
Växthusgaser 2006

Den officiella utsläppsinventeringen för år 2008 till klimatkonventionen
Mängden av Finlands växthusgasutsläpp motsvarade 80,3 miljoner ton koldioxid år 2006. Uppgifterna framgår
av den utsläppsinventering som Statistikcentralen sänt till FN:s klimatkonvention.

Statistikcentralens uppgifter om utsläpp som rapporteras årligen i april används för uppföljning av åtaganden
enligt Kyotoprotokollet. Om dessa uppfyllts avgörs år 2014. Då räknar man samman de utsläpp som uppkommit
under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, dvs. under åren 2008–2012. Summan av utsläpp minskar då man
inkluderar nettoupptag av växthusgaser från atmosfären förorsakad av beskogning, avskogning och skogsvård.
Från utsläppen kan man dessutom dra av utsläppsenheter som skaffats med Kyotomekanismer. Dessa
utsläppsenheter har fåtts genom att bedriva utsläppshandel eller genomföra projekt som minskar utsläppen i
andra industri- eller utvecklingsländer. Slutresultatet jämförs med den utsläppsmängd som är tillåten
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, vilket för Finland motsvarar 355 017 545 ton koldioxid (i genomsnitt
ungefär 71,0 miljoner ton om året).

En ganska stor årlig variation är typisk för Finlands växthusgasutsläpp. Åren 1990–2006 var den genomsnittliga
variationen fem miljoner ton och berodde i första hand på förändringar i energisektorns utsläpp (figur 1).
Energisektorns utsläpp omfattas till största delen av utsläppshandeln, vilket gör det lättare att förbereda sig på
att utsläppsmålet inte överskrids åren 2008–2012.

Ytterligare information om växthusgasutsläpp finns i den reviderade sammanfattningsrapporten på finska.
Rapporten publicerades första gången i april 2007.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 18.4.2008
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Figur 1. Finlands utsläpp av växthusgaser 1990–2006. Till växthusgasutsläpp räknas utsläpp av koldioxid,
metan, dikväveoxid och F-gaser till följd av människans verksamhet. Markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk (ej med i figuren) är nettosänkor i Finland. Detta innebär att sektorn
binder mera utsläpp, bl.a. i det växande trädbeståndet, än vad sektorn frigör till atmosfären. År 2006
motsvarade sektorns nettoupptag ungefär 33 miljoner ton koldioxid. Bara en del av nettoupptaget kan
utnyttjas vid uppfyllandet av åtagandet enligt Kyotoprotokollet.

Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner t CO2-ekv.) exkl. sektorn markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande ton koldioxid.

UtsläppsklassÅr
TotaltAvfallJordbrukAnvändning

av
lösningsmedel
och övriga
produkter

F-gaserIndustripro-
cesser
(exkl.
F-gaser)

Övrig
energi

SamfärdselTillverknings-
industri och
byggande

Energiindustri

70,94,07,10,20,15,09,212,813,419,21990
68,74,06,70,20,14,68,912,512,919,01991
67,34,06,20,20,04,39,012,412,418,71992
69,34,06,20,20,04,38,612,012,521,51993
74,74,06,20,10,04,58,212,412,826,41994
71,33,96,30,10,14,57,812,212,324,11995
77,33,86,20,10,14,87,912,212,229,81996
75,83,76,20,10,25,07,912,812,427,41997
72,33,66,10,10,34,98,213,012,124,21998
71,73,55,90,10,45,07,913,212,123,71999
69,83,36,00,10,65,07,513,112,122,12000
75,03,25,80,10,75,07,713,311,627,52001
77,12,95,80,10,54,97,613,511,330,32002
84,82,85,70,10,75,27,613,711,737,22003
80,82,65,60,10,75,57,314,111,832,92004
69,02,45,60,10,95,37,114,111,522,02005
80,32,55,60,10,85,37,014,411,732,92006
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Tabell 2. Utsläpp och upptag inom sektornmarkanvändning, förändradmarkanvändning och skogsbruk
i Finland (miljoner t CO2–ekv.). Utsläpp och upptag angivna i motsvarande ton koldioxid.

