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Kestävää sijoitustoimintaa suomalaisen luonnon puolesta. 

Palvelujen esittely 2021



Hiilipörssin historia ja tulevaisuus

● 2018: Suomen luonnonsuojeluliitto perustaa Hiilipörssin Koneen 
säätiön. Alkaa soiden ennallistaminen yksityishenkilöiden 
lahjoituksilla.

● 2019: Toteutetaan Matkalla hiilineutraaliksi -selvitys, joka luo pohjan 
yrityspalveluille.

● 2020: Hiilipörssi Oy:n perustetaan ja yrityspalvelut aukeavat.  Yhtiön 
tarkoituksena on tarjota laadukkaita luonnonteknologioihin perustuvia 
kompensaatiopalveluita sekä asiantuntijapalveluita, joiden avulla 
asiakas voi aidosti saavuttaa hiilineutraaliuden (laskennat, tiekartat ja 
verifioinnit).

● 2021: Rakennamme yhteistyössä kompensaatioalan ‘parhaita 
käytäntöjä’.  



Hiilipörssi toimii 
monella tasolla

● Tasapainottaa
ilmastoa

● Lisää luonnon
monimuotoisuutta

● Edistää vesistöjen
puhtautta

● Lisää ihmisten 
hyvinvointia

ILMASTO

VESISTÖTMONI-
MUOTOISUUS

IHMINEN



Yrityskumppaneita ja 
-kompensoijia vuodesta 

2019 alkaen 

Hiilipörssi numeroina

yli 
1 M€

Kolmen toimintavuoden 
aikana rahoitettu 
ennallistamista 

Joka tarkoittaa 
ennallistettua 

suota yli

1260 
hehtaaria 

50 +
yritystä



Lisätään ymmärrystä erilaisista 
kompensaatioista

MAAPERÄN HIILIVARASTOJEN KASVATUS

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN 
MITÄTÖINTI

KEHITYSHANKKEET

VANHAN METSÄN SUOJELU

PUIDEN ISTUTTAMINEN 
JOUTOMAILLE

LUONNON 
TEKNOLOGIAT

IHMISEN 
TEKNOLOGIAT

Määritetään ja 
määrällistetään eri 
teknologioiden 
systeemivaikutukset… 

… Luontoon:
Sopeutumiskyky, 
resilienssi, 
luontokadon 
estäminen jne.

… Yhteiskuntaan: 
Rahoitukseen, 
lainsäädäntöön, 
tasavertaisuuteen 



Kaksi lähestymistä kompensaatioon

VAIHTOEHTO 2 
Korjataan yhteiskunnan 
ja talousjärjestelmän 
virheitä lainsäädännön 
ja rahoituksen keinoin. 

MAAPERÄN HIILIVARASTOJEN KASVATUS

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN 
MITÄTÖINTI

KEHITYSHANKKEET

VANHAN METSÄN SUOJELU

PUIDEN ISTUTTAMINEN 
JOUTOMAILLE

LUONNON 
TEKNOLOGIAT

VAIHTOEHTO 1 
Korjataan ihmisen 
luonnolle tekemä 
vahinko ja estetään 
uudet haitat. Luonto 
korjaa itse itsensä.

IHMISEN 
TEKNOLOGIAT



Suokompensaatio ajassa

5 VUOTTA
• ennallistaminen tehty, hiilivuoto pysäytetty 

- noin 2,8 tonnia CO2e per hehtaari jää 
vuosittain vuotamatta ilmakehään.

• vesistöpäästöt pysäytetty
• monimuotoisuus ei vähene

20 VUOTTA
• kompensaatio 100 % kertynyt 
• vesistön puhdistuminen käynnissä
• monimuotoisuus lisääntyy

50 VUOTTA
• aktiivinen hiilinielu käynnissä
• vesistövaikutukset tuntuvat laajasti
• monimuotoisuus lisääntynyt 
selvästi



SUOKOMPENSAATION KOMPENSAATIOKRITEERIT

- LISÄISYYS- suo jäisi ennallistamatta ja hiilivuoto ennalleen ilman 
rahoitusta

- VUOTO - ennallistetun suon tilalle ei ojiteta uutta luonnontilaista 
tai umpeutunutta

- TODENTAMINEN - ennallistuksesta raportoidaan Simolan ja Co 
(2012) tutkimusten lukujen mukaan

- LUONTOVAIKUTUKSET: luonnon monimuotoisuus ja vesistöt 
- SOSIAALISET- ALUETALOUSVAIKUTUKSET- konetyö, kalastus, 

järvien käyttöarvo, kalastus ja  mahdollinen matkailu yms.



