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Preliminära uppgifter om växthusgasutsläpp år 2011

Korrigerad 29.6.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Utöver de officiella uppgifterna om växthusgasutsläpp för år 2010 publicerar Statistikcentralen
nu för första gången preliminära sektorvisa utsläppssiffror för år 2011. Dessa är uppdelade i
utsläpp inom och utanför utsläppshandeln. Dessutom har Statistikcentralen uppskattat regionala
utsläppssiffror för sektorer utanför utsläppshandeln för år 2010 enligt den kommun där de har
producerats.

År 2010 uppgick de totala utsläppen till 74,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (t CO2-ekv.). Enligt de
preliminära uppgifterna sjönk de totala utsläppen år 2011 med omkring 10 procent (7 miljoner t CO2-ekv.)
jämfört med år 2010. Inom energisektorn minskade utsläppen med omkring 12 procent. Minskningen
berodde huvudsakligen på att förbrukningen av kol och naturgas sjönk och på att nettoimporten av
elektricitet steg.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2011.
Uppgiften för år 2011 är preliminär

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.6.2012

Miljö och naturresurser 2012



De utsläpp som omfattas av utsläppshandel minskade totalt med omkring 15 procent år 2011 jämfört med
året innan. Inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln (bl.a. uppvärmning av byggnader, trafik,
lantbruk, avfallshantering) var utsläppsminskningen något under två procent.

Uppföljningen av beslutet om bördefördelning, som ingår i EU:s klimat- och energipaket, kräver i
fortsättningen att utsläppsuppgifterna uppdelas i utsläpp inom utsläppshandel och utsläpp utanför
utsläppshandeln. I beslutet om bördefördelning har för sektorer utanför utsläppshandeln avtalats om
åtaganden att begränsa utsläpp under åren 2013–2020 jämfört med utsläppen för år 2005. Detta åtagande
om utsläppsminskning är för Finlands del 16 procent fram till år 2020.Mellan åren 2013–2020 ska utsläppen
vara i enlighet med målriktlinjen eller lägre. Målriktlinjen är linjär och dess startpunkt är genomsnittet av
utsläppen utanför sektorn för utsläppshandeln under åren 2008–2010 och slutpunkt utsläppsminskningsmålet
år 2020. Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan kontrollerade totalutsläpp
och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn
publiceras av Energimarknadsverket.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005
och 2008–2011 (milj. t CO2-ekv.). Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning
i beslutet om bördefördelning

Korrigerad 29.6.2012. De totala utsläppsuppgifterna inom och utanför utsläppshandeln har korrigerats. De utsläppsuppgifter
som tidigare presenterats hade felaktigt tagits direkt ur in-venteringsberäkningen, men de har nu korrigerats så att de
stämmer överens med utsläpps-registrets uppgifter. Felet i utsläppsuppgifterna inom utsläppshandeln uppgick under åren
2005, 2008, 2009 och 2010 till 0,1, 0,1, 0,02 och 0,2. På motsvarande sätt var utsläppen utanför utsläppshandeln lika
mycket mindre.

Förändring,
2010 - 2011

20111)2010200920082005

-7,367,374,666,170,268,6

Totalt utsläpp exkl. sektorn
markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk

-6,235,141,334,436,233,1Utsläppshandeln2)

-1,032,233,331,834,135,5
Utanför
utsläppshandeln

1,5-20,6-22,1-36,1-26,6-28,6
Markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk

Uppgiften är preliminär1)

Energimarknadsverket (EMV)2)
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Växthusgasutsläpp och -upptag efter sektor fördelat på utsläpp inomoch utanför utsläppshandeln
åren 2005 och 2008–2011 (milj. t CO2-ekv.). Gällande de undersektorer om vilka preliminära uppgifter
för år 2011 inte fanns att tillgå användes uppgifter för år 2010. Då har förändringarna i utsläpp
angetts somnoll (0). Symboliseringen 0,0 betyder att strorhetens talvärde ärmindre än 0,05. Sektorn
för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ingår inte i utsläppshandeln och
omfattas inte av förpliktelserna om minskning av utsläpp i beslutet om bördefördelning

Korrigerad 29.6.2012. De totala utsläppsuppgifterna inom och utanför utsläppshandeln samt de sektorvisa utsläppsuppgifterna
har korrigerats. Felet i de totala utsläppsuppgifterna har presenterats ovan. I de sektorvisa utsläppsuppgifterna har ett
metodologiskt beräkningsfel gällande energisektorns utsläppsuppgifter korrigerats. Dessutom har en undergrupp som
saknades lagts till, vilket gör uppgifterna i utsläppsregistret och inventeringen enhetliga. Felet i utsläppen för energisektorn
inom utsläppshandeln uppgick under åren 2005, 2008, 2009 och 2010 till 0,2, 0,2, 0,2 och 0,2. På motsvarande sätt var
utsläppen för energisektorn utanför utsläppshandeln lika mycket mindre. Dessutom presenteras utsläppsuppgifterna nu
med en decimals noggrannhet istället för två som tidigare.