UtsläppsklassÅr
TotaltTräprodukterFält för

torv- 
produktion

GräsområdenOdlingsmarkerSkogar

-18,4-0,90,6-2,57,4-23,01990
-32,20,30,6-1,25,6-37,61991
-27,0-0,20,6-1,45,4-31,41992
-25,1-0,10,6-1,05,4-30,11993
-18,2-0,80,7-0,55,2-22,91994
-17,5-0,90,7-1,06,9-23,21995
-26,8-1,00,7-1,37,1-32,21996
-20,9-2,10,7-1,06,7-25,21997
-18,0-1,80,7-0,46,1-22,71998
-20,1-2,00,70,55,8-25,11999
-20,5-1,30,71,45,3-26,62000
-24,0-0,30,71,95,1-31,42001
-25,4-0,40,71,74,6-31,92002
-25,8-0,90,72,24,2-32,02003
-27,0-0,80,72,63,9-33,32004
-31,5-0,30,73,03,6-38,52005
-33,4-0,40,73,83,2-40,82006

• Utsläpp är positiva siffror, upptag negativa.
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Tabeller

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland (miljoner t CO2-ekv.) efter gas, utsläppsklass och år
ÅrUtsläppsklassGas

2006200520042003200220012000199919981997199619951990
68,156,768,572,364,762,257,058,959,462,664,058,056,7Totalt utan

LULUCF-sektor
Koldioxid

34,625,241,546,539,338,236,538,741,341,737,240,438,2Totalt
32,521,732,636,829,927,221,923,423,927,229,623,919,1Energiindustri
11,511,311,611,511,211,511,911,911,912,212,012,113,2Tillverkningsindustri

och byggande
13,713,513,513,113,012,712,612,712,512,411,811,812,6Samfärdsel
5,05,25,45,45,65,75,55,85,95,85,85,77,0Uppvärmning av

byggnader samt
fiskerinäring, lant-
och skogsbruk

3,93,73,93,83,53,63,63,63,53,63,33,03,3Industriprocesser
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1Användning av

lösningsmedel oc
övriga produkter

0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,20,20,20,2Diffusa utsläpp av
bränslen

1,31,21,21,41,31,31,31,31,41,21,21,21,2Övrig användning
av bränslen

-33,5-31,5-27,0-25,9-25,4-24,0-20,5-20,2-18,0-20,9-26,8-17,6-18,5LULUCF-sektor
4,54,54,74,95,15,35,45,65,75,96,06,16,3TotaltMetan
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Energiindustri
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Tillverkningsindustri

och byggande
0,00,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1Samfärdsel
0,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,2Uppvärmning av

byggnader samt
fiskerinäring, lant-
och skogsbruk

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Industriprocesser
1,61,61,61,61,61,61,71,71,71,71,71,71,9Husdjurens

matsmältning
0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,20,20,2Gödselhantering
2,32,32,52,62,83,03,13,33,43,63,73,73,8Avfall
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0Diffusa utsläpp av

bränslen
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Övrig användning

av bränslen
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0LULUCF-sektor

5



ÅrUtsläppsklassGas
2006200520042003200220012000199919981997199619951990
6,97,06,96,96,86,86,96,86,97,17,17,27,9TotaltDikväveoxid
0,30,30,30,30,30,30,20,20,20,20,20,20,1Energiindustri
0,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,2Tillverkningsindustri

och byggande
0,60,60,60,50,50,50,40,40,40,30,30,30,2Samfärdsel
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1Uppvärmning av

byggnader samt
fiskerinäring, lant-
och skogsbruk

1,41,61,51,41,31,31,41,31,41,41,51,51,7Industriprocesser
0,00,00,00,00,00,00,10,10,10,10,10,10,1Användning av