Yhden CO2-tonnin hinta 
kompensaationa

Suokompensaatio numeroina

* Hiilihyöty lasketaan 15 vuoden ajalta ennallistuksen toteuduttua

2,8 

tonnia CO2e/ha 
vuodessa

Ennallistaminen 
estää hiilivuotoa

Ennallistaminen 
maksaa

1100 

€/ha

27 € 

(alv 0%) *



Kompensaation hinta ja kulurakenne 

Suokompensaation CO2-tonnihinta on 27 
€ + alv (33,50 € sis. alv.) Kompensaatioksi 
lasketaan ennallistamista seuraavien 15 
vuoden laskennallinen hiilihyöty. Muut 
vaikutukset tuottavat 100 vuoden aikana 
varmuuskertoimen 4–5. 
Suokompensaation hinnasta 70 % 
menee suoraan valitun kohteen 
ennallistamiseen.
 
Metsäkompensaation alustava 
CO2-tonnihinta on 36 € + alv. Ikimetsän 
suojelun hiilihyöty toteutuu välittömästi, 
kun kompensaatio estää uhatun metsän 
hakkuun.  Metsäkompensaation hinnasta 
5-12 % käytetään toiminnan 
kehittämiseen.

Hinnat voimassa toistaiseksi (2/2021).



METSÄKOMPENSAATIO
• 1m3 vanhassa metsässä 
säilytettyä puuainesta 
pidättää noin 1000 kg CO2 
poissa ilmasta.
• Puuston suojelun hinta 
36-44 € /CO2 tonni.  
• Kompensaatioksi 
lasketaan vain runkopuun 
säilytetty hiili. 
• Pysyvyys varmistetaan 
suojelemalla alue

Metsäkompensaatio numeroina 

• Vanhan metsän suojelu 
on myös lajistonsuojelua 
- uhanalaiset lajit 
kiittävät!

Metsäkompensaation alustava 
CO2-tonnihinta on 36 € + alv. Ikimetsän 
suojelun hiilihyöty toteutuu välittömästi, 
kun kompensaatio estää uhatun metsän 
hakkuun.  Metsäkompensaation hinnasta 
5-12 % käytetään toiminnan kehittämiseen.

Hinnat voimassa toistaiseksi (1/2021).



A2 Hiilijalanjälkilaskenta ja tiekartta. Näiden osana 
määritellään kompensaatiotarve ja toteutus, sekä 
evaluoidaan kompensaation vaikutus muihin 
toimenpiteisiin.

A3 Verifiointi (kolmas osapuoli  / Positive Impact)

A1 Haluamme yrityksestämme hiilineutraaliksi 
TAI haluamme kompensoida toimintamme jonkin osa-alueen, tai 
tuotteen / palvelun päästöt. 

A4 Tarjousneuvottelu kompensaatiosta: 
Kompensointitarve, ajoitus tiekartan ajalle, hinta, 
toteutusmalli, muut palvelut

A5a Sopimus 
hehtaareista ja 
hyödyistä

A5b Sopimus 
viestinnästä ja 
labelin* käytöstä

A5c Sopimus 
asiantuntija- 
työstä ja 
todistuksista

A6 Kompensoinnin toteutus, kampanjan ja viestinnän 
toteutus, kaiken seuranta, rekisterin päivitys ja ylläpito.  

B1 Haluamme tehdä jotain, jolla on myönteisiä, ilmasto-, luonto- ja 
hyvinvointivaikutuksia: kädenjälkeä - niin laadullisista kuin 
määrällisistä. 

B2 Tehdään aiesopimus ennallistettavista tai suojeltavista 
hehtaareista, mukana kädenjälkikuvaus ja -laskelma TAI 
laaditaan suunnitelma omaan tuotantoketjuun perustuvasta 
kädenjäljen/kompensaation toimintatavasta. 

B3 Suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa toimenpiteestä 
viestiminen ja tukimateriaalit (verifioidut viestintäväittämät, 
FAQ, kampanja- ideat tai kampanjan materiaalit, laskurit 
tms.)

B4. Toteutetaan ennallistamis/suojelu-urakka, varmistetaan 
pysyvyys ja hoidetaan suhteet paikallisyhteisön ym. 
sidosryhmien kanssa.

B5. Mitätöidään hehtaarit/hiilitonnit rekisteristä (myös 
kädenjälki mitätöi vastavan määrän kompensaatiotonneja 
rekisteristä), raportoidaan toteutuksesta ja vaikutuksista 
(julkinen rekisteri suunnitteilla 2021-22), todistus 
asiakkaalle. 

