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Digitalisaatio mahdollistaa kehityshyppäyksen
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”Puuhuollon kannalta lupaavimmalta vaikuttaa digitalisaation uusimman voimistuvan aallon, 
teollisen internetin, integrointi puuhuoltoon. Teollinen internet voisi puuhuollossa tarkoittaa 
dynaamista toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa tukevaa järjestelmien kokonaisuutta, jossa 
hyödynnetään laajasti tietovarastoja, automaattista tiedon keruuta ja kehittyneitä
sovelluksia. 

Sen osia ovat muun muassa ajantasainen metsävaratieto, julkiset tietoaineistot, 
metsäoperaatioiden, tuotannon ja asiakkuuksien hallinnan yhteydessä tuotettavat
tietovarastot sekä erilaiset mallit ja älykkäät  päätöstukijärjestelmät. 

Keskeistä on automaattinen ja kattava tiedonkeruu muun muassa metsäkoneiden, puutavara-
autojen ja tuotantolaitteiden avulla sekä kehittynyt ja automatisoitu datojen analysointi ja 
havainnolliset päätöstukijärjestelmät ihmisen tukena.”

Tehokas puuhuolto 2025 -T&K-agenda (Metsäteho 2015).



• Toimijoiden yhteinen tavoitetila  – Forest Big Data & Metsätieto 2020 (MMM)

• Inventointimenetelmiä kehitetty – paremmat puusto-, maasto- ja tiestötiedot
• Puunhankinnan ja metsänhoidon toteutustietojen keruumenetelmät

• Metsätiedon hallinta- ja välitysratkaisut sekä tietostandardit

• Uudet sovellukset – esim. Kuutio, LogForce, WoodForce, ValueForce, Forest Hub, Fleet Management-
järjestelmät, Korjuukelpoisuuskartta, Ajourakone, Dynaaminen metsäsuunnittelu,…

• Tiedon käytettävyyden edistäminen – Metsätietolaki ja metsäkonetiedon pelisäännöt

DIGILE:n Data to Intelligence –ohjelmaan kuuluneella Forest Big Data -hankkeella ja Maa- ja 
metsätalousministeriön ”Metsätieto ja sähköiset palvelut” –kärkihankkeella on ollut merkittävä rooli 
aihepiirin kehittämisessä.

=> Painopiste siirtymässä seuraavan sukupolven metsätietoekosysteemin rakentamiseen

Puuhuollon digitalisaatio hyvässä vauhdissa
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Metsäkonetieto avaa paljon mahdollisuuksia

Metsävaratiedon ajantasaistus

Puutavaran tuotanto ja puunhankinnan ohjaus
• katkonnan ohjaus
• varastokirjanpito
• kuljetusten ohjaus

Kuljettajaa opastava koneautomaatio
• automaattikatkonta
• hakkuupään ohjaus 
• robottiohjaus ym.

Koneyrityksen 
johtaminen ja 
toiminnanohjaus

Puutavaran mittaus
• puukaupallinen mittaus
• mittauksen valvonta

Puunkorjuun 
tuottavuuden seuranta
• kone- ja kuljettaja-

kohtainen

Koneiden huollot ja kunnonvalvonta

Kuljettajien koulutus ja opastus 
(simulaattorit)

Puustotulkinnan 
apuaineisto

Dynaaminen 
katkonnan ohjaus 
(runkopankit)

Puukartat

Kuljettajaa 
opastavat 
sovellukset
• metsäkuljetuksen 

optimointi
• ”Ajourakone”

Olosuhdedatan 
tuottaminen

Runkojen 
sisälaadun 
mittaus

Pölkynpää-
kuvadata

Puuta koskettamaton mittaus

Koneiden etävalvonta

Puuston laatutieto-
varastot ja laatumallit

Mittauksen ja 
korjuun  
laatuseuranta
-palvelu

Korjuulaadun 
automaattinen 
omavalvonta

Korjuukelpoisuus
-luokituksen 
palaute
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Sisäkehällä nykyiset käyttötapaukset, ulompana kokeilu- ja ideointivaiheessa olevat uudet mahdollisuudet

41.2.2018

Lähde: Metsäkonetiedon omistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat periaatteet –suositus. Metsäteho (toim. ) 2017.



