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Ohjelma

• Ohjelma klo 11.00-13.00

• Hankkeen esittely

• Ensiharvennusten ajoitus ja merkitys

• Ensiharvennuskeskittymien puuraaka-ainepotentiaali

• Ensiharvennuskeskittymien puunkorjuun taloudelliset 

edellytykset

• Keskustelu ja yhteenveto
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Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu 

liikkeelle

Hanke-esittely

12.11.2020

Marja-Leena Päätalo



Hankkeen tausta ja raamit

• Ensiharvennusrästejä on erityisesti Pohjois-Suomessa, mutta 

tieto niiden sijainnista, kertymistä ja korjuukelpoisuudesta on 

puutteellista

• Edellisessä hallitusohjelmassa korostettiin biotalouden 

merkitystä Suomelle

• Hankkeen päätavoite on saada puu liikkeelle ja samalla 

nostaa metsähoidon tasoa Pohjois-Pohjanmaalla ja 

Lapissa

• Hanke toteutetaan 12.6.2019 – (31.12.2020) 30.6.2021

• Hankkeen rahoitus on yhteensä 127 266 €
– 80 % (101 813 €) EAKR:n ja valtion rahoitusta

– 20% (25 453 €) tuensaajien (Luke, Metsäkeskus) omarahoitusta
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Hankkeen tavoitteet

• Kehitetään Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen 

välille kustannustehokas yhteistyötapa tuottaa jalostettua 

metsävaratietoa alueen toimijoille

• Selvittää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 

ensiharvennusrästikeskittymät (pinta-alat, lukumäärät, 

sijainnit) ja niiden edustama puuraaka-ainepotentiaali

• Määrittää puunkorjuun teknis-taloudelliset edellytykset 

kolmella vaihtoehtoisella talteenottomenetelmällä

• Tehdään tapauskohtaisia taloustarkasteluja (sisällyttäen 

puuston myöhempi kehitys) päätöksenteon tueksi 

• Luoda vuorovaikutusmahdollisuuksia puun 

myyjien ja käyttäjien välille
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Hankkeen työpaketit ja työpakettien toimenpiteet

Työpaketti 1: Ensiharvennusrästikeskittymien paikantaminen ja 

olosuhdetietojen selvittäminen (päävastuu Metsäkeskus)

1) Keskittymien selvittäminen (Avoin metsätieto: metsaan.fi) 

2) Kuviotietojen yhdistäminen em. keskittymiin

3) Työpajat alueen metsäalan toimijoille: 
1) em. tietojen avulla ja lisäksi saada paikallistuntemusta potentiaalisimmista 

laskentakohteista (kriteerien tarkennus kohteiden valinnasta)

2) sitouttaa hankkeen toimintaan

3) saada toimijat tietoiseksi puunkertymistä rästikeskittymistä ja aktivoida heitä 

toimimaan metsänomistajien kanssa esim. yhteishakkuiden toteuttamiseksi

4) Maastomittaukset (aineistojen täydennys ja tarkennus)

5) (Valittujen) ensiharvennusrästikeskittymien puutavaralajittaisen

puumäärän määrittäminen
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Hankkeen työpaketit ja työpakettien toimenpiteet

Työpaketti 2: Talousanalyysit ensiharvennuskeskittymien 

vaihtoehtoisille puunkorjuun mahdollisuuksille (päävastuu Luke)

1) Puunkorjuun vaihtoehtojen taloustulos ostajan ja myyjän 

näkökulmasta

1) Ainespuun talteenotto

2) Integroitu korjuu

3) Energiapuun korjuu rankana

2) Kehitysennusteet

Ensiharvennuksen jälkeen jäävän puuston kehitysennusteet 

MOTTI-ohjelmistolla (myyjän näkökulma)
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Hankkeen työpaketit ja työpakettien toimenpiteet

Työpaketti 3: Hankkeen tuottaman tiedon 

jalkauttaminen ja hyödyntäminen (päävastuu Luke)

– Vuorovaikutustilaisuudet
- esitellään metsänomistajille ja alueen puunostajille teknistaloudellisista 

korjuun mahdollisuuksista sekä kannattavuustarkasteluiden tuloksia

– Tehdään teemakartat keskittymien kertymistä ja 

teknis-taloudellisesta korjuukelpoisuudesta
- Tarkoitettu metsäalan toimijoiden käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen 

henkilötietolain ja metsätietolain edellyttämissä puitteissa

– www-sivut, esitteet

– Loppuraportti, loppuseminaari webinaarina
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