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Tausta ja tavoite 

• Puutavaralogistiikan sähköiseen sanomanvälitykseen on 
kansainvälisenä yhteistyönä valmistunut papiNet Forest 
Wood Supply –standardi. 

 

• Metsätehon ja sen osakkaiden yhteistyönä standardista on 
määritetty spesifikaatio käytettäväksi kotimaan 
puutavarakuljetusten tiedonsiirrossa 
– standardi on julkaisuvaiheessa jo soveltamiskelpoinen, mutta ei vielä 

kaikkien määrittelyiden osalta täysin valmis (tilanne kesäkuussa 2012) 

– määrittelyt on tehty ensisijaisesti autokuljetuksia koskien 

– rautatiekuljetusten sanomamäärittelyt täydennetään myöhemmin 

– energiapuun vastaanoton sanomien määrittelyt on myös aloitettu 
erillisenä työnä. 

 

• Tavoitteena on ottaa papiNet FWS –standardi laajasti 
käyttöön Suomessa puutavarakuljetusten tietojärjestelmissä. 
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Tavoitteita informaation hallinnalle 

• Puutavaralogistiikka 2020 –vision tavoitteita ovat 
resurssitehokas autokuljetus ja toimiva rautatielogistiikka. 
Kehittämistavoitteita, joissa informaation hallinnalla nähdään 
olevan tärkeä osa, ovat mm.  
– autokuljetusten kapasiteetin käyttöasteen nosto toimintamalleja 

uudistamalla 

– tienvarsiterminaalit keskeisten kuljetusreittien varteen 

– puutavaran vaihtojen lisääminen tienvarressa 

– rautatieterminaalit puutavaran toimituspiste- ja vaihtopaikoiksi, joissa 
materiaalivirtoja voidaan yhdistellä. 

 

• Tavoitteena on tehokas informaation hallinta, joka luo 
perustan toimijaverkoston yhteistyölle. 
– Tiedonsiirtostandardit ja eri järjestelmien väliset rajapinnat. 

– Urakointiyritysten toiminnanohjausjärjestelmillä on pystyttävä 
hallitsemaan eri asiakkaiden toimitukset ja useat työlajit. 
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• Metsäyhtiöillä on tavoitteena lisätä kuljetusyritysten roolia 
puutavara- ja energiapuukuljetusten suunnittelussa ja 
ohjauksessa. 
– Ohjaus muuttumassa lähtökohtaisesti ylemmän tason puuvirtojen 

suunnitteluksi sekä alueelliseksi ja hankintalähdetasoiseksi kuljetuserien 
allokoinniksi toimituksiin. 

– Kuljetusten optimoinnin ja tarkan ohjauksen sijaan yrittäjille enemmän 
mahdollisuuksia järjestellä kuljetukset itse. 

 

• Yrittäjälähtöisen liiketoimintamallin kehittämisen tavoitteita 
– laajavastuinen yrittäjyys ja uudenlaiset logistiikkapalvelut 

– moniasiakkuus 

– kuljetuskaluston ja henkilöresurssien joustava ja tehokas käyttö 

– omassa hallinnassa oleva toiminnanohjausjärjestelmä tai vastaava 
kaupallinen palvelu 

– tiedonsiirron teknisten rajoitusten poistaminen 

– helppokäyttöiset, joustavat ja edulliset ajoneuvosovellukset 

– omatoiminen laskutus. 
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papiNet –standardi 1 

• papiNet on metsäteollisuuden, sen asiakkaiden sekä 
jakelulogistiikan eri toimijoiden väliseen sähköiseen 
sanomanvälitykseen tarkoitettu avoin ja globaali standardi 
– lähtökohtana metsäteollisuuden tuotteiden tuotanto- ja markkinointiketjujen 

sähköinen sanomanvälitys  

• tilaus, osto, myynti, jakelu, laskutus ym. prosessit 

– taustalla suuret metsäteollisuusyhtiöt ja niiden merkittävät asiakkaat Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa 

– organisoitu tuote- ja liiketoiminta-aluekohtaisiin käyttäjäryhmiin 

• mm. Forest Wood Supply, Packaging, Paper, WoodX, Logistics 

• standardien kehittäminen, ylläpito ja käytön tuki käyttäjäryhmien tehtävinä 

 