Esimerkkejä metsäkonetiedon 
uusista käyttömahdollisuuksista
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WoodForce (yrittäjien työnohjauspalvelu)

Metsäyhtiön A 
metsäjärjestelmä

Korjuuyrittäjät

Metsäyhtiön B 
metsäjärjestelmä

Metsäyhtiön C 
metsäjärjestelmä

stm

Runkokohtaiset mittaustiedot
• rungon läpimitat ja pituus
• katkontatiedot (pölkyt)
Ø laatua kuvaava tieto

• kaadettujen puiden
koordinaatit

hpr stm hpr

Keskitetty tai hajautettu
hakkuukonetietovarasto

Kohteiden valinta ja leimikkotietojen liittäminen
Tietosuojan kannalta sensitiivisen tiedon poistaminen tai muuttaminen

• datan tarkastus ja esiprosessointi
• runkoprofiilien ja tilavuuksien laskenta
• puun laatu katkontatiedoista
• hakkuukuvioiden rajojen muodostus

IT -toimittaja

Tietovaraston
ylläpitäjä

Hakkuukonedatan kokoaminen tietovarastoon -pilottihanke

Konevalmistajien
palvelut yrittäjille

Palvelualusta

Puunhankinnan 
suunnittelu ja katkonnan 

ohjaus

Metsävaratietojen 
päivitys

Käyttö 
kaukokartoituksen 

apuaineistoina

Puun 
laatutunnusten 

mallinnus
Käyttösovellukset

Metsäyhtiöt

Kuva: Tapio Räsänen, Metsäteho.
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Hakkuukuvioiden automaattinen muodostus 
metsävaratietojen ajantasaistusta varten

Tulos:
• hakkuukuvion rajat

+ kuvioille johtavat ajourat

• hakkuutapa
• hakkuun ajankohta (aloituspvm)

Lähtötiedot:
• Hakkuukoneen tuotantotiedot 

(.stm/.hpr) ml. puiden sijainti
• Hakkuutapa 

(toiminnanohjausjärjestelmästä)

Lähde: Timo Melkas & Kirsi Riekki, Metsäteho 2017

1.2.2018
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• tulokset lupaavia
• paikannustarkkuuden parantaminen 

tarpeen
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Lähde: Ala-Ilomäki ym., Metsätieto ja sähköiset palvelut -seminaari 22.1.2018



Kohti automaattista korjuujäljen mittausta –
tekniikoita ja menetelmiä tutkitaan
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Puunkorjuun 
laadunhallinta

Harvennusvoimakkuus
- Laser

Ajouratiheys/-pituus
- Satelliittipaikannus/hakkuukone

Kuva: Metsäteho

Kuva: Jyry Eronen, UEF

Puustovauriot
-kamera

Urapainumat
- Kamera tai laser
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Huom! ympäristö-
näkökohdat

Kuva: Lari Melander, TTY

Kuva: Metsäteho



Esimerkki koneellisesta metsänhoidosta – Risutec Asta 
istutustiheyden seurantaan ja raportointiin
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Metsänhoidon koneellistuessa
edellytykset automaattiseen tiedonkeruuseen
paranevat. 

Myös manuaalitöihin kehitetty tiedonkeruumenetelmiä.



Julkiset ja yksityiset tietolähteet

Metsätiedon palvelualusta tehostamaan tiedon 
hyödyntämistä – konseptitestaus käynnissä

Sovelluksessa
- Datakysely standardiformaatilla
- Hakualueen, tietolähteiden ja muuttujien määrittely
- Haetun datan analysointi

Palvelualustassa
- Datojen haku
- Esiprosessointi
- Yhdistäminen
- Palautus sovellukseen
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Maaperä-
olosuhteet

Metsän-
hoitotyöt

Metsä-
varat

Rajoitteet
(kaavat ym.)

…Hakkuut

Palvelualusta
kiihdyttää
sovelluskehitystä
ja uusien
tietolähteiden
käyttöönottoa.



• Töiden tuottavuus ja kustannustehokkuus
• Ympäristö- ja energiatehokkuus
• Koneyrittämisen kannattavuus
• Puuntuotannon kannattavuus
• Metsätalouden hyväksyttävyys
• Puun jalostusarvo
• Uudet tuotteet ja palvelut

Metsäkonetiedon tehokäyttö hyödyttää koko alaa
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Koneyritykset



Mitä tarvitaan ?

• Teknologian kehitystä ja käyttöön ottoa
• Pelisääntöjä ja sopimuksia
• Ansaintamalleja
• Sovelluksia, sovelluksia, sovelluksia !
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Kiitokset !
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