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Sisältö

• Hyvä tietää

• Kasvihuonekaasuinventaarion maankäyttö, maankäytön 

muutokset ja metsätalous -sektorin ennakkotiedot 

kasvihuonekaasujen päästöistä ja poistumista 1990–2021

• Vertailua edellisen inventaarion ja pikaennakon tuloksiin

• Uudelleenlaskennoista



Hyvä tietää

• Kasvihuonekaasuinventaario (KHKI) laaditaan vuosittain

• Tulokset toimitetaan EU:lle tammikuussa ja maaliskuussa, ja YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristölle 
huhtikuussa

• Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorista käytetään lyhennettä LULUCF (Land Use, Land-
Use Change and Forestry)

• Tuloksissa metaani- ja dityppioksidipäästöt on yhteismitallistettu CO2-ekvivalenteksi IPCC:n AR5 GWP-
kertoimilla, jotka ovat metaanille (CH4) 28 ja dityppioksidille (N2O) 265. Edellisessä inventaariossa käytössä 
olivat AR4-kertoimet (CH4: 25, N2O: 298)

• Inventaario koostuu määrämuotoista päästötauluista, joissa päästöt ja poistumat esitetään päästöluokittain ja 
inventaarioraportista 

• Inventaario laaditaan UNFCCC:n ohjeita ja IPCC:n menetelmäohjeita noudattaen

• Menetelmien tai lähtötietojen muuttuessa koko aikasarja vuodesta 1990 alkaen lasketaan uudelleen

• Inventaarioilla seurataan maiden päästökehitystä ja päästövähennysvelvoitteiden saavuttamista

• Suomen koko KHKI:n vastuutaho on Tilastokeskus. Luke vastaa LULUCF- ja maataloussektoreiden 
inventaarioiden laadinnasta yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa



Ennakkotulokset
1990–2021



Vuonna 2021 LULUCF-sektori oli 

0,9 milj. t CO2-ekv. suuruinen 

päästölähde, kun aiemmin se on 

ollut nettonielu.

Vaikka muun maankäytön kuin 

metsien päästöt alenivat 0,2 milj. 

t CO2-ekv. vuodesta 2020, 

metsän ja puutuotteiden nielu 

oli niin pieni, ettei se kattanut 

muiden luokkien päästöjä.

Edelliseen inventaarioon 

verrattuna tulokset muuttuivat 

kun puustobiomassan kasvun 

aikasarja laskettiin uudelleen ja 

ojitettujen turvemaiden CO2-

päästöt laskentaan otettiin 

käyttöön uusi menetelmä.



Metsämaan hiilivaraston muutokset ja muut päästöt (milj. t CO2-ekv.)

Metsämaan nettonielu pieneni 

vuoden 2020 -20,6 milj. CO2-ekv. 

tonnista -8,4 milj. CO2-ekv. tonniin.

Puuston nettonielu aleni 12 milj. t 

CO2-ekv. kun hakkuut olivat 11 % 

suuremmat kuin 2020.

Kivennäismaiden nielu aleni 1,1 milj. 

t CO2-ekv. ja ojitettujen turvemaiden 

päästöt kasvoivat 0,3 milj. t CO2-ekv.

Edelliseen inventaarioon verrattuna

• vuoden 2020 puustobiomassan 

kasvu on nyt 3 % alhaisempi 

• suuret muutokset 1990-luvun 

taseessa johtuvat pääosin 

uudesta ojitettujen turvemaiden 

laskentamenetelmästä, joka 

tuottaa päästöille kasvan trendin. 

Vanha menetelmä tuotti 

päinvastaisen trendin: päästöt 

olivat korkealla tasolla 1990-luvlla 

ja alenivat nykypäivää kohti.

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

m
il

j.
 t

 C
O

2
-e

k
v
.

Ojitettujen metsämaiden

CH₄- ja N₂O-päästöt

Maastopalot, kulotus

ja ennallistamispoltot

Typen mineralisaatio

kivennäismailla

Metsien typpilannoitus

Turvemaiden kuollut puu,

karike ja maaperän org. aines

Kiv.maiden kuollut puu, karike

ja maaperän org. aines

Puustobiomassa

Yhteensä, edellinen

inventaario

Yhteensä



Viljelysmaan hiilivaraston muutokset ja muut päästöt (milj. t CO2-ekv.)
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Epäsuorat N₂O-päästöt

Typen mineralisaatio

kivennäismailla

Kasvibiomassa

Turvemaiden kuollut puu,

karike ja maaperän org. aines

Kiv.maiden kuollut puu, karike

ja maaperän org. aines

Yhteensä, edellinen

inventaario

Yhteensä

Viljelysmaiden päästö oli 2021 

8,5 milj. t CO2-ekv., josta 

turvemaapeltojen päästöt olivat 

6,7 milj. t CO2-ekv. 

Edellisvuodesta päästöt alenivat 

0,3 milj. t CO2-ekv. 

Viljelysmaan kokonaispäästöön 

sisältyvät myös peltojen 

raivaamisesta aiheutuvat 

päästöt, joka näkyy selvimmin 

kasvibiomassan (puuston) 

poistosta aiheutuvana päästönä.