• papiNet on käyttäjille ilmainen ja vapaasti käytettävissä 
– käyttäjäryhmät voivat periä pientä jäsenmaksua jäsenorganisaatioiltaan 

 

• Lisätietoa: www.papinet.org 
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papiNet –standardi 2 

• papiNet -standardi perustuu XML-esitystapaan 
– XML on tiedon esittämiseen ja siirtoon käytettävä teknologia 

– XML:n yleisyys tietojenkäsittelyssä 

– ohjelmistovalmistajien tuki (mm. tietokantasovellukset, käytettävyys selaimissa). 

 

• papiNetissa 43 erilaista sanomaa 
– tuorein papiNet versio 2.40 Build 2012-04-13 

– arviolta n. 15 sanomaa voitaisiin käyttää puutavaralogistiikassa 

– kullakin sanomalla oma XML-skeemansa (= sanoman rakennusohje) 

– sanomien ja tietoelementtien dokumentaatio ja käyttöä tukevat sovellusohjeet. 

 

• Käyttäjäryhmät määrittelevät sanomista omat versionsa toimialan 
erityistarpeiden mukaan 
– turhat tietoelementit karsitaan pois ja tehdään sanomien sovellusohjeet 

– Business Rules: dokumentoidut säännöt ja suositukset sanomien käytöstä 

– Business Case –kuvaukset määritetään yleisimpiin käyttötapauksiin avuksi 
implementoinnin määrittelyihin ja sovelluskehitykseen. 
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papiNet –standardi 3 

• Standardi määrittää tiedon esitystavan ja rakenteet 
– tietorakenteet, niiden suhteet ja järjestys sekä esitettävien data-arvojen tai muun 

tiedon tyypit ja ominaisuudet 

– tietoelementtien ja tietoa kuvaavien attribuuttien lukumäärät rakenteissa voidaan 
määrittää ja asettaa tiedot joko pakollisiksi tai vapaaehtoisiksi 

– tietosisällöt ja tietokenttien arvot ovat pääsääntöisesti vapaasti annettavissa 

– attribuuttitiedoissa yleensä standardiin sovitut tietojen arvot 

• papiNetissa paljon valmiiksi määritettyjä 

• arvojen lisäys standardiin käyttäjien tarpeiden mukaan 

– käyttäjä voi valita käytettäväksi omia koodistojaan tai ilmoittaa sanomassa kenen 
koodistosta on kyse 

– sanoman tietosisällön oikeellisuuden tarkastaminen mahdollista validoimalla 
skeemaa vasten. 

 

• Useimmissa sanomissa käytetään samoja papiNetin 
peruselementtejä 
– esim. lähettäjä, vastaanottaja, eri osapuolet, yhteystiedot, määrän kuvaus ym. 

– tietorakenteet ja -elementit on määritetty mahdollisimman yleisiksi ja eri 
käyttötilanteisiin joustaviksi. 
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papiNet Forest Wood Supply 

• papiNet Forest Wood Supply –käyttäjäryhmä vastaa 
puutavaralogistiikan sanomista 
– puunhankinnan papiNet –standardin määrittely alkoi v. 2007 ja jatkuu edelleen 

– jäseninä puunhankinnan kehittämisen organisaatioita, mutta vain muutama 
metsäyhtiö toistaiseksi 

• Ruotsi, Suomi, Norja, Ranska, Saksa, (Itävalta ja Latvia) 

• Metsäteho ja Metsä Group jäseninä Suomesta 

 

• Määrittelytyön painopiste on ollut puutavaran kuljetus- ja 
mittausprosesseissa 
 toimitus/kuljetusohjelma, kuljetusresurssitiedot  Delivery Planning 

 kuljetustilaus, erätiedot ja kuljetusohjeet   Delivery Instruction 

 ajoneuvosta lähetettävä kuljetusilmoitus, rahtikirja  Delivery Message 

 varastotietojen päivitys     Inventory Status 

 kuljetusprosessin tilan seuranta, palaute   Shipment Status  

  vastaanotto- ja mittaustiedot    Measuring Ticket, 
        Shipment Status 

 toimituspaikat ja vastaanottoajat    Calendar 

 kyselyt       InfoRequest 
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• papiNetin yleiset sanomat ja niiden tietorakenteet ovat olleet 
lähtökohtana 
– yleiset hankinta- ja toimitusprosessien tietomäärittelyt kattavat suuren osan 

tietotarpeista 

– on lisätty erityisesti puutavaralogistiikassa tarvittavia tietoelementtejä ja –
rakenteita, mm. 

