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Tietotuote
Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalvelu

Tuottaja
Suomen metsäkeskus

Tuotteen kuvaus
Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalvelussa on nostettu esiin
puustotietojen perusteella Metsäkeskuksen metsävaratiedoissa mahdollisesti
pienpuuta sisältävien nuoren metsän hoito- tai ensiharvennus-ehdotuksen
omaavien metsävarakuvioiden keskittymiä. Aineisto tukee metsäalan toimijoita
energiapuukohdekeskittymien paikantamisessa ja nuorten metsien kunnostusten
markkinoinnissa.

Tietolähde
Energiapuukohdekeskittymät on poimittu Suomen metsäkeskuksen ylläpitämästä
metsävaratiedoista. Tieverkoston haussa on käytetty Väyläviraston Digiroadaineistoa.
Energiapuukohteiden poiminnassa käytettävät hakuehdot olivat:
• Ensiharvennusesitys: kyllä TAI nuorenmetsänhoitoesitys kyllä
• Esitysvuosi: Kuluva tai seuraava vuosi
• Keskiläpimitta 10–16 cm
• Runkoluku vähintään 2 000 r/ha
• Hakkuukertymän kuitu- ja energiapuupros. yhteensä 90 % tai enemmän.
• Kuvion pinta-ala väh. 0,5 ha
• Rajattu pois kuviot, joissa 3 vuoden aikana saapunut nmh-kemera
toteutusilmoitus, rahoitushakemus tai voimassa oleva metsänkäyttöilmoitus
Lisäksi on käytetty energiapuukohdekeskittymiä kuvaavia hakuehtoja:
• Ehdotusten pinta-ala keskittymässä yhteensä: väh 5 ha
• Etäisyys kuvioiden välillä max 250m
• Tien etäisyys max 500m

Hakuehdot on alun perin tuotettu vuonna 2021 nuoren metsän hoitoon ja
pienpuun korjuuseen kannustavan Tule metsään! -kampanjan yhteydessä, yhdessä
kampanjan projektiryhmän ja Metsäkeskuksen sisäisten asiantuntijoiden kanssa.
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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 5/2022.

Hinnoittelu
Maksuton.

Yhteystaho
Jyrki Lehtinen
Paikkatietoasiantuntija
jyrki.lehtinen@metsakeskus.fi
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