lösningsmedel oc
övriga produkter

0,50,50,50,50,50,50,60,60,60,60,60,60,7Gödselhantering
3,23,23,33,33,43,43,53,43,53,63,73,84,3Odlingsmark
0,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,2Avfall
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Diffusa utsläpp av

bränslen
0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,40,40,40,4Övrig användning

av bränslen
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0LULUCF-sektor
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0TotaltPFC-föreningar
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Industriprocesser
0,00,00,00,00,10,10,10,10,10,10,10,10,1TotaltSvavelhexfluorid
0,00,00,00,00,10,10,10,10,10,10,10,10,1Industriprocesser
0,70,90,70,70,50,70,50,30,20,20,10,00,0TotaltHFC-föreningar
0,70,90,70,70,50,70,50,30,20,20,10,00,0Industriprocesser

80,369,080,884,877,175,069,871,772,375,877,371,370,9Totalt utan
LULUCF-sektor

Totalt

46,837,653,859,051,751,049,351,654,354,950,553,852,5Totalt
32,922,032,937,230,327,522,123,724,227,429,824,119,2Energiindustri
11,711,511,811,711,311,612,112,112,112,412,212,313,4Tillverkningsindustri

och byggande
14,414,114,113,713,513,313,113,213,012,812,212,212,8Samfärdsel
5,35,45,65,75,95,95,76,16,26,16,16,07,3Uppvärmning av

byggnader samt
fiskerinäring, lant-
och skogsbruk

6,16,26,25,95,45,75,55,45,25,35,04,65,1Industriprocesser
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,2Användning av

lösningsmedel oc
övriga produkter

1,61,61,61,61,61,61,71,71,71,71,71,71,9Husdjurens
matsmältning

0,80,80,80,80,80,80,80,80,80,90,80,80,9Gödselhantering
3,23,23,33,33,43,43,53,43,53,63,73,84,3Odlingsmark
2,52,42,62,82,93,23,33,53,63,73,83,94,0Avfall
0,20,20,20,20,20,20,20,20,20,30,20,30,2Diffusa utsläpp av

bränslen
1,51,41,51,71,61,61,61,61,71,51,61,61,6Övrig användning

av bränslen
-33,4-31,5-27,0-25,8-25,4-24,0-20,5-20,1-18,0-20,9-26,8-17,5-18,4LULUCF-sektor

• Symboliseringen 0,0 betyder att storhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten. Förkortningen LULUCF
står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
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Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass och år
ÅrUtsläppsklass

2006200520042003200220012000199919981997199619951990
68,156,768,572,364,762,257,058,959,462,664,058,056,7Totalt utan LULUCF-sektor
34,625,241,546,539,338,236,538,741,341,737,240,438,2Totalt
29,418,729,433,626,924,419,020,320,924,326,521,016,4Offentlig el- och värmeproduction
13,713,513,513,113,012,712,612,712,512,411,811,812,6Samfärdsel
11,511,311,611,511,211,511,911,911,912,212,012,113,2Energiproduktion inom industri och byggande
5,05,25,45,45,65,75,55,85,95,85,85,77,0Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant-

och skogsbruk
3,93,73,93,83,53,63,63,63,53,63,33,03,3Industriprocesser
2,72,62,82,82,72,52,52,72,62,52,82,62,3Oljeraffinering
1,31,21,21,41,31,31,31,31,41,21,21,21,2Övrig andvändning av bränslen
0,40,40,40,40,40,30,40,40,40,30,30,30,3Tillverkning av fasta bränslen och övrig energiindustri
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,20,20,20,2Diffusa utsläpp av bränslen
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1Användning av lösningsmedel och övriga produkter

-33,5-31,5-27,0-25,9-25,4-24,0-20,5-20,2-18,0-20,9-26,8-17,6-18,5LULUCF-sektor
• Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland (1000 t) efter utsläppsklass och år
ÅrUtsläppsklass