• kuljetusten alustava varaus ja kuljetustilaus eri käyttötilanteissa 

• tuotteiden kuvaus 

– puu- ja puutavaralajitiedot 

– puutavaran prosessointi-, varastointi- ja olomuototiedon kuvaus 

• lähtövarasto- ja toimituspaikkatiedon kuvaus 

– mm. kuljetuksiin ja vastaanottoon liittyvät rajoitukset 

• kuljetusolosuhteiden kuvaus, reititys ja ajo-ohjeet 

• karttamerkit 

• juna- ja vaunutiedot 

• erä- ja kuljetustiedot  

– nippukaaviotiedot, määrä- ja ominaisuustiedot, lastaus- ja purkuohjeet 

• puutavaran ja sen ominaisuuksien mittaustiedot sekä mittausmenetelmien 
kuvaus 

• logistiikkaresurssit 

– kuljetusvälineiden ja niiden varusteiden yksityiskohtainen kuvaus 
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papiNetin käyttö tiedonsiirtorajapintana 
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Määrittelytyön tavoitteet ja rajaukset 

• Tehtävänä oli tiedonsiirtorajapintojen määrittely kuljetuspalvelujen 
ostajien ja tarjoajien välille papiNet FWS -sanomiin perustuen 
– suomalainen spesifikaatio standardista 

– standardin soveltaminen yleisimpiin nykyisiin ja uusiin kehitettäviin 
toimintamalleihin 

– eri puunhankintaorganisaatioiden tietotarpeiden selvittäminen lähtökohtana 

– kuljetusyrittäjien tietotarpeet otetaan huomioon. 

 

• Tietosisältömäärittelyt on tehty aluksi Metsätehon ja sen osakkaiden 
keskinäisessä työryhmässä 
– toisessa vaiheessa mukaan kuljetusyrittäjien ja IT-toimittajien edustus. 

 

• Käsitteiden yhtenäistäminen 
– logistiikan käsitteet ja niiden tulkinnat yhdenmukaisiksi. 

 

• Standardisoidut koodistot tarpeen mukaan 
– määrittelyt Suomessa käytettävistä erityiskoodistoista voidaan tehdä, mikäli niiden 

arvioidaan helpottavan tietojen konversioita eri järjestelmien välillä. 
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• Ei taustajärjestelmien kuvausta 
– rajapinta taustajärjestelmistä sanomanvälityspalveluun jää yhtiökohtaisesti määritettäväksi. 

 

• Ei sanomavälityksen teknologioiden määrityksiä. 

 

• Määrittelytyössä on noudatettu papiNetin menettelytapoja ja 
implementointiohjeita, mutta hyväksyntää määrittelyille ei tarvitse 
hakea. 

 

• Dokumentointi pääosin suomeksi 
– sanomamäärittelyt ja esimerkit sekä kuvausdokumentti. 

 

• Dokumenttien julkisuus ja jakelu 
– aluksi vain mukana oleville osapuolille 

– määrittelyiden valmistuttua julkisiksi. 
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Määrittelytyön tulokset 

1. Standardin yleiskuvaus (julkaistaan myöhemmin) 
– määrittelyiden perustana olevien käyttötapausten kuvaukset ja 

tiedonsiirtovaatimukset 

– määritellyt sanomat ja niiden käyttötapasuositukset (Business Rules) 

– Metsätehon Raportti 

 

2. Sanomamäärittelyt 
– Autokuljetus: toistaiseksi 25 perussanomaa, joista eri käyttötapausversioita (yht. 33) 

– Energiapuun vastaanotto: 3 sanomaa 

– sanomien ja niiden tietosisältöjen yksityiskohtaiset kuvaukset taulukkomuodossa 

– yhteisesti sovitut käyttötavat, enumeraatiot, mahdolliset koodilistat. 

