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Sisältö

Ohjelman tausta: Metsien käytön ja hoidon suunnittelu Suomessa
Ohjelman toimintaympäristö: Metsäsuunnittelun toimija- ja 
tutkijaverkosto
Ohjelman uusi aloite: Palvelumallin soveltaminen 
metsäsuunnittelun toimija- ja tutkijaverkostossa

Esimerkki laskentapalvelun käyttösovelluksesta: MarttiMELA
Esimerkki laskentapalvelusta: NettiMELA

Ohjelman painopistealueet: Metsiköittäiseen vs. alueelliseen 
metsätietoon perustuvat suunnittelusovellukset
Ohjelman visio: Metsäsuunnittelu tukee arkista päätöksentekoa
Ohjelman missio: Palvelumalli konkretisoidaan toimija- ja 
tutkijaverkostossa   
Ohjelmakoordinaation toiminta-ajatus: Tuki palvelumalliin 
perustuvalle toimija- ja tutkijaverkostolle 
Lisätietoja
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Metsien käytön ja hoidon suunnittelu Suomessa 

Yritys

Alue

Suomi

A. Ilmakuviin ja maastotyöhön perustuva
kuvioittainen arviointi
Yksityismetsien

“aluesuunnittelu” (alueellisen metsävaratiedon keruu
ja ylläpito), jossa metsäkeskukset keräävät kaikista
yksityismetsistä kattavat ja tasalaatuiset kuvioittaiset
(kuvion keskikoko 1.5-2 ha) metsävaratiedot 10-15 
vuoden välein ja tekevät maastotöiden yhteydessä
”metsänhoidolliset toimenpide-ehdotukset” - myös 
niille tiloille, jotka eivät ole tilanneet tilakohtaista 
suunnitelmaa (=metsätalouden tarkastus) 
tilakohtainen suunnittelu, jota tekevät
metsäkeskukset, metsänhoitoyhdistykset, 
metsäyhtiöt ja metsäpalveluyrittäjät
eri toimijoilla on kuviotietojärjestelmiä, jotka 
mahdollistavat kuviotietojen ylläpidon ja 
vaihtoehtolaskelmat

Valtio ja metsäyhtiöt huolehtivat omien metsiensä
metsävaratiedoista ja suunnittelusta:

Valtion metsissä luonnonvara- ja alue-ekologinen
suunnittelu osallistavalla prosessilla + 
toimenpidesuunnittelu jatkuvasti ajantasalla
pidetystä metsävaratietokannasta
Yhtiöiden metsien strateginen ja operatiivinen
suunnittelu jatkuvasti ajantasalla pidetystä
metsävaratietokannasta

B. Valtakunnan metsien inventointiin
perustuvat
Alueelliset hakkuumahdollisuusarviot sekä metsien
tuotanto- ja käyttömahdollisuustarkastelut (alueelliset
ja kansalliset metsä- ja suojeluohjelmat, 
metsäteollisuuden investointipäätökset)
Metsävarakartat (MVMI)
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Metsäsuunnittelun toimija- ja tutkijaverkosto
(tilaaja-tuottaja –malli?)

Metsänomistajat

Metsäyhtiöt ja 

-palveluorganisaatiot

Metsä-

keskukset

Metsänhoito-

yhdistykset

Metsätalouden 

Kehittämiskeskus Tapio SilvaData

ICT-sovellusten kehittäjät ja 
ylläpitäjät

Tutkimusryhmät

MMM

Metla

Tekes

SA

Säätiöt ym.

