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Kansallinen palveluväylä (datan jakelukanava)

Data A

Forest Big Data palvelualusta   (datafuusiopalvelut ja datanvälitys palveluihin ja sovelluksille)

Data A
Data A

Tietojärjestelmät ja sovellukset

Tietolähteet

Sovellus X
Sovellus X

Sovellus X
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• Olemassa olevien tietojärjestelmien ja 
tietovarastojen korvaaminen Big Data –
sovelluksilla

• Palvelun saatavuuden takaaminen

• Järjestelmien yhteensopivuus

• Tietojärjestelmien kustannuskilpailukyky

• Datan omistus ja hallinta

• Datan laatu

• Tietolähteiden yhdistäminen

Käyttösovellukset

• Datan välitys ja rajapintapalvelut

• Tietomallit ja tietoarkkitehtuuri, metadata

• Datafuusio (datan yhtenäistäminen ja rikastaminen)

• Tiedon ajantasaistus

• Tietovarastot palvelussa vs. aineistontuottajilla

• Standardisoidut tietorajapinnat

• Palvelussa käytettävät teknologiat ja ohjelmistot

• Palvelualustan organisointi, ylläpito ja rahoitus

Palvelualusta
palvelinohjelmisto



Metsävaratietojärjestelmät

Datalähde 1

FOREST BIG DATA palvelualusta

Datalähde 2 Datalähde 3

Olosuhdetiedot Toiminnoissa syntyvä data

Metsäomaisuuden 
hoito ja 

dynaaminen 
metsäsuunnittelu

Puunkorjuun ja 
metsänhoidon 

työmaasuunnittelu
Katkonnan 
ohjaus ja 
simulointi

Metsän-
hoitopalvelut

Metsäkoneen-
kuljettajaa avustavat 

järjestelmät

Kuljetusten ohjaus ja 
tiestön 

liikennöintirajoitukset

Jalostusarvo-
perusteinen 
tuotannon-

ohjaus

Uuden metsätiedon käyttösovellusalueita

Avoin dataKaupallinen data Toimijoiden yksityinen data“Viranomaisdata”

Alueelliset 
hakkuu-

mahdollisuudet

“Kansalaisten data”

Metsätie-
tietojärjestelmä

Sähköinen 
puukauppa
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• Puutavaralajien hakkuukertymien määristä tarvitaan nykyistä parempi ennakkotieto

– ostomäärien arviointi korjuulohkoittain metsävara- tai metsäsuunnittelutiedon pohjalta

• tiedot riittävän luotettavalla tasolla jo sähköisen puukaupan tarjouspyynnöissä

– korjuun suunnittelu ja ohjaus

• määrien hallinta korjuussa ja kuljetuksissa (varastot)

• korjuukustannusten arviointi (poistuman keskijäreys keskeinen tekijä)

• Puuston jalostusarvon määrittäminen

– hinnoittelu yhä useammin oletettuun jalostusarvoon perustuen?

– katkonnan ohjaus puuston ennakkotiedon ja sahojen toimitustarpeiden pohjalta

– tukkilaatujen osuuksien arviointi leimikon puustotunnusten ja laatujakaumia kuvaavien mallien mukaan

• sahoille ennakkotieto toimitettavasta laatujakaumasta

• Runkolukusarjatasoisen puustotiedon muodostaminen

– metsävaratiedoissa hilatasoiset puustotunnukset, joiden perusteella runkolukusarjat ja laskentapuujoukot voidaan 
muodostaa kokojakaumamalleilla

– metsikkökuviolle keskiarvoistetut hilatiedot

– Trestima –sovelluksella muodostetut runkolukusarjat

– runkopankkidataan perustuvat laskentapuujoukon muodostamisen menetelmät vaihtoehtona

• korjuukohteen puustotunnusten perusteella k –lähimmän naapurin menetelmällä

Tarkennetun puustotiedon merkitys puunhankinnassa
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Poistuman keskijäreyden arviointi
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Metsäsuunnittelun elementit