 

3. XML –esimerkkisanomat 

 

4. Sanomien papiNet FWS  ISS-spesifikaatiot (Excel) 
– perussanomasta rajataan spesifikaatiota varten tarpeettomat tietoelementit ja 

attribuutit pois 

– suositukset käytettävistä arvoista 
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Määrittelyiden perustana olevat käyttötapaukset  

 
Käyttötapausten avulla kuvataan yleiset puutavaran kuljetusten suunnittelun ja 
ohjauksen toimintamallit ja niissä käytettävät sanomat pääpiirteissään. 
Käyttötapaukset ovat olleet sanomien ja tietojen määrittelytyötä ohjaavia 
kuvauksia, eivätkä sinällään pyri kuvaamaan tarkasti tulevaisuuden 
toimintamalleja. 

 

Käyttötapaus 1 
– Ainespuun autokuljetukset 

 

– Kuljetusyrittäjä  vastaa kuljetusten suunnittelusta ja ohjauksesta. 

 

Käyttötapaus 2 
– Ainespuun autokuljetukset 

 

– Kuljetuksen tilaaja vastaa kuljetusten suunnittelusta ja ohjauksesta. 

 

Käyttötapaus 3 
– Energiapuutoimitukset 

– Toimittajan ja energialaitosten välinen sanomaliikenne energiapuun 
vastaanottoprosesseissa. 
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Esimerkkinä käyttötapaus 1: Kuljetusyrittäjä  vastaa kuljetusten 
suunnittelusta ja ohjauksesta 

 

• Kaikki puutavaralajit kuljetuksissa mukana  
– energiapuun toimitukset kuitenkin poikkeavat toiminnoiltaan monin osin ainespuun toimituksista 

 

• Puunhankintaorganisaatio tekee tilauksen kuljetuspalveluista yrittäjälle 
1) tilaus kuljetustavoitteista esim. kuukausittain tai viikoittain (määrät puutavaralajeittain 

toimituspaikkoihin) 

2) alustavat kuljetuseräkohtaiset tiedot 

• varsinaista tilausta voi edeltää jaksoittaisten toimitustavoitteiden ilmoittaminen ja yrittäjän 
vapaiden kuljetusresurssien ilmoittaminen 

 

• Kuljetusyrittäjä  vastaa kuljetusten suunnittelusta ja ohjauksesta 
– kuljetussuunnitelma (ajo-ohjelma) voidaan toimittaa tilaajalle hyväksyttäväksi 

– yrittäjä vastaa puutavaralajien tehdaskohtaisten kuljetuskiintiöiden toteutumisesta 

 

• Lähtövarastot ja toimituspaikat kaikentyyppisiä 
– tienvarsivarasto / terminaali  tehdas / terminaali / välivarasto / uiton pudotuspaikka jne. 

 

• Puunhankintaorganisaatio lähettää päivitetyt varastotiedot 
– ajantasainen varastojen määrätieto puutavaralajeittain toimitetaan kuljetusyrittäjälle 

 

• Erään ja varastopaikkaan liittyvät kuljetus- ja mittausohjeet sekä karttamerkinnät 
lähetetään puunhankintaorganisaatiosta yrittäjälle 

– karttatietojen hallinta yrittäjän ja ajoneuvon järjestelmissä 
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• Tehdaskohtaiset purku- ja mittausohjeet lähetetään yrittäjälle ja autoon tarvittaessa 
 

• Yrittäjä vastaa varastojen määrätietojen ilmoittamisesta tilaajalle 
– ajoneuvo päivittää kuormauksen jälkeiset varastotiedot (mm. puutavaralajisiirrot), ilmoittaa 

varastoja ja olosuhteita koskevat muutokset sekä antaa tarvittavat varastoa ja sen 
kuljetettavuutta koskevat palautetiedot 

– metsäyhtiö vastaa kuitenkin varsinaisesta varastokirjanpidosta 

 

• Ajoneuvo lähettää kuljetustiedot kuormauksen jälkeen 
– kuorman eräkohtaiset tiedot sekä nippukaaviotiedot (ajoneuvosuorite) 

– kuljetustiedot lähetetään ennakolta vastaanottojärjestelmään, jos se on vaatimuksena 

