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TP3: Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja hiilikompensaation 
vaikutus konseptien kannattavuuteen – ESITTELY TÄNÄÄN
– Metsän lannoitus ja puuston kasvun/hiilen sidonnan kiihdyttäminen (Kirsi ja Markus)

– Biohiilen tuottaminen (Kirsi)

– Puru- ja purkupuumateriaalin prosessointi tuotteiksi (puu/muovikomposiitti, puukuitueriste, 
lastulevy sekä vertailu polttoon) (Petri)

– Biomassan aurinkokuivauskonsepti (Jyrki)

– Metsän kasvun ja hiilen sidonnan verifiointi (Jyrki)

– Suomalaisiin metsiin pohjautuvat päästöjen kompensointipalvelut (Janne)



Markkinakatsaus hiilensidontaa suomalaisiin metsiin 
tarjoavista päästökompensaatiotoimijoista

TP3/Janne Kärki

8.10.2020
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Mitä on päästöjen kompensointi?

• Kompensointi tarkoittaa karkeasti sitä, että itse tuotetut päästöt hyvitetään 
vähentämällä saman verran päästöjä jossain muualla tai lisäämällä vastaava 
määrä hiilinieluja.

• Tärkeimmät kriteerit päästövähennyksille:
– Lisäisyys: onko päästövähennys sellainen, että se ei olisi tapahtunut ilman 

kompensaatiomaksua? Vain tällöin voidaan puhua lisäisestä päästövähennyksestä, 
joka on kompensoinnin ansiota. 

– Pysyvyys: kuinka pitkään päästövähennyksen luvataan olevan voimassa? Tämä 
liittyy esimerkiksi uudelleenmetsitetyn alueen suojeluun tai tuulivoimalan elinkaareen. 

– Mitattavuus: kuinka paljon päästöt vähenevät ja onko mittatarkkuus riittävä? 

– Verifiointi: onko ulkoinen taho verifioinut päästövähennyksen? 

Lähde: https://www.tek.fi/fi/blogi/jussi-pekkateinitekfi/hiilineutraaliksi-
asiantuntijaorganisaatioksi-osa-4-paastojen
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Kompensointipalveluissa vallitsevat villit markkinat

https://finnwatch.org/fi/anekauppaa-vai-
ilmastotekoja?gclid=Cj0KCQiAs67yBRC7ARIsAF49CdUGMMlfYTMEwD
xIyUA4ZvV5QYeN_GWcVVizWOohm9j2JV8rK9CitbwaApf3EALw_wcB
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Kartoitetut Suomessa toimivat toimijat (10 kpl, tilanne 03/2020)
Green carbon Teemme maanomistajien kanssa pitkäkestoisen sopimuksen maa- tai metsäalueen valjastamisesta hiilensidontaan.

CO2 compensate
Finland

Kun vuokraat hiilinielun esimerkiksi 5 vuodeksi, sitoudumme yhteistyökumppanimme METSÄn tähden Tiimin avulla hoitamaan 
metsää vastuullisesti ja kestävää kehitystä tukien, jotta sen kyky sitoa hiilidioksidia pysyisi mahdollisimman hyvänä.

Metsäkolikko
Me teemme metsänomistajan kanssa hiilensidontasopimuksen, jossa hän sitoutuu olemaan kaatamatta puita tietyltä alueelta 
viisivuotisen sopimuskauden ajan. 

Puuni
Luomme uusia hiilinieluja, eli poistamme hiilidioksidia ilmakehästä uudelleen metsittämällä kuntien joutomaita yhdessä 
suomalaisten yritysten kanssa. 

Hiilikompensaatio
Kompensaatiomaksuilla toteutamme metsitettävän alueen uudistamistöitä; maamuokkaus, taimet, istutus, heinäntorjunta ja 
taimikon varhaishoito, jolla turvataan taimikolle hyvä alku

Ilmastokummit
Ilmastokummien metsäpuistot ovat perustettu luonnon omiksi hiilinieluiksi sitomaan hiilidioksipäästöjä ja näin ollen hyvittämään 
meidän, yksityisten ja yritysten, hiilijalanjälkeä

Hiilinieluntuottajat
Hyvitys toteutetaan tukemalla suomalaista metsänhoitoa. Tukea vastaan metsänomistajat ovat sopimusvaiheessa sitoutuneet 
hoitamaan metsiään paremmin kasvattaen metsiensä hiilinielua.