Förändring,
2010–2011

20111)2010200920082005

-7,267,374,666,170,268,6

Totalt utsläpp exkl. sektorn
markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk

-6,235,141,334,436,233,1Utsläppshandeln2)

-6,131,237,330,831,829,5Energi
-0,13,94,03,44,33,6Industriprocesser

0,11,11,00,81,21,1

Tillverkning och
användning av
mineralprodukter

-0,10,60,60,60,60,1Kemisk industri

-0,12,32,41,92,52,4Metallindustri

0,00,20,10,1

Skillnad mellan
utsläppsregistret och
inventering3)

-1,032,233,331,834,135,5Utanför utsläppshandeln
-0,922,523,422,023,124,5Energi
-0,59,39,89,09,510,8Övriga exkl. trafik

-0,413,213,613,013,613,7Trafik

-0,01,71,71,92,92,8Industriprocessert

0,00,20,20,10,10,1

Tillverkning och
användning av
mineralprodukter

-0,00,30,30,91,71,7Kemisk industri

00,00,00,00,00,0Metallindustri

01,21,20,91,00,9Användning av F-gaser

00,10,10,10,10,1

Användning av
lösningsmedel och
övriga produkter

-0,15,85,95,75,95,8Lantbruk
0,01,61,61,61,61,6Husdjurens matsmältning

0,00,70,70,70,70,7Gödselhantering

-0,13,53,53,43,63,5Odlingsmark

-0,02,22,22,22,32,4Avfallshantering
0,01,81,81,81,92,0Avstjälpningsplatser

00,20,20,20,20,2Rening av avloppsvatten

0,00,10,10,10,10,1Kompostering

-0,0-0,2-0,1-0,1

Skillnad mellan
utsläppsregistret och
inventering3)

1,5-20,6-22,1-36,1-26,6-28,6
Markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk
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Korrigerad 29.6.2012. De totala utsläppsuppgifterna inom och utanför utsläppshandeln samt de sektorvisa utsläppsuppgifterna
har korrigerats. Felet i de totala utsläppsuppgifterna har presenterats ovan. I de sektorvisa utsläppsuppgifterna har ett
metodologiskt beräkningsfel gällande energisektorns utsläppsuppgifter korrigerats. Dessutom har en undergrupp som
saknades lagts till, vilket gör uppgifterna i utsläppsregistret och inventeringen enhetliga. Felet i utsläppen för energisektorn
inom utsläppshandeln uppgick under åren 2005, 2008, 2009 och 2010 till 0,2, 0,2, 0,2 och 0,2. På motsvarande sätt var
utsläppen för energisektorn utanför utsläppshandeln lika mycket mindre. Dessutom presenteras utsläppsuppgifterna nu
med en decimals noggrannhet istället för två som tidigare.

Förändring,
2010–2011

20111)2010200920082005

1,5-31,2-32,8-48,2-37,2-38,6Skogsmark

05,85,85,85,96,1Jordbruksmark

00,70,70,70,70,7Betesmark

02,12,12,01,91,6Våtmark

01,81,81,81,81,9Bebyggd mark

00,40,41,80,3-0,3Träprodukter

Uppgiften är preliminär1)

Energimarknadsverket (EMV)2)

Skillnaden mellan Energimarknadsverkets och växthusgasinventeringens uppgifter om totala utsläpp inom den utsläppshandlande
sektorn beror på metods- och definitionsskillnader.

3)

De preliminära utsläppen för år 2011 har beräknats på grov nivå och kommer att revideras fram till den
egentliga utsläppsberäkningen som sänds till Klimatkonventionen före 15.4.2013. Mera information på
finska om de preliminära sektorvisa utsläppen och beräkningsmetoderna finns i Statistikcentralens rapport
Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990-2010.