1. ajoneuvo  yrittäjän tietojärjestelmä  vastaanotto 

2. ajoneuvo  vastaanotto 

 

• Vastaanottotiedot voidaan lähettää ajoneuvosta, jos tehtaalta suoraan ei tietoja pystytä 
siirtämään toimittavalle yhtiölle tai kuljetustiedot tarvitaan esim. tilitykseen 

– ajoneuvosta määrätiedot, kuljetusmatka, vastaanottoaika 

– yrittäjälle ja edelleen tilaajalle 

 
• Kuljetustilaukseen voi  sisältyä lisätöitä, joihin liittyvät tiedot annetaan muiden tietojen 

yhteydessä tai erillisissä sanomissa 
 

• Toimituspaikat ja niiden vastaanottoajat voidaan lähettää yrittäjille ja autoille erillisessä 
sanomassa 

– mm. poikkeamat vastaanottoaikoihin 
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Tehdas 

Vastaanottotiedot tehtaalta:  1) vastaanottoilmoitus Delivery Message 
    2) mittaustiedot Measuring Ticket 

Kuljetuksen tilaaja  Kuljetusyrittäjä Ajoneuvo 

Kuljetustilaus: DeliveryInstruction type DeliveryInstruction 

Varastotietojen päivitys: InventoryStatus 

Kuljetustilauksen hyväksyntä: BusinessAcceptance 

Kuljetustilauksen vastaanoton kuittaus: BusinessAcknowledgement 

Kuljetussuunnitelma: DeliveryInstruction (muutoksin) tai DeliveryPlanning type TransportPlan  

Kuljetussuunnitelman hyväksyntä: DeliveryPlanning tai BusinessAcc. 

                Kuljetusohje:  
DeliveryInstruction type LoadingInstruction 

Kuljetustiedot ml. nippukaavio: Delivery Message 

Varastotietojen päivitys: Delivery Message  tai InventoryStatus 

Ajoneuvopalaute ja kuljetuksen tilatiedot + Varastotietopalaute:  
Delivery Message / ShipmentStatus  

Vastaanottotiedot ajoneuvosta: Delivery Message 

Varastotietojen päivitys: InventoryStatus 

Varastotietopalaute: Delivery Message / ShipmentStatus  

Yrittäjän 

toiminnanohjausjärjestelmä 

Kuljetusohjelma: DeliveryPlanning type DeliveryPlan 

Resurssitiedot: DeliveryPlanning type LogisticsResourcePlan 
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Käyttötapaus 3: Energiapuutoimitukset 
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Sanomatyyppi Lähettäjä Vastaanottaja papiNet -sanoma 

Kuljetusohjelma 

Kuljetusohjelma 
kuljetusyrittäjälle Kuljetuksen tilaaja Kuljetusyrittäjä  

Delivery Planning /  
type TransportPlan 

Kuljetusohjelma 
vierastoimittajalle Kuljetuksen tilaaja Vierastoimittaja 

Delivery Planning /  
type DeliveryPlan 

Vierastoimittajan 
kuljetusohjelma Vierastoimittaja Kuljetuksen tilaaja 

Delivery Planning /  
type TransportPlan 

Logistiikkaresurssit 
Yrittäjän resurssitiedot ja 
niiden muutokset Kuljetusyrittäjä Kuljetuksen tilaaja 

Delivery Planning /  
type LogisticsResourcePlan 

Kuljetustilaus ja kuljetusohje 

Kuljetustilaus Kuljetuksen tilaaja Kuljetusyrittäjä  
Delivery Instruction /  
type DeliveryInstruction 

Kuljetustilauksen  
kuittaus Kuljetusyrittäjä  Kuljetuksen tilaaja 

Business 
Acknowledgement 

Kuljetustilauksen 
vahvistus Kuljetusyrittäjä  Kuljetuksen tilaaja Business Acceptance 

Kuljetusohje yrittäjälle Kuljetuksen tilaaja Kuljetusyrittäjä 
Delivery Instruction / 
type LoadingInstruction 

Kuljetusohje ajoneuvoon 
Kuljetuksen tilaaja / 
kuljetusyrittäjä Ajoneuvo 

Delivery Instruction / 
type LoadingInstruction 

Junan lastausohje 
Kuljetuksen tilaaja / 
kuljetusyrittäjä Ajoneuvo 

Delivery Instruction / 
type LoadingInstruction 
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Sanomatyyppi Lähettäjä Vastaanottaja papiNet -sanoma 

