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Metsätieto ja 
energiapuun hankinta

Keskeinen keino lisätä paikallista 
puupolttoaineiden tarjontaa tur-
peen korvaamista varten on te-
hostaa energiapuun talteenottoa 
metsänhoidollisesti kiireellisiltä 
nuoren metsän kunnostuksen ja 
ensiharvennuksen kohteilta. 

Toimintaa kohdistetaan 
keskittymiin
Korjuun kannattavuutta voidaan 
parantaa hyvällä korjuukohteiden 
valinnalla ja kohdentamalla hak-
kuita ensiharvennusten kuviokes-
kittymiin.

Korjuukohteita Suomen metsis-
sä riittää, mutta miten muodostaa 
kannattavia leimikkokeskittymiä 
ja tavoittaa maanomistajia met-
sänhoidollisten hakkuiden mark-
kinointia varten? 

Laserkeilauksen yksityismetsis-
tä tuottama metsävaratieto sisäl-
tää kuviokohtaisten metsävara- ja 
luontotietojen lisäksi kuviokoh-
taiset hakkuu- ja hoitotoimenpi-
de-ehdotukset. Metsäkeskuksen 
metsävaratieto luo valtakunnalli-
sesti yhtenäisen tietopohjan edis-
tämään niin metsänomistajien 
kuin eri toimijoiden käytännön 
toimintaa ja elinkeinon harjoitta-
mista. 

Tietoa kohteiden sijainnista
Metsävaratietojen perusteella voi-
daan laskea alueittaiset raaka-ai-
neen potentiaalit ja myös energia-
puun kestävät hakkuumahdolli-
suudet. Kuvioittainen metsäva-
ratieto mahdollistaa myös tiedon 
suorahakuja ja kiireellistä käsit-
telyä tarvitsevien nuoren metsän 

hoidon ja ensihar-
vennnuskeskitty-
mien paikantamis-
ta puunhankinnan 
suunnittelua ja koh-
teiden suoramark-
kinointia varten.
Metsäkeskuksen re-
kisterin metsäva-
ratiedot ovat julki-
sia ympäristötieto-
ja, mutta vapaasti 
tiedon tarvitsijoi-
den saatavilla olevat 
avoimet metsäva-
ratiedot eivät sisäl-
lä maanomistajien 
nimiä ja kiinteistö-
tunnuksia. Yleisku-
van nuoren met-
sän hoidon työlajin 
kohteiden sijainnis-
ta saa Metsäkeskuk-
sen www-sivuilta 
Metsätyöt kartalla 
-palvelusta.
Metsäalan palvelu-
tarjoajat ja yritykset 
voivat hyödyntää organisaation 
jäsenyyttä ja aktiivista asiakas-
suhdetta metsänomistajien suos-
tumusten saamiseen metsävara-
tiedon hyödyntämiseksi metsään.
fi -palvelun tietojen kautta. Jos 
palvelutarjoajalle ei ole tätä mah-
dollisuutta, voidaan käyttää tieto-
pyyntömenettelyä. 

Maanomistajan yhteystietojen 
luovuttaminen ja metsätietolaki
Kun metsävaratietoihin yhdiste-
tään kiinteistöjä ja metsäkeskuk-
sen asiakkaita koskevat tiedot, 
muodostuu metsätieto. Metsäkes-
kuksen rekistereissä olevien met-
sätietojen luovuttamiseen sovelle-
taan lakia Suomen metsäkeskuk-
sen metsätietojärjestelmästä eli 
metsätietolakia (419/2011 9 §). 

Energiapuun hankkija voi ha-
kea metsäkeskukselta maanomis-
tajan yhteystietojen luovuttamista 
suoramarkkinointia varten. Met-
sänomistajan yhteystiedot voi-
daan luovuttaa metsätalouteen 

liittyvää suoramarkkinointia var-
ten metsäkeskuksen tietojärjestel-
mästä, ellei maanomistaja ole sitä 
kieltänyt. Tietojen luovuttamista 
haetaan kirjallisesti metsäkeskuk-
selta täyttämällä metsäkeskuksen 
verkkosivuilta löytyvä tietopyyn-
tölomake. Tietopyynnössä kuva-
taan mihin tarkoitukseen tieto-
ja käytetään esimerkiksi energia-
puuleimikoiden ostoon. Tieto-
pyynnöstä peritään toimitusmak-
su 150 e luovutuskertaa kohti ja li-
säksi 0,1 e metsänomistajaa kohti.

Metsänomistajien yhteystietojen 
valintaperusteet ja poimintaehdot
Käytettävissä olevat maanomista-
jan yhteystietojen valintaperusteet 
on lueteltu metsätietolain 9 §:n 1 
momentissa. Maanomistajan yh-
teystietojen valintaperusteena 
voidaan käyttää henkilön osoitet-
ta ja kotikuntaa, ikää, sukupuol-
ta, äidin- tai asiointikieltä ja tie-
toa minkä ajan kiinteistö on ollut 
henkilön omistuksessa.

Metsäkiinteistöjen valintape-
rusteena voidaan käyttää myös 
kiinteistön tai metsäkuvioiden 
sijaintia, pinta-alaa, pääpuulajia, 
puuston keskitilavuutta sekä eri 
metsänhoitotöitä ja hakkuita kos-
kevia toimenpide-ehdotuksia. 

Metsäkeskuksen yritysneuvo-
jilta saa apua yhteystietojen tie-
donluovutuspyynnön lomakkeen 
täyttämiseen ja yhteystietojen 
käyttämiseen asiakkaiden han-
kintaan. Metsänomistajien yhte-
ystietoja voi käyttää metsäpalve-
luiden markkinointiin kirjeposti-
na ja puhelimitse. Metsäkeskus ei 
luovuta metsänomistajien sähkö-
postiosoitteita. Tietojen käsitte-
lystä ja luovutuksesta tarkemmin 
osoitteesta https://www.metsakes-
kus.fi/fi/asiointi/tietojen-kasitte-
ly-ja-luovutus n

Kyösti Turkia on Suomen metsäkes- 
kuksen bioenergian ja biotalouden 
asiantuntija ja Nuutti Kiljunen on 
elinkeinopäällikkö.

Metsäkeskuksen tuot-
tama ja ylläpitämä 
ajantasainen metsäva-
ratieto sopii potentiaa-
listen energiapuukoh-
teiden paikantamiseen.

n Kyösti Turkia ja Nuutti Kiljunen 

Metsävarat

ã Energiapuukokoisia, riukuuntu-
neita nuoria metsiä on maassamme 
lähes 400 000 ha.

ã Nuoren metsän hoitokohde odottaa kunno-
stajaa.




