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Metsätalouden suunnittelujärjestelmä uusiksi 
 

Laserteknologian läpimurto sekä toiminnan tehostamistarpeet ja aiemmin 
käytetyn järjestelmän (SutiGis) teknologian vanhentuminen johtivat tarpeeseen 
uudistaa suunnittelujärjestelmä. Uusi järjestelmä Silvia otettiin käyttöön 2015.  



Toimenpide ja perustiedot Silviassa 

108 

Toimenpide (Silvia) 
Kiinteistö 
Kasvupaikka 
Puusto, lasketaan peruspuuston 
pohjalta, suunnittelija tarkentaa 
Tavoitepuusto 
Kertymä (korjuu) 
Toimenpideketju 
 Liittyy suunnitelmaan 

Puustotieto (Silvia) 
• Puustokuviot, puustohilat, 
erityispuusto  
• hankitaan laserkeilauksella 
• Ylläpidetään toimenpiteillä, kasvu 
päivitetään kasvumalleilla 

Kasvupaikkatieto (Silvia) 
Ae-kohteet (Silvia) 
Käsittelyluokka (Silvia) 
 
 

 
 

Metsähallituksen kiinteistöt (OMG) 
Metsähallituksen Maankäyttö (OMG) 
Metsähallituksen sivumaankäyttö (OMG) 
Lajitieto (LajiGis) 
Vuokrasopimukset (vanha VuokraGis) 
Reitit, rakennelmat jne. (Vanha Reiska).  
 

Yhteisiä aineistoja Uljaksessa 
•Hallinnolliset rajat 
•Pohjavedet  
•Valtausalueet yms.  



Palvelurajapintaan perustuva Silviasta eriytetty 
ajantasaistuslaskenta 
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Kasvunlaskentarajapinta Silviassa 
 

• Kasvunlaskennan haasteena on päivitettävien tietokantarivien määrä. 

• Kasvatuksessa mukana sekä puustokuviot että puustohilat, jotka ovat 

metsätalouden metsämaalla. 

• Kasvunlaskennassa tietoa tuodaan myös ns. ennustetauluihin, joita 

käytetään lähinnä tieinvestointien kannattavuuden laskennassa sekä 

sijoitussuunnittelussa. Laskennassa ennustetaan mm. tulevia 

hakkuumahdollisuuksia. 

• Ennustetauluissa puustokuvion ennustettu kehitys neljänä 5 vuoden jaksona 

• Kasvunlaskenta tuottaa myös taloudellisia tunnuksia (näyttäjäprosentin 

sekä arvokasvun ja puuston arvon). Tunnuksia tarkastellaan 

sijoitussuunnittelussa.  
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Kasvunlaskennan yhteydessä puustotietoa ”jalostetaan” 
tukemaan metsäsuunnittelua 
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Puustotietoa 
teemoittamalla saada esiin 
hakkuun tarpeessa olevia 
alueita. 

  

 Mahdollinen harvennus 

 

 Varma harvennus 

 

 Mahdollinen 
uudistaminen 

 

 Varma uudistaminen 

 

Jalostettu tieto tukee suunnittelua hyvin. 



Metsävara- ja hakkuulaskenta 
 • Metsävara- ja hakkuulaskentoja varten on toteutettu Silviaan toiminnot, 

jotka muodostavat laskenta-aineiston Silvian tiedoista. 

• Puustotiedot haetaan puustokuvioilta. Puustokuvio on laskennan perusyksikkö, 

jolle johdetaan laskenta-aineiston muodostamisessa myös muut tiedot 

(kasvupaikka, käsittelyluokka, toimenpidehistoria jne). 

• Hakkuulaskelmat tehdään jatkossakin MELAlla. 

• Hakkuulaskelmaan tulevaa aineistoa voidaan valita karttarajauksen perusteella tai 

organisaation tunnisteiden perusteella. 

• Käsittelyluokan päättely hakkuulaskelmia varten säilyy samanlaisena kuin 

aiemmin (mahdollisuus laskelmakohtaiseen käsittelyluokan päättelyyn) 

MELAlle määritelty mahdolliset toimenpiteet (mm. hakkuukäytännöt) 

kullekin käsittelyluokalle erikseen. 

• Myös Mela laskelmien hakkuuehdotustietoja palautetaan kantaan kuten 

aiemmin. Tietoja voidaan teemoittaa jne.  
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Käsittelyluokat ja maankäyttökohteet 

Rehevä suo 

Puronvarsimetsä 

Lammen reunametsä 

Riistakohde:Metson soidinpaikka 

Muu luontaisen elinkeinon  
kohde: Poroaitapaikka 



Puustokuviot 
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Laskenta-aineiston muodostus 
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Laskenta-aineiston muodostus 
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Muut karttatasot, esimerkiksi pohjavesialueet 
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Kiitos 

Kiitos! 