Kuljetussuunnitelma 
Kuljetussuunnitelma 
tilaajalle Kuljetusyrittäjä  Kuljetuksen tilaaja 

Delivery Instruction / 
type DeliveryInstruction 

Lähtövarastot 

Kuljetettavissa olevat  
erät (lähtövarastot) Kuljetuksen tilaaja Kuljetusyrittäjä  

Delivery Instruction /  
type AvailabilityInstruction 

Varastotietojen päivitys 
(ennen kuljetusta) Kuljetuksen tilaaja Kuljetusyrittäjä  Inventory Status 
Varastotietojen päivitys 
(kuljetuksen jälkeen) Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä  Kuljetuksen tilaaja Inventory Status 

Vapaaeräkysely Kuljetusyrittäjä  Kuljetuksen tilaaja InfoRequest 

Kuljetus- ja suoriteilmoitukset 

Kuljetustiedot 
(autokuljetus) Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä 

Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä 

Delivery Message /  
type DeliveryMessage 

Kuljetustiedot (ajo 
junaan) Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä 

Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä 

Delivery Message /  
type DeliveryMessage 

Varastotietojen palaute 
ja muutokset Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä 

Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä 

Delivery Message /  
type SupplyPointChange (?) 
tai ShipmentStatus 

Kuljetuksen tilannetiedot Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä 
Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä Shipment Status 
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Sanomatyyppi Lähettäjä Vastaanottaja papiNet -sanoma 

Vastaanottotiedot 
Vastaanottotiedot 
ajoneuvosta Ajoneuvo 

Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä 

Delivery Message /  
type Reception (?) 

Autokuljetuksen 
vastaanottoilmoitus 
tehtaalta Tehdas Kuljetuksen tilaaja Shipment Status 
Junakuljetuksen 
vastaanottoilmoitus 
tehtaalta Tehdas Kuljetuksen tilaaja Shipment Status 
Vastaanoton 
mittaustiedot 
vierastoimittajalle Tehdas Kuljetuksen tilaaja Measuring Ticket 
Vastaanoton 
punnitustiedot 
kuormainvaakalokiin Tehdas 

Kuljetusyrittäjä 
(järjestelmä) / Kuljetuksen 
tilaaja Measuring Ticket 

Toimituspaikat 

Toimituspaikat ja 
vastaanottoajat 

Kuljetuksen tilaaja /  
Tehdas 

Kuljetusyrittäjä / Ajoneuvo 
/ Vierastoimittaja Calendar 
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Sanomatyyppi Lähettäjä Vastaanottaja papiNet -sanoma 

Kuormainvaakatiedot 

Kuormainvaakakysely Kuljetuksen tilaaja Kuljetusyrittäjä  
Info Request /  
type MeasuringTicket 

Kuormainvaakakyselyn 
vastaus Kuljetusyrittäjä  Kuljetuksen tilaaja Measuring Ticket 

Kuormainvaakahälytys 
Kuljetusyrittäjä 
(järjestelmä) Kuljetuksen tilaaja Shipment Status 

Kuormainvaa'an 
mittaustiedot Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä 

Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä Shipment Status 

Lisätyöt ja kuljetuksiin liittyvät palvelut 

Palvelutilaus Kuljetuksen / työn tilaaja Kuljetusyrittäjä / Ajoneuvo 
Delivery Instruction /  
type ServiceInstruction (?) 

Palvelutilauksen 
suoriteilmoitus Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä 

Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä 

Delivery Message /  
type ServiceDelivery (?) 

Muut sanomat 

Vapaamuotoinen viesti 
Ajoneuvo / Kuljetusyrittäjä 
/ Kuljetuksen tilaaja 

Kuljetuksen tilaaja / 
Kuljetusyrittäjä / Ajoneuvo Shipment Status 

Kirjekuori (papiNetin 
tekninen lähetyssanoma) Kaikki Kaikki Envelope 
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Yleistä sanomien tietomäärittelyistä 

• Sanoman yleistiedot 

– sanomatyyppi ja kontekstityyppi 

– tunnistetiedot 

– sanoman status: uusi, uudelleen lähetetty, täydentävä, poistava ym. 

