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Tietotuote 
Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät 

Tuottaja 

Suomen metsäkeskus 

Tuotteen kuvaus 

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -tietotuote sisältää karttapalvelun ja 

PowerBI -raportin. 

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalvelussa on nostettu esiin 

puustotietojen perusteella Metsäkeskuksen metsävaratiedoissa mahdollisesti 

pienpuuta sisältävien nuoren metsän hoito- tai ensiharvennus-ehdotuksen 

omaavien metsävarakuvioiden keskittymiä.  

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -raporttiin on kerätty tiedot keskittymien 

pinta-aloista, tilavuuksista sekä puuston pituuksista ja läpimitoista. Tietoja on 

mahdollista tarkastella maakunta- ja kuntatasolla, omistajaryhmä-, toimenpide-

ehdotus tai pääpuulaji-valinnoilla. Raportti sisältää myös Tiedot kartalla -

välilehden, jossa on esitetty keskittymien määrien jakautumiset maakunta- ja 

kuntakarttojen avulla. 

Aineisto tukee metsäalan toimijoita mahdollisten energiapuukohdekeskittymien 

paikantamisessa ja nuorten metsien kunnostusten markkinoinnissa. 

Tietolähde 

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät on poimittu Suomen metsäkeskuksen 

ylläpitämistä metsävaratiedoista. Tieverkoston haussa on käytetty Väyläviraston 

Digiroad-aineistoa. 

 

Mahdollisten energiapuukohteiden poiminnassa käytettävät hakuehdot: 

• Kuviolle on esitetty nuoren metsän hoitoa tai ensiharvennusta. 

• Esitysvuosi: Kuluva tai seuraava vuosi. 

• Keskiläpimitta 10–16 cm. 

• Runkoluku vähintään 2 000 r/ha. 

• Hakkuukertymästä on kuitu- ja energiapuuta vähintään 90 %. 

• Kuvion pinta-ala on vähintään 0,5 hehtaaria. 
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• Poimintajoukosta on poistettu kuviot, joihin on viimeisen kolmen vuoden 

aikana saapunut kemera-toteutusilmoitus nuoren metsän hoidosta tai joilla 

on voimassa oleva metsänkäyttöilmoitus. 

 

Lisäksi on käytetty energiapuukohdekeskittymiä kuvaavia hakuehtoja: 

• Pinta-alaa keskittymissä on vähintään 5 hehtaaria. 

• Keskittymän kuvioiden etäisyys toisistaan on korkeintaan 250 metriä. 

• Keskittymän etäisyys tiehen on korkeintaan 500 metriä. 

Tiedon päivitysrytmi 

Aineisto päivitetään kaksi kertaa vuodessa. 

Luotettavuus 

Aineisto tuotetaan Metsäkeskuksen ylläpitämistä metsävaratiedoista. 

Metsävaratiedon laatu kuvataan omassa laatuselosteessaan, joka löytyy 

Metsäkeskuksen verkkosivujen Tiedon laatu -sivulta. Tietotuote on 

valtakunnallinen. 

Metsäkeskus suosittelee kuviotietojen tarkistusta maastossa ennen toimenpiteisiin 

ryhtymistä sekä metsäammattilaisen avun käyttämistä puukaupassa, tila-arvioissa 

ja muissa merkittävissä taloudellisissa päätöksissä. 

Saatavuus ja käyttöehdot 

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 

4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti 

kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on 

merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Esimerkiksi: Sisältää Suomen 

metsäkeskuksen energiapuukohdekeskittymien aineistoa 10/2021. 

Yhteystaho 

Jyrki Lehtinen 

Paikkatietoasiantuntija 

jyrki.lehtinen@metsakeskus.fi 
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