Sensori-

organisaatiot
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Palvelumallin soveltaminen metsäsuunnittelun toimija- ja 
tutkijaverkostossa

Peruspalvelut

Maasto-
aineisto-
palvelut

Laskenta-
palvelut

Sensori-
palvelut

Esitys-
palvelut

Resurssi-
palvelut

Tiedonvälityskerros (XML,GML,…)

Hakemistopalvelut

Hallinnointipalvelut
ICT-

suunnittelu-
palvelut

Palveluketjut Käyttöoikeus-
palvelut

Resurssien 
hallinta-
palvelut

Palveluportaali

Käyttäjä/

käyttötilanne

Käyttäjä/

käyttötilanne

Käyttäjä/

käyttötilanne

Käyttäjä/

käyttötilanne
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MarttiMELA

(Latukka et al. 2005)

MarttiMELA
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NettiMELA

Kuva. Kaaviokuva NettiMELA:sta ja laskenta-aineiston käsittelystä (Nuutinen et al. 2005)
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Metsiköittäiseen vs. alueelliseen metsätietoon perustuvat 
suunnittelusovellukset

Yritys

Alue

Suomi

Metsänhoidon ja puukaupan
suunnittelun päätöstuki sekä
siinä tarvittava metsiköittäisen
metsätiedon jatkuva ylläpito

metsätietojen jatkuvan ylläpidon ja 
suunnittelun toimintamallit ja niiden 
tueksi tarvittavat tietopalvelut/ICT-
sovellukset
vaihtoehtolaskelmat kattaen metsän 
eri tuotteet ja palvelut sekä niiden 
arvo/hinta markkinoilla
em. yhdistäminen asiakasläheiseksi 
suunnittelu- ja neuvontatuotteiksi ja 
–palveluiksi 

Alueelliset seuranta-, 
suunnittelu- ja edistämistehtävät
sekä niissä tarvittava alueellisen
metsätiedon ylläpito

(M)VMI-tietoon perustuvat tietotuotteet 
ja -palvelut

5

5,2

3,5

5,2
3,9

5,9

5,9 6,5

5,6
6,3

5,2

4,9

3,8



Nuutinen 8.5.2007

Alueellinen 
metsävaratieto

Metsä-
varakartat

Luonnonvara-
tiedon ylläpito

Ajantasainen
luonnonvara-

tietokanta

Peruskartat

KMO/AMO Sertifiointi

Seuranta

Tila/yrityskohtainen
suunnittelu

PMO

Toimenpide-
kuviot

Käytön 
rajoitukset

Verkkopalvelut

Vaikutus-
analyysit

Korkearesoluutioiseen
kaukokartoitukseen

perustuvat 
puustotulkinnat

VMI10

Neuvonta

Investointi-
päätökset

Puunhankinnan
suunnittelu

Metsäsuunnittelu tukee arkista päätöksentekoa

MVMI
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Palvelumalli konkretisoidaan toimija- ja tutkijaverkostossa

Toimija- ja tutkijaverkosto tutkii, kehittää ja ylläpitää

• metsäsuunnittelun ja eri suunnittelutehtävissä tarvittavien metsätietojen tuottamisen toimintomalleja ja ICT-
sovelluksia sekä

• metsätietojen ja ICT-sovellusten yhdistämistä kustannustehokkaasti erilaisiin suunnittelutehtäviin ja 
organisaatioiden omiin metsävaratietojärjestelmiin. 
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1) Tunnettuus (v. 2006 valmisteluvaihe):

Tilaisuuksia (7) ja seminaariesitelmiä (7) kotimaisille ja 
kansainvälisille sidosryhmille (MMM, metsäkeskukset, 
metsänomistajaorganisaatiot, metsäteollisuus, tutkijat)

5) Metsäpolitiikka (ennakoidut vaikutukset):

• Tulevaisuuden ennakoinnin sekä eri käyttömuotojen 
yhteensovittamisen keinot alue- ja metsälötasolle

⇒ metsien kannattava, kestävä ja hyväksyttävä käyttö varmemmalle 
pohjalle / puuvarojen käyttöaste ja aktiivisuus metsänhoitotöissä
korkealle

⇒ metsätalouden toimintaedellytykset paremmin esille paikallisessa, 
alueellisessa ja valtakunnallisessa luonnonvarojen käytön 
suunnittelussa

3) (Tavoitellut) käytännön sovellukset:

A) VMI-tietoihin perustuvat Metinfon tietotuotteet ja –
palvelut alueellisiin seuranta-, suunnittelu- ja 
edistämistehtäviin: 

• Kansalliset (KMO), alueelliset (AMO) ja paikalliset 
metsäohjelmat (PMO)

