
Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maankäytön 
hiilinielut ja -varastot

11.6.2021



Työn tavoitteet

21.6.2021

• Kuntakohtainen kasvihuonekaasutase esittää ihmisen toiminnan aiheuttamat 
päästöt sekä luonnon omat päästöt ja nielut. Luonnon ekosysteemit, esimerkiksi 
metsät, muodostuvat merkittävän nielun, jonka suuruus vaihtelee vuosittain 
mm. metsien iästä ja käsittelystä riippuen. 

• Selvittää biomassan ja maaperän hiilivarastot ja vuosittaiset hiilinielut. Ne 
kuuluvat tärkeämpiin ekosysteemipalveluihin (säätely- ja ylläpitopalvelut). 

• Tarkastelualue: Päijät-Häme ja Kanta-Häme 

Kuvat ja kaaviot: Syke 2021, FCG 2021



Kunnat & tavoitteet

31.6.2021

• Päijät-Häme on osa Hinku-verkostoa, 
jossa Hinku-maakunnat sitoutuvat 
yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa 
vähentämään maakunnan 
kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 
tasosta. Päijät-Hämeen maakunnan 
Hinku-kuntia ovat Asikkala, Hartola, 
Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, 
Orimattila ja Padasjoki. Kanta-Hämeen 
kunnista puolestaan Jokioinen toimii 
osana Hinku-verkostoa. 

• Myös Fisu-kunnat tavoittelevat 80% 
päästövähennystä vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2007 tasoon 
verrattuna sekä päästöttömyyttä, 
jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää 
kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Fisu-
edelläkävijäkuntia ovat tämän 
selvityksen kunnista Riihimäki, Forssa ja 
Lahti.



Päästöt

41.6.2021

Syke:
• 2018: 9,4 t /CO2-ekv/asukas

Tilastokeskus
• 2020: 8,8 t /CO2-ekv/asukas 
• 2018: 10,2 t /CO2-ekv/asukas.



Päästöt

51.6.2021

• Kanta-Hämeen 
kasvihuonekaasujen päästöt 
vuonna 2018 olivat 
yhteensä 1 253,5 ktCO2ekv, 
eli 7,3 tCO2ekv asukasta 
kohti

• Päijät-Hämeen puolestaan 
yhteensä 1 498,2 ktCO2ekv, 
eli 7,2 tCO2ekv asukasta 
kohti (SYKE 2021).



Menetelmät

61.6.2021

Analyysi perustuu asiantuntija-arvioon ja julkaisuihin 
perustuviin oletuksiin sekä olemassa oleviin 
paikkatietoihin, jotka jalostetaan ESRI ArcGIS
sovelluksen avulla. Työssä arvioidaan Kanta- ja Päijät-
Hämeen alueilla kasvillisuuteen ja maaperään 
sitoutuneet hiilivarastot sekä vuosittaiset hiilinielut. 
Työssä käytetään muun muassa seuraavaa aineistoa: 
• Tarkasteluhetken kasvillisuuden hiilivarasto perustuu 

Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien 
monilähdeinventointiin (MVMI 2019) aineistoon (Luke 
2021). 

• Metsäkeskuksen avointa metsätietoa, paikkatietoaineisto 
(Metsäkeskus 2019).  

• GTK:n maaperä paikkatietoaineistot (GTK 2021). 
• Corine maanpeite 2018 aineistot (SYKE 2021). 
• Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 

(Maanmittauslaitos 2021).
• SYKE: päästötietopalvelu (KUNTIEN JA ALUEIDEN KHK-

PÄÄSTÖT)
• Suomen kasvihuonekaasupäästöt (Tilastokeskus 2021)
• Suomen metsien hiilinielun vertailutason arviointi sekä 

Maakunnittaiset arviot metsien tuotanto- ja 
käyttömahdollisuuksista sekä hiilinieluista -julkaisut (Luke)



Sanasto

71.6.2021

• Kasvillisuuden hiilivarasto (t C/ha) – kasvillisuuden kokonaisbiomassaan, eli 
runkoon, oksiin, lehtiin, kantoon ja juuriin sitoutuneen hiilen määrä hehtaarilla. 

• Kasvillisuuden hiilinielu (t CO2ekv/ha /vuosi) – vuosittain sitoman hiilidioksidin 
määrä hehtaaria kohden. 

• Maaperän hiilivarasto (t C/ha) – maaperään sitoutuneen hiilen määrä 
hehtaarilla. 

• Maaperän päästöt  (t CO2ekv/ha /vuosi) – hiilidioksidin ekv. päästöt hehtaaria 
kohden. 

• Nettohiilinielut (t CO2ekv /vuosi) – CO2, N2O ja CH4 kaasujen tase, muutettuna 
hiilidioksidiekvivalenteiksi. 



Selvitystyön tulokset: hiilivarastot

81.6.2021



Kasvillisuuteen sitoutuneet hiilivarastot

91.6.2021

• Kanta- ja Päijät-Hämeessä kasvillisuusalueiden 
hiilivarastot ovat sitä suuremmat, mitä 
enemmän alueella on seuraavassa 
järjestyksessä: metsiä, peltoja ja muita 
viheralueita, kuten rakennettuja puistoja. 
Puun kiinteän hiilen osuus on noin 20 %. 

• Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin 
perusteella alueen kasvillisuuden hiilivarastot 
ovat yhteensä noin 18 051 000 tonnia C, 
keskimäärin noin 21 tonnia C hehtaaria kohti, 
eli noin 75 tonnia CO2ekv hehtaaria kohti.



