen vähentää tiivistymistä, ja koneajon väheneminen pienentää polttoaineen
kulutusta ja työtuntien määrää.
”Kun on pirun laiska luonne
niin sitä miettii aina, miten
asian saisi tehtyä helpommin,
ja samalla tulee optimoitua työaikaa ja säästettyä”, Sorvisto paljastaa.
”Puolivahingossa se on tullut, että talouden eteen tehtävät ratkaisut vähentävät päästöjä
ja päinvastoin.”

Pellon kasvukunto ja
pitkäikäinen lehmä
Kotipellon tilan lääkkeet hiilijalanjäljen hallintaan ovat tutut.
Pellon kasvukunnosta huolehditaan, jotta nurmi kukoistaa, ja
maidontuotanto perustuu pitKM 8/2021

käikäisiin, terveisiin lehmiin.
Sorvisto näkee tässä selkeän
kierron.
”Pellon hyvä kasvukunto mahdollistaa huippusadon, mitä
kautta saadaan lehmille huippurehustus ja hyvin syövät, terveet
lehmät lypsävät hyvin.”
Pitkäikäinen lypsylehmä
vähentää maidontuotannon
hiilipäästöjä, kun hiehonkasvatusta ei tarvita rinnalla niin
paljon. Kotipellon tilalla on
seitsemän satatonnaria ja yksi
150-tonnari, ja lisää on luvassa.
Karjan keskimääräinen elinikäistuotos on 40 000 kiloa.
Kotipellon tilan kolmas
robotti on lypsänyt nyt kaksi
vuotta, ja maitotuotos on asettunut mukavalle nousukäyrälle.
”Hiilipäästöjä saa nopeimmin
alas, kun saa lehmän lypsämään
hyvin”, Sorvisto kiteyttää.
Peltojen kanssa tehdään koko
ajan suunnitelmallisesti töitä.
Kotipellon tilalla viljelysuunnitelmat mietitään jo edeltävän

vuoden marraskuussa, jotta kasvukaudella homma on tekemistä
vaille valmis. Kiireetön suunnittelu tuottaa parhaan tuloksen.

Laskentatietoa oman
tekemisen tueksi
Heti kun julkinen hiilikeskustelu avautui, Sorvisto hoksasi,
mistä on kysymys.
”Sanoin kollegoille, että me
ollaan jo voitettu tämä matsi!
Suomessa tekeminen on huipputasolla, meillä on pitkä valoisa
kesä, ja nurmivaltainen viljely
on iso plussa hiilensidonnassa.”
Hiililaskenta oli Sorvistoille
puuttuva palanen hiilitaseen
reivaamisen kokonaisuudessa.
Laskennassa purettiin auki koko
tuotanto muun muassa tilalle
kulkevaa liikennettä ja sisäistä
liikennettä myöten. Kokonaiskuva auttoi heti hahmottamaan
missä hiilipäästöjä on helpoimmin vähennettävissä eli millä
toimilla saadaan helpoiten
euroja tilille.

Kotipellon tilan hiilijalanjälki laskettiin Arlan pilottitilojen joukossa ja tulokseksi saatiin 0,91 hiilidioksidiekvivalenttikiloa per tuotettu maitokilo.
Seurantalaskennan tulokseksi
odotetaan 0,8 alkuista lukua.
Desimaaleja enemmän Sorvisto
painottaa yleisen tietoisuuden
tärkeyttä.
”Laskentojen paras anti on
tilakohtaisten kehityskohtien
löytäminen ja tilojen välinen
vertailu. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan pelkkä tilojen välinen benchmarkaus vaikuttaa
hiilipäästöjä alentavasti keskimäärin kahdeksan prosenttia.”
”Laskennan taustalla oleva
IPCC-standardi ei ole tällä hetkellä Suomelle suotuisa, ja siitä
saa poiketa vain kansallisiin tutkimustuloksiin perustuen. Keskieurooppalainen näkemys ei
esimerkiksi huomioi sitä, että
Suomessa turvemaat ovat talvella jäässä, eivätkä silloin luovuta hiilidioksidia.”
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Kotipellon tilan peltoja viljellään Kalajokivarren komeissa
maisemissa. Peltojen hyvä kasvukunto
mahdollistaa huippusadon, mitä kautta
saadaan lehmille
huippurehustus. Hyvin
syövät, terveet lehmät
lypsävät hyvin.

Turvemaiden nurmiviljely
onkin yksi Sorviston lempilapsista. Kun todellisuus saadaan
huomioitua hiililaskentaan,
tilanne muuttuu oleellisesti.
”Turvemailla tehokkain tapa
hillitä päästöjä on hyvin hoidettu monivuotinen nurmi, jolloin pellosta tulee hiilinielu.”

Suomessa ollaan
edelläkävijöitä

Kotipellon tilan Marko Sorvisto miettii kaikki tilan toiminnot automaattisesti resurssitehokkuuden ja hiilensidonnan näkökulmasta.
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Sorviston mukaan hiilineutraali maitoketju ei ole Suomessa
haaste eikä mikään. Nurmelle
otolliset olosuhteet, kotieläintilojen orgaaninen lannoitus ja
nurmipohjainen ruokinta kääntyvät meille eduksi, kun hiilensidonnassa ollaan edellä jo muutenkin.
”Se on pöljää, että lehmän
syömää hiiltä ei huomioida.
Kun katsoo rehuläjää, se on
hiiltä kaikki!”
Laskelmien tarkentumista
on kuitenkin turha jäädä odottelemaan, vaan jokaisella tilalla
voidaan miettiä omia kehityskohteita: mistä saadaan säästöä aikaiseksi ja miltä se näyttää
meidän tilan hiilipäästökartalla.
Onko esimerkiksi järkevä hankkia uutta traktoria vai voisiko
työn teettää urakoitsijalla.

Kotipellon tilalla mietittiin
aikanaan aurinkopaneelien
hankkimista. Laskelmissa arvioitiin ostoenergian osuuden vähenemisestä saatava rahansäästö
ja uusiutuvan energian käytöstä
koituva hiilipäästöjen väheneminen, minkä pohjalta investointipäätös oli helppo tehdä.
”Kaikki euroja säästävät toimenpiteet vähentävät hiilipäästöjä, kyllä ne menevät käsi
kädessä ihan joka paikassa”, Sorvisto vakuuttaa.
Kotipellon tilalla jatketaan
erittäin motivoituneena valitulla toimintatavalla. Hiilipäästönäkökulmasta on tullut pysyvä
työkalu tilan talouslaskentaan.
Hiilitietoisiin kuluttajavaatimuksiin vastaaminen tuottaa
hyötyä myös tuottajalle.
”Kyllä tämä on aivan huippu
homma. Ollaan niin hyvällä etumatkalla, että kyllä tämä pitäisi
osata käyttää meidän markkinavalttina. Tässä hommassa on
vain voittajia!” ◻
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