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Kasvua kiertotaloudesta - Hiilikauppaa metsissä ja pelloilla

▪ Yrityksien hiilineutraaliustavoitteita voidaan edistää vapaaehtoisella 

päästökompensaatiolla

▪ Päästöjen vähentämistä täydentävä toimenpide, jota on jo aiemmin 

tehty (esim. metsitysprojektit ulkomailla)

▪ Potentiaalia hiilensidonnan lisäämiseen myös Suomen metsissä ja pelloilla

▪ Metsäteollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää maaperän 

hiilivaraston kasvattamisessa

▪ Metsien tuhkalannoituksella voidaan lisätä puiden hiilensidontaa jne…

17.3.2022
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Ohjelma

17.3.2022
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Kasvua kiertotaloudesta - Hiilikauppaa metsissä ja pelloilla

Hiilinielut ja varastot

päästökompensaation 

mahdollistajina

Maarit Liimatainen

Luonnonvarakeskus, Ruukki/Oulu

Tuotantojärjestelmät –yksikkö

Nurmet ja kestävä maatalous -ryhmä

17.3.2022



5 17.3.2022

Hiilinielut ja -varastot

Moneen muuhun teollisuuden alaan tai yhteiskunnan sektoriin 
verrattuna maa- ja metsätaloudella on erityinen potentiaali 
ajatellen päästökompensaatioita ja hiilikauppaa

Kuva: Maarit Liimatainen, Luke
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Metsät hiilinieluina ja -varastoina

17.3.2022Maarit Liimatainen

Lähde: 

https://mmm.fi/documents/1410837/22836561/Metsi

en+rooli+ilmastonmuutoksen+hillinnassa.pdf/b8b481

04-a90c-ed4d-647d-

8982f8f507d5/Metsien+rooli+ilmastonmuutoksen+hill

innassa.pdf?t=1631803653503

Nielu = hiiltä sidotaan

Päästölähde = hiiltä vapautuu

Poistuma = nielun ilmakehästä poistama hiili

Hiilitase = hiilivaraston muutos vuositasolla 

(prosessin toimiminen hiilen lähteenä tai 

nieluna)

Metsien hiilivarasto = maanpäällisen ja -

alaisen elävän ja kuolleen biomassan hiili. 

Puuston kasvu ja maaperän karikesyöte 

kasvattavat metsien hiilivarastoa, hakkuut ja 

puunkorjuu sekä puuston lahoaminen ja 

maahengitys ovat pienentävät metsien 

hiilivarastoa. Lähde: 

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-

FI/Ilmastotyo/Metsat/Keskeiset_kasitt

eet(60013)

https://mmm.fi/documents/1410837/22836561/Metsien+rooli+ilmastonmuutoksen+hillinnassa.pdf/b8b48104-a90c-ed4d-647d-8982f8f507d5/Metsien+rooli+ilmastonmuutoksen+hillinnassa.pdf?t=1631803653503
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Metsat/Keskeiset_kasitteet(60013)
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Maatalousmaat hiilinieluna ja -varastona

17.3.2022Maarit Liimatainen

Maatalousmailla 

suuri potentiaali 

hiilen sidontaan

Ilmastoystävälliset 

viljelytoimet 

vähentävät KHK-

päästöjä ja lisäävät 

maahan 

varastoituvan hiilen 

määrää

Kivennäispellot vs. 

turvepellot

Lähde: https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf

https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf
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Maaperän hiilivaraston ja sen muutoksen mittaaminen

▪ Maanäytteet (hiilen määrä)

▪ Kasvihuonekaasupäästöjen 

mittaaminen

▪ Pimeät kammiot

▪ Valoisa kammio

▪ Pyörrekovarianssimenetelmä

▪ Laboratoriokokeet

▪ Mallintaminen

▪ Mittaustulosten rajallisuus ja 

yleistäminen

17.3.2022Maarit Liimatainen

Lähde: https://carbonaction.org/wp-
content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf

https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf
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LOHKO-KHK
Hankkeen vetäjä: Jari Liski, FMI

▪ Kohti peltolohkokohtaista kasvihuonekaasulaskentaa: uudet päästökertoimet ja 
mallitusratkaisut sekä päivitettävä järjestelmä

▪ Kehittämishanke (2022-2024): edistää “siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja 
metsätaloutta ja muuta maankäyttöä” (LULUCF)

▪ → kehitettävillä menetelmillä voidaan arvioida kasvihuonekaasujen 
sidonta ja päästöt peltolohkokohtaisesti ja huomioida viljelytoimien 
vaikutus tässä laskennassa, mikä mahdollistaa maanviljelyn 
ilmastotoimenpiteiden suunnittelun nykyistä yksityiskohtaisemmin, 
vaikutusten seurannan ja ohjaustoimenpiteiden kehitystyön.

17.3.2022Maarit Liimatainen

www.carbonaction.fi/lohko-khk

#LOHKOKHK
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LOHKO-KHK

Työpaketit
Jari Liski, FMI



Kiitos!

Maarit Liimatainen