Taimiteko Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uuttaa metsää Suomeen vuoteen 2030 mennessä

NGS Finland Hankkeemme tukevat suomalaisia hiilinieluja. Ne toteutetaan yhdessä metsän- ja maanomistajien kanssa.

Carbondeed Kompensoimme hiilidioksidipäästöjä istuttamalla puita Suomeen.
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Kartoitetut Suomessa toimivat toimijat (+6 kpl, tilanne 10/2020)
Suomen hiilinielu

Suomen hiilinielu yhteismetsä haluaa hoitaa metsiä vähemmän, luonnonmukaisemmin ja ilmastonmuutoksen kannalta 
järkevämmällä tavalla.

Hiilisiepparit Suomen Hiilisiepparit oy muuntaa hiilipositiivisia päästökohteita hiilinegatiivisiksi. 

Act4planet Act4Planet tarjoaa alustan, jossa ydinpalveluna ovat metsän hiilinielut. 

Istutapuita Istuttamalla puita vanhalle turvetuotannosta poistuneelle suolle saamme ilmastollisesti ajateltuna parhaan hyödyn. 

Reforest Reforest Oy luo uusia hiilinieluja Suomeen metsittämällä jättö- ja hukkamaata vastuullisesti ja läpinäkyvästi

Ilmastoapu
Ilmastoapu sitoutuu puiden istutuksen lisäksi myös siihen, että metsää hoidetaan kestävän metsänhoidon suositusten mukaisesti, 
sekä sertifioimaan metsän PEFC-sertifikaatilla. 
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https://www.suomenhiilinielu.fi/index.html
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Suomen hiilinielu
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https://hiilisiepparit.fi/
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Suomen Hiilisiepparit Oy
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https://www.act4planet.fi/
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Act4Planet
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https://istutapuita.fi/
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Istutapuita.fi
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https://reforest.fi/
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Reforest
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https://www.ilmastoapu.fi/tuote/19468560
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Ilmastoapu
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Kartoitetut Suomessa toimivat toimijat (10 kpl, tilanne 03/2020)
Green carbon Teemme maanomistajien kanssa pitkäkestoisen sopimuksen maa- tai metsäalueen valjastamisesta hiilensidontaan.

CO2 compensate
Finland

Kun vuokraat hiilinielun esimerkiksi 5 vuodeksi, sitoudumme yhteistyökumppanimme METSÄn tähden Tiimin avulla hoitamaan 
metsää vastuullisesti ja kestävää kehitystä tukien, jotta sen kyky sitoa hiilidioksidia pysyisi mahdollisimman hyvänä.

Metsäkolikko
Me teemme metsänomistajan kanssa hiilensidontasopimuksen, jossa hän sitoutuu olemaan kaatamatta puita tietyltä alueelta 
viisivuotisen sopimuskauden ajan. 

Puuni
Luomme uusia hiilinieluja, eli poistamme hiilidioksidia ilmakehästä uudelleen metsittämällä kuntien joutomaita yhdessä 
suomalaisten yritysten kanssa. 

Hiilikompensaatio
Kompensaatiomaksuilla toteutamme metsitettävän alueen uudistamistöitä; maamuokkaus, taimet, istutus, heinäntorjunta ja 
taimikon varhaishoito, jolla turvataan taimikolle hyvä alku

Ilmastokummit
Ilmastokummien metsäpuistot ovat perustettu luonnon omiksi hiilinieluiksi sitomaan hiilidioksipäästöjä ja näin ollen hyvittämään 
meidän, yksityisten ja yritysten, hiilijalanjälkeä

Hiilinieluntuottajat
Hyvitys toteutetaan tukemalla suomalaista metsänhoitoa. Tukea vastaan metsänomistajat ovat sopimusvaiheessa sitoutuneet 
hoitamaan metsiään paremmin kasvattaen metsiensä hiilinielua.

