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Puun energiakäytön tilastokysely 2021 

Arvoisa vastaanottaja 

Luonnonvarakeskus kerää vuosittain puun energiakäyttötilastoa varten tiedot kiinteiden puupolttoai-

neiden käytöstä lämpö- ja voimalaitoksissa. Käyttötiedot koostetaan koko maata sekä maakunnittaista 

tilannetta kuvaavaksi tilastoksi puupolttoainelajeittain. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tiedonkeruun lainsäädännöllinen perusta 
Tietojen antaminen tilastoon on lakisääteistä. Velvollisuus perustuu ruoka- ja luonnonvaratilastoista 

annetun lain (562/2014) 3 §:ään. Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista on saatavilla osoitteesta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140562. Tiedonantovelvollisuudesta ja tietosuojasta kerro-

taan tämän kirjeen kääntöpuolella. 

Tilaa tilastojulkistukset sähköpostiisi  

Tilaston tiedot julkaistaan 17. marraskuuta 2022 Luonnonvarakeskuksen tilastopalveluissa osoitteessa 

https://stat.luke.fi/puun-energiakaytto. Tilaston ennakkotietoja julkaistaan 22. maaliskuuta 2022. 

Voitte tilata tilastojulkistukset sähköpostiinne osoitteessa https://stat.luke.fi/tilaa-tilastoja 

Lisätietoja tiedonkeruusta 

Yliaktuaari Tuomas Niinistö, p. 029 532 25 02, tuomas.niinisto@luke.fi 

Kiitos yhteistyöstä!  

Esa Katajamäki 

Tilastopäällikkö, Luonnonvarakeskus/Tilastopalvelut 

  

Kyselyyn vastaaminen 

Pyydämme teitä täyttämään kiinteiden puupolttoaineiden käyttöä koskevat tiedot vuoden 2021 

osalta sähköiselle lomakkeelle perjantaihin 25. helmikuuta 2022 mennessä. Saatte linkin verk-

kolomakkeelle lähiaikoina sähköpostitse. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista myös roskaposti. 

Mikäli sähköpostiosoitteenne ei ole tiedossamme, linkkiä ei voida lähettää. Voitte ilmoittaa tiedot 

myös täyttämällä oheisen tilastolomakkeen ja postittamaan sen palautuskirjekuoressa. 

Voitte myös lähettää vastaavat tiedot esimerkiksi Excel- tai PDF-liitteenä. Sähköpostilla tietoja toi-

mittaessanne käyttäkää ensisijaisesti Luonnonvarakeskuksen turvasähköpostia verkkosivulla 

https://turvaviesti.luke.fi/ Turvasähköpostin käyttö edellyttää, että rekisteröidytte ensin palveluun 

omalla sähköpostiosoitteellanne. Turvasähköpostin käyttöohjeet löytyvät verkkosivulta (?-painike). 

Sähköpostia lähettäessänne merkitkää vastaanottajaksi Metsatilastot. 

Mikäli Teillä on muita kiinteitä puupolttoaineita käyttäviä laitoksia kuin mihin kysely on osoitettu, 

pyydämme ilmoittamaan tiedot myös niistä. Vastauksenne on tärkeä myös siinä tapauksessa, kun 

puupolttoaineita ei ole käytetty. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140562
https://stat.luke.fi/puun-energiakaytto.%20Tilaston%20ennakkotietoja%20julkaistaan%2022
mailto:tuomas.niinisto@luke.fi


 

 

 

Tiedonkeruun lainsäädännöllinen perusta 

ja luottamuksellisuus 
 

Tilaston tuottaminen perustuu lakiin Luonnonvarakeskuksesta (561/2014), la-

kiin ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) sekä tilastolakiin (280/2004). 

Tietojen antaminen tilastoon on lakisääteistä. Velvollisuus perustuu ruoka- ja 

luonnonvaratilastoista annetun lain (562/2014) 3 §:ään. 

Tilastotarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan sa-

lassa pidettäviä.  

Yksikkötason tietoja ei luovuteta missään olosuhteissa hallinnollista päätök-

sentekoa, tutkintaa, valvontaa tai muuta vastaavaa käyttöä varten. 

Tutustu tietosuojaselosteeseen ja lue lisää tietosuojasta: 

https://stat.luke.fi/tietosuoja 

____________________ 

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä 

luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. 

Tämän kyselyn toteuttaa Luken Tilastopalvelut-yksikkö, joka tuottaa ja julkai-

see Suomen ruoka- ja luonnonvaratilastoja. 

Tilastot muodostavat tärkeän pohjan luonnonvara-alan tutkimukselle ja anta-

vat tietoa metsäalan toimijoille ja päätöksentekijöille sekä kaikille kiinnostu-

neille. 