Kasvillisuuteen sitoutuneet hiilivarastot

101.6.2021



Kasvillisuuteen sitoutuneet hiilivarastot

111.6.2021



Maaperään sitoutuneet hiilivarastot

121.6.2021

• Maaperään sitoutuneen hiilen määrä riippuu 
ilmastollisten olosuhteiden lisäksi maan 
ravinteisuudesta sekä alueella vallinneesta 
kasvillisuudesta ja ihmisen toiminnasta. 

• Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin 
perusteella alueen maaperän hiilivarastot ovat 
yhteensä noin 88 395 000 tonnia C ja 
keskimäärin noin 102 tonnia C hehtaaria kohti. 



Maaperään sitoutuneet hiilivarastot

131.6.2021



Maaperään sitoutuneet hiilivarastot

141.6.2021



Selvitystyön tulokset: hiilinielut

151.6.2021



Kasvillisuuden hiilinielut

161.6.2021

• Metsät ovat alueen tärkein hiilinielu, erityisesti jos 
otetaan huomioon metsäalueiden osuus pinta-
alasta. 

• Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin perusteella 
Kanta-Hämeen alueen kasvillisuuden hiilinielut ovat 
vuodessa noin 1 414 000 tonnia CO2ekv. Päijät-
Hämeen kasvillisuuden hiilinielut ovat vuodessa 
noin 1 650 000 tonnia CO2ekv.

• Hehtaaria kohti kasvillisuuden hiilinielut ovat 
keskimäärin Kanta-Hämeessä noin 3,52 tonnia 
CO2ekv / ha / vuosi ja Päijät-Hämeessä 3,57 tonnia 
CO2ekv / ha/ vuosi.



Kasvillisuuden hiilinielut

171.6.2021



Kasvillisuuden hiilinielut

181.6.2021



Maaperän päästöt

191.6.2021

• Maaperässä tapahtuvien prosessien takia 
maaperästä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. 
Maaperästä vapautuu hiilidioksidia ilmakehään, kun 
se vahingoittuu metsän hakkuuprosessissa tai sitä 
esimerkiksi muokataan maanviljelyyn. Maaperän 
päästöt on kasvihuonekaasuja, jotka on muutettu 
hiili-dioksidiekvivalenteiksi.

• Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin perusteella 
alueen maaperän hiilidioksidipäästöt ovat vuo-
dessa noin 2 593 000 tonnia CO2ekv. Hehtaaria 
kohti maaperän hiilidioksidipäästöt ovat 
keskimäärin noin 3 tonnia CO2ekv. 



Maaperän hiilidioksidipäästöt

201.6.2021



Maaperän hiilidioksidipäästöt

211.6.2021



Selvitystyön tulokset: yhteenveto

221.6.2021



Kokonaishiilivarastot

231.6.2021

• Kanta- ja Päijät-Hämeen 
kokonaishiilivarastot ovat yhteensä noin 
106 446 000 tonnia C. Hehtaaria kohti 
hiilivaraston arvot (C) vaihtelevat 
alueittain merkittävästi, mutta 
keskimäärin ne ovat noin 123 tonnia C 
hehtaaria kohti. Tämä tarkoittaa noin 443 
tonnia CO2ekv hehtaaria kohti. 

• Puustoon ja maaperään sitoutuneen 
hiilen määrä muuttuu kuitenkin ajan 
funktiona. Hiilen määrän muutoksessa on 
eroja maaperän ja kasvillisuuden välillä. 
Puuston kasvu lisää hiilen määrää puissa, 
kun taas hakkuut ja luonnonpoistuma 
vähentävät sitä. Eri ikäisellä puustolla 
kasvunopeus ja kariketuotanto eroavat 
toisistaan merkittävästi. 



Nettohiilinielut

241.6.2021

• Tilastokeskuksen tiedon mukaan 
maankäytön, maankäytön muutoksien 
ja metsätalous -sektorin nettonielu eli 
päästöjen ja poistumien summa oli 
vuonna 2019 noin 14,7 milj. t CO2ekv, 
joka tarkoittaa Suomen tasolla noin 
0,5 tonnia CO2ekv hehtaaria kohti 
(Tilastokeskus 2021). 

• Tämän selvityksen lähtöaineiston ja 
paikkatietoanalyysin perusteella 
alueen nettohiilinielut ovat vuodessa 
noin 470 000 tonnia CO2ekv, 
keskimäärin 0,55 tonnia CO2ekv 
hehtaaria kohti.



Nettohiilinielut

251.6.2021

• Kanta-Hämeen kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2018 olivat 
7,3 tCO2ekv asukasta kohti ja Päijät-Hämeen puolestaan 7,2 
tCO2ekv asukasta kohti (SYKE 2021).



Yhteenveto

261.6.2021

• Kuntien rooli ilmastotyössä on merkittävä. 

• Kunnat ja kaupungit ovat tärkeitä paikallisen tason toimijoita, jotka pystyvät 
konkreettisesti edistämään alueidensa ilmastomyönteistä kehitystä. 

• Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii toimenpiteitä, joilla ilmastoa lämmittäviä 
kasvihuonekaasuja pystytään vähentämään ja toisaalta varmistamaan riittävä 
hiilinielujen määrä. 

• Lisäksi puhtaiden teknologioiden käyttöönotto, energiansäästö ja 
energiatehokkuuden parantaminen ovat keskeisiä ilmastotyön tavoitteita. 



Hyvän elämän tekijät
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