Maatalousmaiden 

maaperäpäästöjä raportoidaan 

myös maataloussektorilla (ei 

päällekkäisyyttä sektoreiden 

välillä).



Ruohikkoalueiden hiilivaraston muutokset ja muut päästöt (milj. t CO2-ekv.)

Ruohikkoalueiden nettopäästöt ovat 

alentuneet 1990-luvun noin 1 

miljoonasta CO2-ekv. tonnista 0,7 

milj. CO2-ekv. tonniin vuonna 2021.

Turvemailta aiheutui 0,8 milj. t CO2-

ekv. päästö. 

Ruohikkoalueisiin kuluu peltojen 

reuna-alueita ja käytöstä poistuneet 

viljelysmaat, joista osa on hiljalleen 

metsittymässä luontaisesti. 

Muutos edelliseen inventaarioon 

johtuu viimeisten vuosien pinta-

alojen ja biomassan 

uudelleenlaskennasta.-0.2
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Epäsuorat N₂O-päästöt

Maastopalot

Typen mineralisaatio

kivennäismailla

Kasvibiomassa

Turvemaiden kuollut puu,

karike ja maaperän org. aines

Kiv.maiden kuollut puu, karike

ja maaperän org. aines

Yhteensä, edellinen

inventaario

Yhteensä



Kosteikoiden hiilivaraston muutokset ja muut päästöt (milj. t CO2-ekv.)

Vuonna 2021 kosteikko-luokan 

päästöt olivat 2,2 milj. t CO2-ekv.

Kosteikkojen päästöt aiheutuvat 

pääasiassa turvetuotantoalueista 

(CO2, CH4, N2O). 

Muita päästölähteitä ovat ojitetut 

metsämaat, jotka on joko 

ennallistettu tai ne ovat taantuneet 

ajan kuluessa kosteikoiksi (ei täytä 

enää metsämaan määritelmää).

Lisäksi luokkaan sisältyy jonkin 

verran tekoaltaiden päästöjä.

Pieni muutos edelliseen 

inventaarioon verrattuna johtuu 

uudelleenlasketuista pinta-aloista. 
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Hoidettujen kosteikoiden 

CH₄- ja N₂O-päästöt

Maaperän org. aines

Kuollut puu

Kasvibiomassa

Yhteensä, edellinen

inventaario

Yhteensä



Rakennetun maan hiilivaraston muutokset ja muut päästöt (milj. t CO2-ekv.)

Vuonna 2021 päästöt olivat noin 1 

milj. t CO2-ekv.

Rakennettuun maahan kuuluvat 

alueet, jotka viimeisen 20 vuoden 

aikana ovat muuttuneet muusta 

maankäytöstä rakennetuksi maaksi 

(asutus, muut, rakennetut alueet, 

liikenneväylät, voimansiirtolinjat, 

kaivosalueet).

Pääosa päästöstä aiheutuu 

poistettavasta  puustobiomassasta.

Viimeisten vuosien päästö on nyt 

suurempi verrattuna edelliseen 

inventaarioon. Näille vuosille on 

saatu uutta tietoa, mistä syystä 

pinta-alat ja puustobiomassat on 

laskettu uudelleen. 
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Typen mineralisaatio

kivennäismailla

Maaperän org. aines

Kuollut puu

Kasvibiomassa

Yhteensä, edellinen

inventaario

Yhteensä



Puutuotteiden hiilivaraston muutokset

Vuonna 2021 puutuotteiden 

nettonielu oli -3,1 milj. t CO2-ekv., 

joka on 2,1 milj. t CO2-ekv. 

suurempi kuin edellisvuonna. 

Nielun kasvu tapahtui pääasiassa 

sahatavarassa.

Paperin ja kartongin hiilivaraston 

pieneneminen jatkui, kuitenkaan se 

ei ollut enää niin suurta kuin 2020.  

Tuoteryhmästä aiheutui 2021 0,2 

milj. t CO2-ekv. päästö, kun vuonna 

2020 se oli 1,3 milj. t CO2-ekv. 
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Paperi ja kartonki

Puulevyt

Sahatavara

Yhteensä, edellinen

inventaario

Yhteensä



LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat

milj. t CO2-ekv. 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Metsämaa -31,7 -29,3 -29,3 -38,7 -36,3 -25,5 -18,3 -9,4 -15,9 -20,6 -8,4

Viljelysmaa 5,4 5,6 7,4 7,5 7,6 7,4 7,7 8,1 8,5 8,8 8,5

Ruohikkoalueet 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Kosteikot 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,1 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2

Rakennettu maa 0,9 1,1 1,3 1,6 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Puutuotteet -3,0 -4,9 -6,6 -2,0 -2,2 -2,9 -4,5 -4,6 -3,4 -1,3 -3,1

Epäsuorat N2O-päästöt 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Yhteensä -25,9 -24,9 -24,5 -28,5 -26,1 -16,8 -11,1 -1,9 -6,8 -9,2 0,9



