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Pikakelaus Hiilipörssin historiaan
● Hiilipörssi aloitti 2018 SLL:n hallinnoimana hiilijalanjäljen hyvityspalveluna.

● Hiilipörssi 1.0. yksityishenkilöille suunnattu kauppapaikka. Koneen Säätiön 
rahoitus 2018.

● Vuonna 2019 Matkalla hiilineutraaliksi selvitys.  

● Hiilipörssi 2.0. yrityksille ja organisaatioille. Kehitystyötä yritysten tuella 2019-
2020.

● 2020 muuttui yritykseksi; Hiilipörssi Oy

● 2020-21-22 laaja osallistuminen kompensaatioita käsitteleviin työryhmiin.

● 2022 Luontoatlas (Nesslingin Säätiön rahoitus); yhdistetty päästö- ja 
luontohyvitysten kohtauspaikan rakentaminen. Ekologisten kompensaatioiden 
kehitys osaksi toimintaa?

● Hiilipörssi tuottaa soiden (ja metsien) hiilivarastojen säilyttämiseen ja 
kasvattamiseen perustuvaa C-kompensaatiota yrityksille ja yksityisille. 
Jatkossa kokonaisvaltainen luontokompensaatio.

● Yhteensä ennallistanut noin 1400 ha soita.



Ainoa todella oleellinen
asia ilmastolle:

Paljonko hiiltä on 
ilmakehässä ja paljonko sitä

on varastoissa!





Miksi yhteistyössä, porukalla?

• Ennallistamisen hyödyt ovat monipuolisia, mutta toteutus on hidasta, 
kallista ja vaatii paljon erityisosaamista.

Yhteistyölle todellinen tarve!

• Suomen yli 5 miljoonasta ojitetusta suohehtaarista pitäisi kaikkien mielestä 
ennallistaa vähintään 1 miljoona ha, joidenkin mielestä 2-3 miljoonaa ha ja 
joidenkin mielestä kaikki. Mikä vain em. on joka tapauksessa valtava määrä. 

Uusia ratkaisuja rahoituksen hankintaan ja ennallistettavien 
kokonaisuuksien löytämiseen ja työn alle saamiseen on keksittävä 
(Luontoatlas). Menetelmien on oltava skaalautuvia.

 Yhteistyö on välttämätöntä!



Piitsonsuolla yhteistyötä pelkän puheen sijaan!
- Hiilipörssi operoi kokonaisuutta kasaan 

- Maanomistaja Tornator antaa toimintamahdollisuuden ja tuottaa 
vastuullisuusohjelmansa mukaisia luontohyötyjä 

- ELY-keskus tuottaa lisäarvoa vesiensuojelulle YM:n vesiensuojelun tehostamisohjelman 
rahoituksella

- Koitajoen kalastusalue tukee toimintaa ja oli pääennallistajana viereisillä 
Sammalpuronsuolla ja Kiukoisensuolla (Freshabit LIFE-rahoitus)

- Hiilikompensaatioiden ostajat rahoittavat ennallistamista (mukana mm. Digia, NIB, 
EcoReal, Hannes Snellman, GoFore, Saatsi, Nomaji, Madvetures, Vet24Store, Flegma, 
Kustom Furniture, Saxo, Ihme, Simlified Living, ym. sekä yksityisiä ihmisiä). 

- Suomen luonnonsuojeluliitto & Tallberg rahoittavat osaltaan Piitsonsuon luonnon 
palauttamista ja SLL operoi sammalen siirtokokeilua. 

- Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni hankkeesta rahoitetaan SLL:n ja Itä-
Suomen yliopiston yhteistutkimus rahkasammalen siirtojen vaikutuksesta 
ennallistamistuloksen nopeuteen. 

• Oleellisessa osassa käytännön työssä ovat Luontokunnostus Janne Raassina ja Esa 
Pesonen Ky, sekä taitavat kaivinkoneenkuljettajat! 

www.ym.fi/vedenvuoro

https://mmm.fi/-/rahkasammalen-paluu

http://www.ym.fi/vedenvuoro
https://mmm.fi/-/rahkasammalen-paluu


Pohjois-Karjalaan?
• Hiilipörssin tulovirrasta noin 70-80 % siirtyy alueelta ostettavana työnä suoraan 

aluetalouteen ennallistamispaikkakunnille, noin 20 % kuluu 
ennallistamissuunnitteluun, maanomistajaneuvotteluihin, sopimuksiin, 
hakemuksiin, raportointiin, paketin koossapitämiseen sekä loppu hallintoon (mm. 
kompensaatiorekisterin ylläpito, jota Suomessa ei vielä kaikille yhteisenä ole). 