Taimiteko Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uuttaa metsää Suomeen vuoteen 2030 mennessä

NGS Finland Hankkeemme tukevat suomalaisia hiilinieluja. Ne toteutetaan yhdessä metsän- ja maanomistajien kanssa.

Carbondeed Kompensoimme hiilidioksidipäästöjä istuttamalla puita Suomeen.



27.10.202015

Hiilikompensaatio

”Kompensaatiomaksuilla 
toteutamme metsitettävän 
alueen uudistamistöitä; 
maanuokkaus, taimet, istutus, 
heinäntorjunta ja taimikon 
varhaishoito, jolla turvataan 
taimikolle hyvä alku.”

https://www.hiilikompensaatio.fi/
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https://www.bluewhitebioforest.fi/metsakolikko/
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Metsäkolikko
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Hiilinieluntuottajat HNT Oy

https://hiilinieluntuottajat.fi/yritys/
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CO2 COMPENSATE FINLAND OY

”Kun vuokraat hiilinielun esimerkiksi 
5 vuodeksi, sitoudumme yhteistyö-
kumppanimme METSÄn tähden 
Tiimin avulla hoitamaan metsää 
vastuullisesti ja kestävää kehitystä 
tukien, jotta sen kyky sitoa 
hiilidioksidia pysyisi mahdollisimman 
hyvänä.”

https://www.co2compensatefinland.com
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Ilmastokummit Oy

”Ilmastokummien metsäpuistot ovat perustettu luonnon omiksi hiilinieluiksi 
sitomaan hiilidioksipäästöjä ja näin ollen hyvittämään meidän, yksityisten ja 
yritysten, hiilijalanjälkeä.”

https://ilmastokummit.fi/
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Green Carbon Finland

https://greencarbon.fi/
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Puuni

https://puuni.fi
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Carbondeed

https://www.carbondeed.fi/
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NordicGreenSolutions

https://www.nordicgreensolutions.com/
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Taimiteko

https://www.taimiteko.fi



Hiilensidonta metsän kasvuun 

– laskennan perusteita ja havaintoja

Jyrki Raitila
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Kommentteja
• Kun mietitään puukohtaista hiilensidontaa niin mikä on vertailukohta: alussa on 2000 puuta ja lopussa 

600-700? Tällä on paljon vaikutusta, paljonko voidaan sanoa YHDEN puun sitovan hiiltä. 

• EI ole realistista olettaa kaikkien 2000 taimen kasvavan täyteen puun mittaan. Mukaan tulee 
luontainen kuolleisuus ja jos kasvattaa ylitiheänä, jokaisen puun kasvu heikkenee, vaikka keskimäärin 
päästäisiin lähes samaan biomassatuotokseen. 

• Ei selviä, miten Luke laski yksittäisen puun sitoman hiilen määrän koko kiertoajalle. Huomioiko ne, 
ettei kaikki 2000 pääsee maaliin asti? Esim. Taimiteko -sivusto ei kuitenkaan huomioi tätä faktaa 
laskiessaan koko HEHTAARIN puuston sitoman hiilen määrää. 

• Lisäksi on hyvä huomata Luken laskelmissa seuraavat: Kyseessä on pellon metsitys (ei välttämättä 
yhtä helppoa kuin avohakatun alan uudelleenmetsitys), laskelmat on tehty erittäin rehevälle maalla, 
laskelmissa on huomioitu myös maahan sitoutunut hiili. 

• Em. syistä yksittäisen puun myyminen hiilensidontatarkoituksessa on perusteetonta. 
Ainoastaan kokonaiskasvu ja aito lisäisyys on relevanttia.
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Perusteita
• Ilmakehästä sitoutuneen hiilen määrä kotimaisissa puulajeissa on 

50 prosenttia kuivapainosta

• Havupuukuutioon on sitoutunut ilmakehästä keskimäärin noin 200 kg 
hiiltä eli 735 kg hiilidioksidia (CO2/C suhde on 3,67) ja koivukuutio 
sitoo kasvaessaan 900 kg hiilidioksidia

• Eri puulajien kuivapaino (kuiva-tuoretiheys; Hamberg ym. 2016, 
Suomen metsätilastot 2019)
– kuusi 380 kg/m3