Hiilineutraalius Kädenjälki



1. Selvitetään päästöt

● Laaditaan rajaus 
päästölaskennalle ja 
hiilineutraalisuudelle. 

● Toteutetaan tiedonkeruu ja 
lasketaan hiilijalanjälki 
vähintään yritykselle, 
tarvittaessa myös tuotteille. 

● Päätetään laskennan 
päivitysrutiineista ja 
vastuuhenkilöistä 

2. Tarkennetaan 
CO2-tavoite

● Arvioidaan päästövähennysten 
tavoitetaso ja aikataulu 
päästökomponenttien tasolla. 
Näin toimenpiteiden suunnittelu 
ja seuranta helpottuvat. 

● Hyväksytetään tavoite yrityksen 
johdossa, ennakoidaan 
käytettävissä olevat resurssit. 

● Hiilineutraaliuden 
työkalupakissa mukana myös 
kompensaatio. 

3. Laaditaan tiekartta

● Päätetään toimenpiteistä, 
joilla päästöjä pienennetään. 
Määritetään näille aikataulu ja 
vähennystavoite. 

● Jos pyritään 
hiilineutraaliuteen, 
toimenpidevalikoimaan tulevat 
mukaan kompensaatiot. 

● Sovitaan seurannasta, 
päivityksistä sekä 
vastuuhenkilöistä.

4. Ja sitten hommiin! 

● Toteutetaan päästö- 
vähennykset suunnitellusti

● Kerätään tiedot toteutumasta 
ja lisätään CO2 Roadmappiin. 

● Justeerataan suunnitelmia ja 
laajennetaan laskennan 
rajausta tarvittaessa, jos esim. 
toimintaan tulee merkittäviä 
muutoksia

● Toteutetaan tarvittavat 
kompensaatiot vuosi- 
suunnitelman mukaisesti 

Yrityksen polku hiilineutraaliksi



Neuvottelut

Hiilipörssin asiantuntija 
perehtyy kohteeseen, sen 
omistukseen ja suojeluun 
vaikuttaviin tekijöihin. 
Neuvotteluja käydään 
maanomistajien, 
ELY-keskuksen ja muiden 
sidosryhmien kanssa. 
Sovitaan puitteet 
suunnitteluvaiheelle ja 
valmistellaan alueen 
suojeluhakemus. 

Suunnitelma

Kohteesta laaditaan 
ennallistamissuunnitelma sekä 
aikataulu. Suunnitellaan 
ennallistamisen vaiheistus, 
määritellään kompensaation 
muodostuminen (hiili-, vesistö- ja 
monimuotoisuusvaikutusten 
laskelmat, katselmukset, verifiointi, 
varmuuskertoimet). Sitova 
sopimus maanomistajan kanssa 
mahdollistaa kompensaatioiden/ 
kädenjäljen myynnin 
käynnistymisen. 

Suojelupäätös

Alueen omistus säilyy 
yleensä alkuperäisillä 
omistajilla. Alue on 
pysyvästi suojeltu. 
Suojelupäätös velvoittaa 
ennallistamisen 
toteuttamiseen 
suunnitelmien mukaan. 
Toinen mahdollisuus on, että 
Hiilipörssi hankkii alueen 
omistukseensa ja varmistaa 
itse pysyvyyden.

Ennallistamisen 
toteutus ja seuranta

Toteutetaan ennallistaminen 
suunnitelmien mukaan, 
(toteutusaikataulu riippuu 
sääolosuhteista). 
Ennallistuksen edistymistä 
seurataan ja 
dokumentoidaan alkuun 
vuosittain, myöhemmin 
harvemmin. Viranomais- 
raportointi vaatimusten 
mukaan. 

Ennallistamis-/suojeluprosessin kulku



Mitä edellytetään kompensaatioasiakkaalta? 
1. Kykyä osoittaa sitoutumista kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin.
2. Ajantasaista hiilijalanjälkilaskentaa, sisältäen scopet 1, 2 laskettuna, ja 

scopen 3 (alihankintaketju) kartoitettu (merkittävimmät päästölähteet. 
3. Selkeä suunnitelma ja sitoutuminen vähentää scope 1 ja 2 päästöjä. 
4. Selkeää suunnitelmaa / toteutusta vähentää scopen 3 päästöjä. 
5. Sitoutumista sopimukseen Hiilipörssin kanssa hiilineutraalius- / 

kompensaatioväittämistä viestinnässä ja markkinoinnissa. 
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Kiitos!
Yhteystiedot: outi@hiiliporssi.fi, tel. +358 40 4114541 