• Metsien alueellinen sertifiointi (kestävyys)

• Puunjalostusteollisuuden investointipäätökset

• Puunhankinnan suunnittelu puuta jalostavissa 
yrityksissä

• Ympäristövaikutusten arviot 

B) Metsän eri tuotteita ja palveluita koskevan 
tutkimustiedon tuotteistaminen metsälötason
operatiivisen (metsänhoidon ja puukaupan) 
suunnittelun päätöstueksi 

• toimintamallien, prosessien, tietojärjestelmien ja 
metsätietojen (sekä niiden ylläpidon) kehittäminen 
yhdessä toimijoiden kanssa

2) Uudet aloitteet:

* Käyttötarkoitus määrittää
suunnittelutiedon => 
kustannustehokkuus paranee

* Metsätieto jalkautetaan 
tietovarastoista arkiseen 
päätöksentekoon 
vuorovaikutteisesti (internet & 
saapastyö) => vaikuttavuus 
paranee

* Tietotuotteiden ja -
palveluiden toteutuksessa 
otettava huomioon mm. 
kilpailu-, kuluttaja- ja 
tietosuojalainsäädäntö ja 
markkinat (hinta-laatu –
suhde) 

* Palvelumallia sovelletaan 
toimija- ja tutkijaverkostossa

Metsävaratietojärjestelmän 
ja metsäsuunnittelun 
tutkimus- ja 
kehittämisohjelma 
(2007-2010):
________________
prof. Tuula Nuutinen 
koordinaattori 
____________________
Ohjausryhmä: 11 edustajaa
toimija- ja tutkijaverkostosta

•Vuosiseminaari ja –kirja
•Koulutus ja sparraus
•Portaali
•Kokeiluhankkeet 

4) Aluetalous, työpaikat (ennakoidut vaikutukset):

• tietotuotteiden ja –palveluiden kehittäminen / tuottaminen

• metsätalouden aktivoituminen 

Tuki palvelu-malliin perustuvalle toimija- ja tutkijaverkostolle
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Lisätietoja: 
1) http://www.metla.fi/ohjelma/msu
2) Vuosiseminaari Kuortaneella 10.-11.9.2007

Järjestäjät: MMM, Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma ja 
Taksaattoriklubi (maastoretkeily)
Liittymät:

MMM:n konserniohjelma Ajantasaisen metsävaratiedon tuottaminen ja hyödyntäminen / MMM:n metsäosaston 
rahoittamat yhteistutkimushankkeet, esim. 

VMI-koealatiedon ja laserkeilausaineiston yhdistäminen metsäsuunnittelua varten
Kaukokartoitusperusteisen inventointimallin kokonaistestaus
Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus (MEJA)
Eri-ikäisen metsävaratiedon ajantasaistaminen yksityismetsissä - eri toimijoiden tuottaman toteutustiedon 
hyödyntäminen suuralueella
Yksityismetsien asiakaslähtöisen suunnittelun kehittävä työntutkimus
Alueellinen metsäohjelma hyväksyttävänä ja vaikuttavana prosessina 

Tapion ja metsäkeskusten hankkeet Uuden sukupolven suunnittelujärjestelmän ja Metsävaratietojärjestelmän 
kehittämiseksi
Pohjois-Savon alueellisen TE-keskuksen rahoittama hanke:

Ajantasainen metsävaratieto neuvonnan ja operatiivisen suunnittelun välineeksi
Tekesin rahoittamat:

metsäalan toimijoiden (UPM-Kymmene, Tornator, Metsämannut, Metsäliitto, Tapio) ja Helsingin yliopiston hanke 
SIMO – SIMulation and Optimisation for next generation planning system
MetsäLaser
Northern Boreal Forest Information Products Based on Earth Observation Data
Metsäkoneiden aistinjärjestelmä, puuston kartoittaminen ja puoliautomaattinen ohjaus

Muut Metlan, Helsingin yliopiston, Joensuun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmien ja 
toimijoiden metsäsuunnittelua ja sen tietotuotantoa tutkivat ja kehittävät hankkeet
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