Regionala utsläppsuppgifter
Under den senaste tiden har intresset för utsläppsuppgifter på regional nivåökat då kommuner och landskap
utarbetat egna klimatstrategier. Det regionala beslutsfattandet och politikåtgärder har inflytelse särskilt på
utsläpp utanför utsläppshandeln (bl.a. uppvärmning av byggnader, trafik och avfallshantering). De regionala
utsläppsuppgifterna stöder planeringen och uppföljningen av klimatpolitiken på regional nivå.

Statistikcentralens kalkyler har gjorts ur en s.k. produktionsbaserad synvinkel, dvs. utsläppen har allokerats
på de regioner där de har producerats. Uppgifterna har beräknats enligt metoder som överensstämmer med
inventeringen av växthusgasutsläpp genom att allokera utsläppen på regionerna på basis av de kommunvisa
aktivitetsuppgifterna. Utsläppen har beräknats separat för energisektorn, trafiken, industriprocesserna
(inkl. användning av lösningsmedel och övriga produkter), lantbruket och avfallssektorn. I beräkningarna
ingår inte sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. På kommunnivå
offentliggör Statistikcentralen de numeriska utsläppsuppgifterna endast för sektorer utanför utsläppshandeln.
Utsläppsuppgifterna finns att tillgå i databastabellen. Av sekretesskäl offentliggörs inte motsvarande
numeriska uppgifter för sektorn för utsläppshandel.

Närmare uppgifter om beräkningsmetoderna för de regionala utsläppen finns på finska i
kvalitetsbeskrivningen och metodbeskrivningen. Beräkningsmetoden för de regionala utsläppen
vidareutvecklas.

4
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http://tilastokeskus.fi/til/khki/men.html


A) Energirelaterade växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från
industriprocesser efter kommun år 2010 (1000 t CO2- ekv), B)
Växthusgasutsläpp från trafiken efter kommun år 2010 (1000 t
CO2-ekv.)

C) Växthusgasutsläpp från lantbruket efter kommun år 2010 (1000 t
CO2-ekv.), D) Växthusgasutsläpp från avfallssektorn efter kommun
år 2010 (1000 t CO2-ekv.)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finlands växthusgasutsläpp utan LULUCF-sektorn 1990–2010

TotaltAvfalls-
hantering

JordbrukAnvändning av
lösningsmedel
och övriga
produkter

Användning
av F-gaser

Industri-
processer
utan
använding
av F-gaser

Övrig
användning
av energi1)

Inrikes
transport

Industri och
byggande
(utsläppen
från energi-
användning
av
bränslen)

Energi-
industrin

miljoner t CO2-ekv.

70,373,976,620,180,095,019,1912,7613,3619,191990

68,184,016,230,170,074,648,8612,4012,8318,961991

66,774,035,820,160,044,398,9912,3212,3018,731992

68,874,025,910,150,034,468,5711,8512,4121,461993

74,263,975,940,150,044,648,2312,2012,7026,391994

70,823,916,030,140,104,597,8011,9912,1424,121995

76,553,825,940,140,154,767,9311,9812,0029,831996

75,183,725,950,140,244,987,8912,5512,2827,441997

71,583,555,830,140,304,928,0212,7011,9424,181998

71,043,485,750,140,404,987,7812,9411,9223,661999

69,243,275,840,120,575,007,5312,8411,9422,122000

74,463,145,770,120,724,997,7512,9611,4827,512001

76,612,925,830,110,534,947,6913,1611,1730,262002

84,512,755,840,100,715,247,7613,3411,5437,232003

80,482,615,780,110,745,527,3613,6911,6333,052004

68,622,405,790,110,915,427,0113,7111,3321,932005

79,832,465,790,100,805,466,8213,9011,6232,892006

78,202,385,780,100,955,866,5914,2611,4430,832007

70,242,285,870,091,046,106,2713,6310,7824,172008

66,122,195,720,070,944,406,2412,968,3825,232009

74,562,195,880,071,204,576,6313,579,9030,552010

Övrig användning av energi innehåller subgruppen uppvärming av byggnader samt fiskerinäring lant- och skogsbruk övrig
användning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

1)

Tabellbilaga 2. Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland1990–2010

TotaltTräprodukterBebyggd markVåtmarkBetesmarkJordbruksmarkSkogsmark

miljoner t CO2-ekv.1)