• Ennallistamisalueen luonto paranee, virkistyskäyttömahdollisuudet ja 
matkailupotentiaali paranevat. Jo nyt Piitsonsuolla on vieraillut tutustujia ympäri 
Suomen ja mm. tutkijoita Saksasta saakka. Moni rahoittaja haluaa käydä vaikka 
lomallaan tutustumassa paikkaan, jonka palauttamista on tukenut.

• Yhteistyö on tuonut konkreettista etenemistä, jota yksikään osallistujataho ei olisi 
yksin kyennyt tekemään! 

• Iso Piitsonsuo on jo kokonaan ennallistettu ja Pienellä Piitsonsuolla
kaivinkonetyöt ovat meneillään. Keliolosuhteet suosivat viime talvena ja 
menneenä kesänä ja nyt näyttää, että ennallistaminen saadaan valmiiksi 
huomattavasti nopeammin kuin oli oletettavissa. Sitten vaan hillavuotta 
odottamaan…





Allikkoalue talvityötä



Kantavammat 
kesätyönä



Ennen ja nyt





Vesiensuojelun erityistoimia



Vesiensuojelun 
erityistoimia



Luontohyödyt; Sijainti!
Suoperhoset ja linnut tulivat jo, muut hitaampia



Rahkasammalen paluu - tutkimusta
• Etsitään menetelmää nopeuttaa 

rahkasammalten palautumista 
ennallistuksen jälkeen

• Vaikutusta mm. kasvihuonekaasu-
taseeseen ja vesiensuojeluun



Tornatorin monimuotoisuusohjelma



• Tulevaisuuden ennakointi – hyvinvoiva metsä on edellytys metsien 
kestävän käytön toteutumiselle. Monimuotoisuus=hyvinvointi!

• Tärkeimpinä teemoina talousmetsien luonnonhoito, suojelu ja 
ennallistaminen

• Muutoksen hitaus luonnossa – ohjelmakausi 10 vuotta

• Liiketoiminnan huomioon ottaminen

Monimuotoisuusohjelma – Tornator

https://www.tornator.fi/monimuotoisuus/

Lähtökohdat ohjelman laatimiseen

https://www.tornator.fi/monimuotoisuus/
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Monimuotoisuusohjelma ja yhteistyö
• Osa ohjelman toimenpiteistä omin 

voimin

• Soiden ja muiden elinympäristöjen 
ennallistaminen ja kunnostaminen:
• Osin Tornator:n omana työnä

• Osin yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa kuten Piitsonsuo

• Ennallistaminen ja elinympäristöjen 
kunnostukset sopivia ja hyviä 
yhteistyökohteita!



Yhteistyö piitsonsuolla
• Yhteistyö: sama työ voitaisiin tehdä yksinkin, 

mutta yhteistyöstä hyötyneet kaikki 
osapuolet, esim.

• Tornator: Maaomaisuuden ekologinen tila 
paranee, monimuotoisuus lisääntyy

• Hiilipörssi: Hiilensidontaan kapasiteettia

• Tutkimus: Mahdollisuus tutkimuskäyttöön, 
tulokset hyödyttävät toimijoita 

• Monet muut tahot

• Toimijoiden välinen tiedonvaihto, 
menetelmien kehitys yms., kaikki plussaa. 
Yhteistyöllä myös suurempi ekologinen 
vaikuttavuus

• Todellista win-win – toimintaa!

• Pohjois-Karjala ja etenkin 
Koitere-Koitajoen ympäristö:
• Tornatorilla merkittävä 

maanomistus, keskeinen 
toiminta-alue myös 
monimuotoisuuden 
hoitamisessa ja 
monimuotoisuusohjelman 
tuloksissa

• Hyvää yhteistyötä alueen 
toimijoiden kanssa ja hyvät 
lähtökohdat myös jatkoon

• Kokemuksia, käytäntöjä, 
tuloksia yms. voi soveltaa 
kaikkialle
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Kiitos!

Risto.sulkava@hiiliporssi.fi

Rauli.perkio@tornator.fi

mailto:Risto.sulkava@hiiliporssi.fi
mailto:Rauli.perkio@tornator.fi