– muodostus- ja lähetysajat 

– viitetiedot muihin sanomiin ja sanomien osiin (myös kaikilla muilla tasoilla 
mahdollista antaa) 

 

• Sanomassa kuvattavat osapuolet 

– standardisoidut osapuolityypit ja roolit  
• mm. lähettäjä, vastaanottaja, sanoman laatija, logistiikkapalveluiden ostaja ja tarjoaja, 

yrittäjä, jatkokuljettaja, muut osapuolet 

– tunnistetiedot: standardi mahdollistaa eri tapoja 

– organisaatio- ja yhteystiedot: vapaasti eri tasot annettavissa 

 

• Varastopaikat 

– tunnistetiedot: yhtiökohtaiset tunnisteet 

– sijaintitiedot: koordinaatit ja osoitetiedot 

– ominaisuustiedot: ei standardisoituja varastopaikkaa tai pinoa koskevia 
ominaisuus- tai työohjekoodeja, vaan ne sovittava erikseen 

– ajokelpoisuustiedot: paljon vaihtoehtoja kuvata reittiä, tien ominaisuuksia, 
kääntöpaikkaa, paino- ja kulkurajoituksia ym. 

 
 

 

6/2012           19.6.2012 23 Tapio Räsänen 



www.metsateho.fi 

Metsätehon tuloskalvosarja  

• Toimituspaikat 

– tunnistetiedot:  
• suositus on käyttää pysyvillä toimituspaikoilla organisaation GlobalLocationNumber –

tunnistetta, johon voidaan liittää tehtaan CEPI-koodi 

– paikan tyyppi: toimituspaikka ja lopullinen määräpaikka erikseen 

– toimituspisteet toimituspaikan sisällä: mittauspaikat, terminaalit ym. yksilöitävissä 

– sijaintitiedot: koordinaatit ja osoitetiedot 

– ominaisuustiedot: ei standardisoituja kuvauksia tai koodeja 

 

• Tuotteet (puutavaralajit) 

– tunnistetiedot vapaasti 

– puutavaralajin ominaisuuksien yksityiskohtainen kuvaus mahdollista 

 

• Määrätiedot 

– standardisoidut tavat esittää määrää kuvaavia tietoja: suureet ja yksiköt 

– määrän tyyppi: esim. tilavuus, massa, kuormaluku, kilometrit, aika … 

– määrätiedon konteksti: esim. tilattu, suunniteltu, lastattu, mitattu … 

– mittaustiedot: mittausmenetelmien kuvaus, mutta ei standardisoituja 
mittausmenetelmäkoodeja 

 

• Kuljetusvälineen ja –yksikön kuvaus 

– tyyppi 

– vapaavalintaiset tunnistetiedot 

– kuljetusvälineen ominaisuudet ja lisävarusteet 
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• Kuljetusreitin tiedot 

– reitin tyyppi reitinosittain: mm. mepa-kuljetusreitti (kyllä / ei) 

– tien kuvaustiedot: ominaisuudet, kulkurajoitukset ym. 

 

• Kuljetusohjeet 

– kuljetuksen aikatiedot (tilaus, suunnitelma ja toteutuma) 

– lastaus- ja purkuohjeet vapaamuotoisesti, ei määritettyjä koodeja 

– mittausmenetelmä 

 

• Karttatiedot 

– papiNetissa ei varsinaisesti GIS-määrittelyitä 

– varastopaikat, kääntöpaikat, huomioitavat paikat varastolla ja reitillä 

– karttamerkin tyyppi ja esitystapa 

– karttamerkin koordinaatit 

 

• Palveluita ja lisätöitä koskevat tiedot 

– palvelu- ja lisätyötilaukset ja toteutetut työt 

 

• Resurssitiedot 

– uusi ResourceInformation –tietorakenne ehdotettu 

– kaikenlaisten logistiikkaresurssien tietojen siirtoon 

– resurssin tyyppi, ominaisuustiedot, kapasiteetit, käytettävyys, tunnistetiedot 
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Standardin käyttöönotto 
ja uudet tietotarpeet eri toiminnoissa 
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1. Autokuljetukset 