– mänty 420 kg/m3

– koivu 497 kg/m3
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Hiilensidonta perustuen metsän keskimääräiseen kasvuun
• Etelä-Suomessa metsän keskimääräinen vuotuinen kasvu metsämaalla 

on 6,9 m3/ha ja pohjoisessa 3,2 m3/ha

Kasvutaulukoiden lähde: 
Suomen metsätilastot 2019

Alue
Mänty, 
m3/ha

Kuusi, 
m3/ha

Koivu, 
m3/ha

Leppä, 
m3/ha

Keskikasvu 
yht, m3/ha

Sidottu 
CO2, t/ha/v

Koko maa 2,4 1,7 1,0 0,2 5,2 4,1

Etelä-Suomi 2,7 2,5 1,3 0,3 6,9 5,2

Pohjois-Suomi 2,0 0,6 0,5 0,1 3,2 2,5

Kanta-Häme 1,8 4,4 1,4 0,7 8,3 6,3

Keski-Suomi 3,0 2,5 1,3 0,3 7,1 5,5

Kainuu 2,6 0,9 0,8 0,1 4,4 3,4

Lappi 1,5 0,3 0,4 0,0 2,3 1,7



27.10.202029

Kuinka paljon yksi puu sitoo CO2?
• Luken tutkimus (Maanavilja ym. 2019):

– Rehevällä kasvupaikalla Etelä-Suomessa puu ja maaperä yhteensä 55 v. 
kiertoajalla sitoo 235 CO2 kg/ha per puu = 4,3 kg/ha/v

– Vastaa 12,3 m3/ha vuotuista puuston kasvua ilman kuolleisuutta 

• VTT:n MOTTI -simulointien perusteella
– Vain ainespuun kasvu ja hiilensidonta huomioitu

– Männikkö; 90 v. kiertoajalla 3,9 m3/ha (3,0 CO2 t/ha), kiertoajan lopussa 
n. 700 runkoa/ha → yksi puu 4,3 CO2 kg/ha/v

– Kuusikko; 80 v. kiertoajalla 7,1 m3/ha (5,0 CO2 t/ha), kiertoajan lopussa 
n. 660 runkoa/ha → yksi puu 7,6 CO2 kg/ha/v



TP3. Hiilimetsätalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet

Biomassan aurinkokuivauskonsepti + hiilen sidonnan 
verifiointi
Jyrki Raitila

8.10.2020



Aurinkokuivauskonsepti
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• Taustalla VTT:n aikaisempia 
aurinkokuivurikokeita ja laitekehitystä –
jatkokehitys yhdessä muiden projektien 
kanssa

• Skaalaus ylöspäin; keräinala 24 m2

• Kuivaustehon lisäys integroimalla 25 kW 
ilmalämpöpumppu 
ilmanvaihtokoneeseen tarkoituksena 
poistaa tehokkaasti kosteutta (ei 
varsinainen lämmönlähde) – ei vaadi 
aurinkoa

• Liitetty kuivauskamari, jossa kuivattavaa 
materiaalia voidaan kierrättää

• Puhaltimien algoritmiohjaus ja 
monipuolinen instrumentointi

• Aurinkokuivaus koeajojakso toteutettu kesällä 2020 
– pumppu vielä testivaiheessa



Hiilensidonnan verifiointi
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• Metsien hiilensidontaa ei varsinaisesti monitoroida, mutta 
metsävarojen kartoitus on Suomessa huipputasolla

• Metsäkeskuksen vastuulla on julkisen metsävaratiedon 
hankinta ja ylläpito yksityismetsien osalta
– Perustuu säännöllisiin lentolaserkeilauksiin (6/12 v), ilmakuviin 

(joka vuosi) ja  maastokoealoihin

– Päivitetään hakkuu- ja toimenpidetietojen sekä kasvumallien 
mukaan

• Valtakunnan tasolla valtakunnan metsien inventointi (VMI) 
noin kymmenen vuoden välein (Luke)

• Satelliittidataan perustuva metsävarojen inventointi (mm. 
Sentinel ja F-TEP)

• Yritysten palvelut, mm. Silvere
– Drone- ja maastolaser