2006200520042003200220012000199919981997199619951990
216,4213,9224,1232,1241,4250,8256,6267,0273,3282,6286,2289,6300,0Totalt
101,999,0108,9115,4123,9134,4139,9149,6153,4160,9165,4169,8173,3Avstjälpninsplatser
74,475,075,676,677,977,578,678,779,981,780,880,491,3Husdjurens matsmältning
13,413,212,912,912,612,012,312,212,312,511,811,710,9Gödselhantering

8,68,48,58,68,68,58,28,48,68,58,58,17,8Upvärmning av bostadsbyggnader
6,36,26,46,36,46,26,36,46,66,76,87,07,3Rening av avloppsvatten
3,03,02,72,62,52,42,32,22,01,91,91,71,0Kompostering
2,63,12,62,92,73,22,62,83,53,43,93,80,5Diffusa utsläpp av bränslen
2,22,42,62,82,93,03,23,43,53,63,73,94,7Samfärdsel
1,21,01,21,31,20,90,70,80,80,80,70,60,4Energiindustri
0,70,80,80,70,70,70,70,70,70,60,70,70,4Industriprocesser
0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,6Industri och byggande
0,50,50,50,50,50,50,40,40,50,40,40,40,6Användning av bränslen i fiskerinäring, lant-

och skogsbruk
0,50,40,30,40,50,40,40,40,40,40,40,40,5LULUCF-sektor
0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,3Uppvrämning av servicebyggnader
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1Övriga användning av bränslen

• Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förendrad markanvändning och skogsbruk.

Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland (1000 t) efter utsläppsklass och år
ÅrUtsläppsklass

2006200520042003200220012000199919981997199619951990
22,222,522,322,422,021,922,222,022,422,923,023,125,4Totalt
10,310,410,510,810,911,111,311,111,411,711,912,313,9Odlingsmark
4,65,24,84,54,34,24,44,34,44,74,74,75,3Industrieprocesser
2,02,01,81,71,61,51,41,31,21,11,00,90,6Samfärdsel
1,71,61,61,71,71,71,81,81,91,91,91,82,1Gödsel hantering
1,10,81,01,10,90,80,70,70,70,70,70,60,4Energiindustri
1,00,91,01,11,01,01,01,11,11,21,21,21,4Övriga utsläpp
0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5Avfall
0,50,50,60,60,60,60,60,60,60,60,60,50,6Industri och byggande
0,20,20,20,20,20,20,20,30,30,30,30,20,3Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant-

och skogsbruk
0,10,20,10,10,10,20,20,20,20,20,20,20,2Användning av lösningsmedel och övriga produkter
0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,00,1LULUCF-sektor
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Diffusa utsläpp av bränslen

• Symboliseringen 0,0 betyder att storhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten. Förkortningen LULUCF
står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
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Tabell 5. Utsläpp av F-gaser i Finland (1000 t CO2-ekv.) efter år och gas
GasÅr

TotaltSvavelhexa-
fluorid

PFC-för-
eningar

HFC-för-
eningar

94,594,40,10,01990
67,567,30,10,11991
36,836,60,10,11992
33,833,60,10,11993
41,534,90,16,51994
98,068,50,129,31995
149,772,20,277,31996
243,976,00,2167,81997
298,653,20,2245,21998
398,552,028,0318,61999
575,751,522,5501,72000
732,055,020,1656,92001
528,151,313,4463,42002
708,641,714,9652,12003
730,523,212,2695,12004
893,219,69,9863,82005
803,540,415,4747,72006

• Symboliseringen 0,0 betyder att storhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten.
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Figurer
Figur 1. Växthusgasutsläpp efter sektor år 2006 (%)

Figur 2. Växthusgasutsläpp åren 1990 - 2006 (miljoner t CO2–ekv.)
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Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2006 (miljoner t CO2–ekv.)

Figur 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2006 i förhållande till utsläppsmålet enligt
Kyotoprotokollet (miljoner t CO2–ekv.))
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