-15,72-0,950,821,300,805,56-23,261990

-29,220,310,861,340,804,95-37,481991

-23,73-0,220,931,370,784,79-31,371992

-21,57-0,090,971,410,765,05-29,671993

-14,76-0,761,011,440,745,04-22,241994

-14,53-0,871,041,470,725,34-22,241995

-23,64-1,051,131,470,695,43-31,311996

-18,79-2,121,221,470,685,55-25,591997

-16,57-1,771,321,470,685,64-23,921998

-19,58-2,041,351,510,685,67-26,751999

-20,08-1,271,351,520,675,76-28,122000

-23,08-0,311,551,530,705,94-32,482001
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TotaltTräprodukterBebyggd markVåtmarkBetesmarkJordbruksmarkSkogsmark

-23,59-0,441,571,530,726,08-33,052002

-24,01-0,891,631,560,736,04-33,092003

-24,71-0,831,811,540,786,08-34,102004

-28,61-0,341,921,610,746,09-38,632005

-32,17-0,451,841,640,756,01-41,952006

-23,96-1,731,841,800,715,90-32,472007

-26,580,271,821,930,675,93-37,212008

-36,091,761,811,990,675,82-48,152009

-22,080,411,762,110,665,75-32,772010

Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp1)

Tabellbilaga 3. Koldioxidutsläpp i Finland 1990–2010

Mark-
användning,
förändrad
mark-
användning
och
skogsbruk
(LULUCF)

Utsläppen
utan
LULUCF1)

Användning
av lösnings-
medel och
övriga
produkter

Industri-
processer

Diffusa
utsläpp
av
bränslen

Övrig
andvändning
av bränslen

Upp-
värmning
av
byggnader
samt
fiskeri-
näring,
lant- och
skogsbruk

Inrikes
transport

Industri och
byggande
(utsläppen
från energi-
användning
av
bränslen)

Energi-
industrin

miljoner ton CO2

-15,8656,630,123,340,221,087,1612,4813,1719,061990

-29,3655,050,113,200,210,917,0112,1312,6618,821991

-23,8654,200,103,080,220,907,1312,0512,1418,581992

-21,6956,110,093,090,270,816,7411,5912,2321,291993

-14,8961,410,083,190,171,076,2411,9412,5226,191994

-14,6657,890,083,120,171,215,7011,7411,9623,921995

-23,7763,690,083,290,151,235,8111,7211,8229,591996

-18,9262,340,073,520,201,155,8312,3012,0727,201997

-16,7159,060,073,530,141,265,9212,4511,7423,951998

-19,7258,640,073,630,131,155,8312,6811,7223,431999

-20,2256,810,073,630,131,295,4712,5911,7321,902000

-23,2262,070,073,690,121,265,6912,7111,2927,232001

-23,7464,520,073,600,121,255,6412,9110,9829,942002

-24,1672,270,063,820,121,385,5613,1011,3536,882003

-24,8668,370,064,020,111,155,4313,4511,4432,712004

-28,7656,520,063,790,131,145,1113,4811,1521,662005

-32,3267,880,064,010,111,164,8913,6711,4432,532006

-24,1266,180,064,370,131,114,7214,0411,2730,482007

-26,7658,100,054,520,141,074,4413,4210,6223,852008

-36,2755,190,053,600,121,064,4612,758,2524,922009

-22,2663,690,054,390,141,104,7313,369,7530,172010

Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp1)
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Tabellbilaga 4. Utsläpp av metan i Finland 1990–2010

Mark-
använd-
ning, för-
ändrad
mark-
använd-
ning och
skogs-
bruk
(LULUCF)

Utsläp-
pen utan
LULUCF

Avfalls-
hante-
ring

Brän-
ning av
slåt-
terres-
ter
pååkrar

Gödsel-
hante-
ring

Hus-
djurens
mats-
mältning

Industri-
proces-
ser

Diffusa
utsläpp
av
bräns-
len

Övrig
använd-
ning av
bräns-
len

Upp-
värmning
av bygg-
nader
samt
fiskeri-
näring,
lant- och
skogs-
bruk

Inrikes
trans-
port

Industri
och
byg-
gande
(utsläp-
pen från
energi-
använd-
ning av
bräns-
len)

