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Kiertotaloutta energiapuusta-hanke

1.Toteuttajan nimi: Sallan kunta
2.Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kiertotaloutta energiapuusta
3.Hankekuvauksen tiivistelmä:
Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa toimintamalli maiseman ja talousmetsien
hoidosta syntyvän energiapuun ja hakkuutähteen hyödyntämiseksi tukemaan kylien
maisemanhoidollisten toimenpiteiden tavoitteellisuutta. Pitkällä aikavälillä tavoite on lisätä kylien
viihtyvyyttä ja elinvoimaa maisemanhoidollisilla toimenpiteillä, luoda työpaikkoja
energiapuukorjuulla ja toisaalta tukea alueen bioenergiatuotantoa. Hankkeen aikana myös
tutkitaan maisemanhoidosta syntyvän energiapuun mahdollisuuksia paikallisessa
energiantuotannossa. Toimintamallia testataan myös kahdessa kylässä. Hankkeelle palkataan
2 henkilöä kesän/syksyn ajaksi raivaamaan avainkohteilla. Hankkeelle pyritään löytämään myös
alan opiskelija harjoitteluun tutkimaan ja luomaan toimintamallia.
4.Hankkeen toteutus raportointijaksolla
Hankkeelle suunnitellut tavoitteet eivät toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen
pitkän toteutusajan vuoksi ei saatu toimijoita yhteistyöhön ja tiedotus oli hankalaa. Raportointi
jakson aikana noussut Covid-19 pandemia vaikeutti entisestään hankkeen toteutusta. Erityisesti
haasteita toi kylien talkootyön loppuun saattaminen. Hankkeen tavoitteiden kannalta suurin
haaste kasautuikin juuri talkootyöhön, sillä maisemanhoitotyöt kasautuivat muutamien ihmisten
harteille, ja hakkuutähteiden keruu käsin vei todella paljon aikaa ja oli raskasta. Lisäksi
kasaamiseen vaadittiin konetyötä, jonka saanti oli todella vaikeaa. Raportointijakson aikana
Kursussa saatiin kasattua osa hakkuutähteestä traktorilla. Kelloselässä suurin osa jäi käsin
kasattuihin kasoihin pitkin metsää. Tilattua opinnäytetyötä ei lopulta myöskään saatu.
Raportointijakson aikana toimintamallia suunniteltiin ja laskettiin. Kuitenkaan lopullisten
laskelmien mukaan toiminnasta ei saatu kannattavaa talkootyön vuoksi. Raportointijakson
aikana opinnäytetyön tekijän kanssa kierreltiin paljon maastossa, valokuvattiin ja laskettiin
hakkuutähteiden määriä sekä laatua. Kirjalliset tiedot jäivät kuitenkin pääosin hänelle
kirjattavaksi opinnäytetyöhön.
Hankkeen osatavoitteina oli kuitenkin raivata kylien maisemanhoitokohteilla sekä aktivoida ja
kouluttaa kyläläisiä ja näiltä osin hanke onnistui täysin.
5.Hankkeessa tuotettu materiaali raportointijaksolla
Hankkeen aikana hankkeesta on tiedotettu kyliin suorilla kontakteilla sähköpostitse sekä Sallan
kunnan verkkosivuilla. Kunnan sisäinen tiedottaminen on hoidettu suorilla kontakteilla sekä
sähköpostitse. Kyläläisille tiedotettiin tilanteesta kokouksissa sekä Kursussa juhannusjuhlilla.
Hanke oli myös mukana Maaseudun energiayrittäjyyshankkeen rekisterissä ja
tiedotuskanavissa. Hankkeesta tilattiin myös opinnäytetyö, jota ei lukuisista yhteydenotoista
huolimatta koskaan saatu.

Loppuraportti

2020

Kiertotaloutta energiapuusta-hanke

6.Raportointijakson toteutuneet kustannukset
Talkootyönosuus kasautui kylien hakkuutähteiden keruusta käsin sekä koneellisesti. Kaikki
hankkeen vaatima talkootyö tuli täyteen ensimmäisellä raportointijaksolla. Yksityinen rahoitus
maksettiin kokonaisuudessaan raportointijaksolla.
Koko hankkeen kustannusarvio oli 46 936.84
Joista tositteellisia kustannuksia 20 139,40
Mahdolliset liitteet

Kuva 1. Hakkuutähteen kasauspaikka Kursussa sekä määrän mittausta.

34 816,22
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Kuva 2. Raivattua ratapenkkaa Kelloselässä.

Kuva 3. Raivattua aluetta Kelloselässä.
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