– Standardi otetaan käyttöön uudessa LogForce –palvelussa (Fifth Element) 

• kuljetusyrittäjien toiminnanohjauspalvelu 

• tiedonsiirron rajapinnat metsäjärjestelmiin 

• sanomatestauksia todellisilla datoilla tullaan tekemään v. 2012 aikana 

• muutokset tietomäärittelyihin mahdollisia testausten jälkeen 

• kuljetusyrittäjillä saattaa olla toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja laskutukseen liittyviä 
tietotarpeita, joita ei ole vielä otettu huomioon 

– Tavoitteena on saada kehitettyä kuljetusten ohjaukseen myös muita kaupallisia 
tuotteita 

• standardimäärittelyt ovat IT –toimittajien käytettävissä tietojärjestelmien toteutukseen 

 

2. Junakuljetukset 

– Juna- ja vaunutilaussanomia ei ole toistaiseksi tarkemmin määritelty 

• junatilaus, vaunusanoma, junan lastaustietosanoma, rahtikirja 

• esimerkkisanomia erilaisiin käyttötapauksiin on kuitenkin tehty mm. papiNet FWS:ssä ja 
yhtiökohtaisesti 

– VR Transpointilla lienee mahdollisuus konvertoida papiNet –sanomia sisäisiksi EDI-
sanomiksi 
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3. Energiapuutoimitukset 

– Metsä Groupilla on käytössä papiNet – sanomarajapinta siirrettäessä 
energiapuukuljetusten sanomia yrittäjien BioForce –palveluun 

– logistiikkaprosessi hyvin samanlainen kuin ainespuulla, joten autokuljetusten 
sanomamäärittelyitä voidaan pitkälti soveltaa 

– erityistarpeita 

• varastojen kosteus- ja laatutiedon hallinta 

• kuljetuskelpoisuuden määrittäminen 

– metsäenergian vastaanottoon tarkoitettujen sanomien määrittelyiden 
loppuunsaattaminen ja testaus käytännössä 

• erillinen projekti käynnissä energialaitosten kanssa 

• vastaanotettavien kuormien ennakkotieto 

• vastaanoton punnitustiedot 

• vastaanoton analyysitiedot (mm. kosteus ja energiasisältö eräkohtaisesti) 

– operatiivista toimintaa palveleva raportointi tavoitteena 

• metsäenergian varastohallinnan ja varastojen ajantasaisuuden parantaminen. 

 

4. Yhtiöiden välisen OVT-tiedonsiirron korvaaminen 

– tiedonsiirron piirissä olevien laitosten määrän lisääminen 

• erityisesti tavoitteena saada pienemmät sahat mukaan 

– ajatuksena on verkkopalvelun kehittäminen vastaanottotietojen hallintaan ja 
välittämiseen tehtaalta toimittajalle sekä kuljetusyrittäjälle 

• mm. vastaanoton punnitus-, tukkimittari- ja laatuotantatiedot  

• Measuring Ticket –sanoman tarkka määrittely eri tarpeita varten 
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Muita jatkokehityksen kysymyksiä 

• papiNetin liittymät muihin metsäalan tietostandardeihin 
– StanForD: uuden standardin mittaustiedot (hpr) siirrettävissä MT -sanomaan 

– metsävaratieto- ja puukauppasanomastandardi 

• yhteistä määrittelytarvetta mm. varastopaikkaan ja tiehen liittyen 

 

• papiNetin soveltaminen puunkorjuun tarpeisiin olisi myös 
mahdollista 
– mm. tilaukset, korjuusuunnitelmat, resurssitiedot 

– erityisesti korjuun suunnittelussa tarvittavat tiedot, joita StanForD ei kata 

 

• Standardin organisointi ja kehittäminen 
– Metsätehon, osakkaiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden osapuolien työryhmä 

jatkaa uusien tietotarpeiden määrittelyitä 

• muutosesitykset tehdään papiNet FWS –ryhmälle 

– standardin määrittelyiden aktiivivaiheen jälkeen ylläpito järjestetään 
jatkuvaluonteiseksi toiminnaksi 

– standardin dokumenttien jakelu Metsätehon kautta 
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