Edellinen inventaario Pikaennakko Uusi inventaario

milj. t CO2-ekv. 2020 2021 2020 2021

Metsämaa -27,9 -6,7 -20,6 -8,4

Viljelysmaa 8,0 8,3 8,8 8,5

Ruohikkoalueet 0,8 0,8 0,7 0,7

Kosteikot 2,2 2,2 2,1 2,2

Rakennettu maa 0,7 0,7 1,0 1,0

Puutuotteet -1,3 -3,1 -1,3 -3,1

Epäsuorat N2O-päästöt 0,002 0,002 0,002 0,002

Yhteensä -17,4 2,1 -9,2 0,9

Vertailua edellinen ja uusi inventaario



Uudelleen-
laskennoista



Uudelleenlaskennat edelliseen inventaarioon verrattuna 

Syitä uudelleenlaskentoihin olivat 

• uudet aineistot 

• uudet menetelmät

• virheiden korjaukset ja korjatut aineistot

Kolmen vuoden VMI13 aineistot otettiin käyttöön, josta seurasi seuraavat uudelleenlaskennat

• maankäyttöluokkien ja muutosluokkien pinta-alat 

• metsämaalla kasvupaikkatyyppien pinta-alat

• metsämaalla puustobiomassan kasvu

• metsämaalla puustobiomassan varastot, joista laskettu karikesyötteet maaperälaskentoihin

• kaikki hiilivarastojen muutokset (ml. maaperä) ja muut kaasut, joiden laskenta pohjautuu pinta-alaan

Suurimmat menetelmämuutokset

• metsämaan ojitettujen turvemaiden maaperän ja karikkeen CO2-päästön laskenta (ks. tiedote 14.12.2022)

• metsämaan puustobiomassan kasvun laskenta (ks. seuraava sivu)

Korjauksia aiheuttivat mm. tilastokorjaukset. Korjausten vaikutukset olivat vähäisiä.

https://www.luke.fi/fi/seurannat/kasvihuonekaasuinventaarion-ennakkotiedot-vahvistavat-maankayttosektori-paastolahde-vuonna-2021-metsat-pysyivat-edelleen-nettonieluna
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Keskeinen aineisto on VMI12:ssa mitattu koepuu- ja lukupuuaineisto. Näistä tiedoista on laskettu biomassan kasvu 
aiemmin käytetyllä menetelmällä ja uudella menetelmällä. Näin on saatu laskentaositteille kertoimet, joilla aiempaa 
biomassan kasvun aikasarjaa 1990-2012 on korjattu. 

Aiemmassa menetelmässä biomassankasvu laskettiin VMI8-VMI12 aineistoista kertomalla puuston tilavuuskasvu (m3) 
saman aineiston koepuista lasketuilla muuntokertoimilla (biomass expansion and conversion factor, BECF), joka on 
koepuiden biomassan kasvun ja tilavuuskasvun suhde. Tilavuuskasvu perustui puista kairattuihin kasvuihin. 

VMI:n tilavuuskasvut lasketaan nykyään pysyvien koealojen puista*) ja samaa menetelmää käytettiin 
biomassankasvulle. VMI12 aineistosta laskettiin myös uudet muuntokertoimet, myös ne pysyvien koealojen puista. 

Tilavuuskasvua käytettiin VMI13:n biomassan kasvun laskennassa, niin että laskentaositteittaiset pysyvistä koealoista 
lasketut tilavuuskasvut kerrottiin VMI12 BECF:llä. 

Kunkin VMI:n biomassan kasvu sijoitettiin ao. VMI:n kasvun keskivuodelle. Välivuosien kasvut interpoloitiin. 

Aiemmasta trendiin perustuvasta ekstrapoloinnin sijaan viimeisille vuosille, vuodesta 2017 eteenpäin, käytettiin 
vakiokasvua-arviota eli VMI13:n biomassan kasvua.

Laskentaositteet ovat Etelä- ja Pohjois-Suomi, kivennäismaat ja turvemaat, puulajiryhmät (mänty, kuusi, lehtipuut)

*) Korhonen K.T., Ahola A., Heikkinen J., Henttonen H.M., Hotanen J.-P., Ihalainen A., Melin M., Pitkänen J., Räty M., Sirviö M., Strandström M. (2021). Forests of Finland 2014–2018 and their
development 1921–2018. Silva Fennica vol. 55 no. 5 article id 10662. 49 p. https://doi. org/10.14214/sf.10662
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Biomassan kasvun aikasarja hiilenä (kt) 

Aikasarjan viimeisinä vuosina 

biomassan kasvun alenema on lievempi 

kuin oli VMI:n tilavuuskasvuissa, noin 1 

%:n luokkaa kun tilavuuskasvussa se oli 

3 %. Syitä eroon vielä selvitetään.

Trendiin perustuvasta ekstrapoloinnista 

luopuminen näkyy kuvaajassa tasaisena 

osuutena viimeisinä vuosina.

VMI12:sta lasketut korjauskertoimet 

aikasarjan alkuosalle tuotti hieman 

yllättäen suuremman biomassan 

kasvun kuin ennakkoon oletettiin. 
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