Energi-
industrin

1000 ton

1,9300,7181,40,0911,892,00,20,50,18,74,70,60,41990

1,8299,9183,40,0111,588,50,22,00,18,74,50,60,41991

1,9298,5184,20,0111,685,50,22,70,088,84,40,60,41992

1,8299,7184,10,0211,985,60,43,50,078,84,20,60,51993

1,9298,0181,40,0112,585,70,53,80,18,84,00,70,61994

1,9290,7178,50,0212,980,80,53,80,18,83,90,70,61995

1,9287,0174,10,0313,081,00,53,90,19,23,70,70,71996

2,0283,3169,30,0213,881,90,43,40,19,23,60,70,81997

2,0273,6161,70,0113,580,00,53,50,19,33,50,70,81998

2,0267,5158,00,0113,378,80,52,80,19,13,40,70,81999

2,0257,4148,20,0413,678,90,52,60,18,93,20,70,72000

2,1251,3141,90,0213,177,90,53,20,19,93,00,70,92001

2,1242,3131,70,0213,778,60,52,70,110,22,90,71,22002

2,1233,7123,20,0214,277,70,42,90,110,32,80,71,32003

2,0225,7116,70,0214,276,90,52,60,110,32,60,71,22004

2,1215,6106,70,0114,676,30,43,10,110,32,40,61,02005

2,1218,3109,50,0214,676,40,42,60,110,62,20,71,22006

2,1212,6105,20,0314,575,30,42,40,110,62,10,71,12007

2,2207,6100,70,0314,674,70,42,30,111,11,90,61,02008

2,3203,996,70,0214,275,30,42,20,111,61,80,51,02009

2,4206,196,40,0214,376,40,41,90,112,81,80,71,12010
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Tabellbilaga 5. Utsläpp av dikväveoxid i Finland 1990–2010

Mark-
använd-
ning,
förändrad
mark-
använd-
ning och
skogs-
bruk
(LULUCF)

Utsläp-
pen utan
LULUCF1)

Avfalls-
hante-
ring

Odlings-
mark

Gödsel-
hante-
ring

Använd-
ning av
lösnings-
medel
och
övriga
produkter

Industri-
proces-
ser

Övrig
använd-
ning av
bränslen

Upp-
värmning
av
byggnader
samt
fiskeri-
näring,
lant- och
skogsbruk

Inrikes
trans-
port

Industri
och
byggande
(utsläp-
pen från
energi-
använd-
ning av
bränslen)

Energi-
industrin

1000 ton

0,323,60,512,71,60,25,31,40,30,60,60,41990

0,321,80,511,91,50,24,61,40,30,60,50,41991

0,320,20,510,81,40,24,21,30,30,60,50,51992

0,320,70,511,01,40,24,41,30,30,60,50,51993

0,321,10,511,11,50,24,61,30,30,60,50,61994

0,321,70,511,71,40,24,71,20,20,60,50,61995

0,321,60,511,31,50,24,71,20,30,60,50,71996

0,321,40,511,21,50,24,71,20,30,60,60,71997

0,320,90,511,01,50,24,41,10,30,60,60,71998

0,320,60,510,91,40,24,31,10,30,60,60,71999

0,320,80,511,21,40,24,41,00,20,60,60,72000

0,320,60,511,11,30,24,21,00,30,60,60,82001

0,320,90,511,21,40,14,31,00,30,60,60,92002

0,321,40,511,21,40,14,51,10,30,60,61,12003

0,321,40,511,11,40,14,81,00,30,60,61,02004

0,321,50,511,11,40,25,20,90,20,60,50,82005

0,421,20,511,21,30,14,61,00,20,60,51,12006

0,421,30,511,21,30,14,80,90,20,60,51,12007

0,421,70,511,61,30,15,10,80,20,60,51,02008

0,418,40,511,01,40,082,60,80,20,60,40,92009

0,417,20,511,41,40,090,50,80,30,60,41,22010

Diffusa utsläpp av bränslen och utsläpp av bränning av slåtterrester pååkrar som inkluderas i de totalta utsläppen presenteras
inte i tabellen. Dessa utsläpp är årligen under 0,005 tusen ton

1)
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Tabellbilaga 6. Utsläpp av F-gaser i Finland 1990–2010

SF6PFCHFC

1000 ton CO2–ekv.

94,40,070,021990

67,30,080,051991

36,60,090,11992

33,60,10,11993

34,90,16,51994

68,50,129,31995

72,20,277,31996

76,00,2167,81997

53,20,2245,21998

52,028,0318,31999

51,522,5491,82000

55,020,1646,42001

51,313,4463,22002

48,114,9651,32003

33,812,2693,72004

34,89,9863,52005

40,215,4747,22006

36,08,4903,32007

40,411,2993,22008

41,39,3888,82009

31,20,71164,02010
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2010

Figurbilaga 2. Växthusgasutsläpp i Finland åren 1990–2010

Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren
1990–2010

12



Figurbilaga 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland åren
1990–2011 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet.
Uppgiften för år 2011 är preliminär
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