
WE REMOVE CO2 FROM THE ATMOSPHERE 

Mediakit



Mikä on Puuni?

Puuni on ilmastoteko, jolla on juuret.

Puuni Oy on markkinoiden johtava innovaatio- ja hiilikompensaatioyritys, jonka
tavoitteena on poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Keskitymme
tekemään konkreettista ja helposti ymmärrettävää hiilikompensaatiota,
jonka merkitys on kaikkien ymmärrettävissä. Luomme Suomeen uusia hiilinieluja
uudelleen metsittämällä kuntien aiemmin tyhjillään olleita joutomaita. Metsä ja
metsitys on tunnustettu kaikkein tehokkaimmaksi tavaksi torjua ilmastonmuutosta
ja poistamaan hiilidioksidia ilmakehästämme. Tutkimme myös jatkuvasti uusia,
innovatiivisia tapoja hiilensidontaan.

Puuni luo uusien hiilinielumetsien lisäksi kuntiin työtä ja toimeentuloa, lisää luonnon
monimuotoisuutta ja tarjoaa virkistysarvoja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Puuni mahdollistaa konkreettisen tavan kompensoida hiilidioksidipäästöjä ja
todentaa hiilinielun olemassaolon täysin läpinäkyvästi. Laskemme myös yritysten
hiilijalanjälkiä teollisuuden käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaan.
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Miksi Puuni? 

Päästökompensaatiosta on tullut nopeasti globaali jättibisnes. Ala on sitä ennestään
tuntemattomille vaikeaselkoinen ja hankala lähestyä. Puhutaan abstrakteista
asioista, krediiteistä, sertifikaateista ja hiilitonneista. Erilaisten kompensaatiomallien
vertailu ja arviointi on vaikeaa, ja ajaa sitä tekevän nopeasti upottavaan suohon,
josta ei tahdo löytää kuivaa maata jalkojensa alle. Puuni on konkreettinen
ilmastoteko, jonka merkitys on helposti kaikkien ymmärrettävissä.

Teorian ja abstraktion sijaan myymme ja puhumme konkretiaa. Puunin
toimintaperiaatteen ymmärtää meistä jokainen. Puuni on ilmastoteko, jolla on
juuret. Ei puhetta sertifikaateista, päästöoikeuksista ja krediiteistä, vaan maasta,
taimista, puista, metsistä, öttiäisistä, hyönteisistä, auringonnousuista ja
aamukasteesta.
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Hiilinielumme
Puunin uudelleen metsittämällä tuotetuilla hiilinieluilla on vähintään 100 vuoden
pysyvyys. Lähihiilinielut istutetaan suomalaisten kuntien omistamille joutomaille,
jotka eivät metsity luontaisesti (lisäisyys). Pyrimme luomaan lehtipuuvaltaisia lehtoja
ja sekametsiä, jotka ovat useamman puulajin ansiosta vastustuskykyisiä tauteja ja
tuhohyönteisiä vastaan (resilienssi).Monilajinen puukanta tarjoaa ekologiset lokerot
laajalle kirjolle lajeja (biodiversiteetti) ja on etenkin lehti- ja jalopuiden ansiosta
ilmastokestävä tulevaisuuden korkeammissa lämpötiloissa. Puunin hiilinielujen
hiilensidontakapasiteetin laskee Suomen Luonnonvarakeskus LUKE ja niistä
kirjoitetaan GHG-protokollan, LULUCF-ohjeistuksen mukainen, auditointikelpoinen
projektikuvaus.

Näin yritysten kompensaatiorahalla luodaan aina uutta monimuotoista
sekametsää, jota ei muussa tapauksessa syntyisi. Yrityksenne investointi jää
ideaalitapauksessa oman kuntanne alueelle ja sen asukkaiden hyödyksi.
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Sertifikaatti + QR-koodi

Kompensoimalla kotimaisiin hiilinieluihimme yrityksenne saa sertifikaatin, josta
näette kompensoidun hiilidioksidin määrän, hiilinielun tarkat sijaintikoordinaatit
sekä uniikin referenssinumeron. Lisäksi toimitamme QR-koodin, jonka kautta
näette helposti älylaitteilla hiilinielujen sateliittikuvat, puulajit ja muut lisätiedot.
Tällä tavoin haluamme taata hiilidioksidin poistamisen lisäksi helposti
ymmärrettävää ja todennettavaa kompensaatiota, jonka myös omat asiakkaanne,
työntekijänne ja muut sidosryhmänne ymmärtävät.

Hiilinielun QR-koodi: 
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Digitaalinen sertifikaatti kompensaatiosta

Sertifikaatista on myös  
mahdollista tilata  
fyysinen, ekologinen ja 
täyspuinen versio.
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Tie hiilineutraalisuuteen

Kompensoidaan 
tarvittaessa 

väistämättömät 
päästöt lisäyksellisiin 

hiilinieluihin

3
Luodaan realistiset 
päästövähennys-

suunnitelmat mitattavine 
osatavoitteineen

2
Määritetään yrityksen 

hiilijalanjälki

(Base year) 

1 
Kommunikoidaan tulokset 

asiakkaille, omistajille, 
työntekijöille, kumppaneille ja 

sijoittajille
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Puunin perustajatrio



PUUNI ON ILMASTOTEKO,
JOLLA ON JUURET.
J o o n a Pu h akka |  L i iket o imin t a
+358  50  533 9571
jo o n a.puh ak k a@puun i . f i

J u h a S i i t o n en  |  T ied e
+358  4 5  6 73 0 6 2 0
juh a.s i i to n en @puun i . f i

Pet r i  Kämäräin en |  Tekn o lo g ia
+358  4 5  6 4 1  1771
petr i .k am ar a in en @puun i . f i

Ph u o n g  Pu h akka  |  M arkkin o in t i & Vi est i n t ä
+358  50 598 3132
ph uo n g.puh ak k a@ puun i . f i
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