• Reaaliaikainen puustotieto hilatasolla 

metsävaratietojärjestelmästä
o tarkistus maastossa haluttaessa

o runkolukusarjat ja puuston laatu

• Toimenpidekuvioinnin muodostaminen 

tarpeiden ja metsän kehityksen mukaan
o metsänomistajan tavoitteet ja 

päätöskriteerit kuvioinnissa huomioon

o leimikoiden muodostus

• Vaihtoehtojen laskenta simulointiin 

perustuen
o metsän kasvun ja kehityksen laskenta

o metsän arvon laskenta

o tuotot ja kustannukset päivän hinnoilla

o toimenpideohjelman muodostus

o kehityksen ja toimenpiteiden visualisointi

• Suunnitelman päivitys tehtyjen 

toimenpiteiden perusteella

Dynaaminen metsäsuunnittelu

• Ajantasaisiin puusto- ja olosuhdetietoihin, 
kustannuksiin ja puutavaran hintoihin perustuva 
metsän kehityksen ja käsittelyvaihtoehtojen simulointi 
ja laskenta

• Toimenpiteisiin tähtäävä suunnittelu
o leimikkoaihiot
o taimikon ja nuoren metsän hoito

• Metsänomistajan tavoitteiden mukainen ja 
optimaalinen kokonaisratkaisu metsälötasolla

• Sovelluskehitykseen yhteinen, avoin työkalupakki
o kasvu- ja kehitysmallit, laskentamenetelmät ym.
o helppokäyttöiset mobiilisovellukset

• Integrointi muihin metsätalouden ja 
omaisuudenhoitopalveluiden sovelluksiin

o sähköinen puukauppa
o Metsään.fi
o metsänhoidon ostopalvelut
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Lähde: Jussi Peuhkurinen, Arbonaut Oy

Käsittelykuvioiden muodostaminen
• perinteisestä metsikkökuvioinnista hilatasoisen puusto- ja olosuhdetiedon analysoinnilla 

toimenpidekuviointiin
• joustava käsittely-yksiköiden muodostus ja niiden koon kasvattaminen
• korjuukelpoisuusluokituksen kehittäminen
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Ajourakone

• Tavoitteena on kehittää toimijoiden yhteinen pilvipalvelu, jolla voidaan tuottaa kohdekohtaisesti 
korjuutyömaan ennakkosuunnittelussa ja metsäkuljetuksen suunnittelussa tarvittavat tiedot.
 minimivaatimuksena kokoojaurien optimaalinen sijoittaminen

• Tavoiteltavat hyödyt
 laadukkaampi leimikonsuunnittelu huomioiden korjuuolosuhteet, puuston sijainti leimikolla ja esteet
 parempi korjuujälki (maastovauriot, ajourien määrä)
 metsäkuljetuksen parempi tuottavuus ja kustannuskilpailukyky

#

Lähde: Olli Laitinen, Metsä Group
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• Tarkennettu kasvupaikkaluokitus avoimeen dataan perustuen
– kasvupaikan boniteetti ja pysyvät olosuhteet

– valmiiksi muodostettu paikkatietotaso suunnittelusovelluksiin

– luokituksen lähtötietoja

• hilatason puustotiedot (pituusboniteetti päätehakkuussa)

• maalaji

• kivisyys (maanmuokkauskohteiden ilmakuvatulkinnalla?)

• kosteusindeksi, pohjavesialueet

• korjuukelpoisuusluokitus

• maastomallit ja peruskartat

– täydentävää tietoa

• säädata

• hirvituhoalueet

• Kasvupaikkaluokituksen käyttökohteet
– metsänuudistamisen suunnittelu: puulajin sekä uudistamis- ja maanmuokkausmenetelmän valinta, 

istutuksen aikaikkuna, koneistutuksen mahdollisuus, kylvökohteiden rajaus hienojakoisimmilla 
kasvupaikoilla

– kasvatuslannoitus

• Tavoitteena metsänhoidossakin käsittely-yksiköiden koon kasvattaminen

Metsänhoidon työmaasuunnittelu
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Kansallinen palveluväylä (datan jakelukanava)

Metsävaratieto-
järjestelmä 

(Metsäkeskus)

Metsäyhtiön
metsäjärjestelmä

Puukauppa-
paikka

Puunkorjuun
toiminnanohjauspalvelu

(WoodForce)

Kuljetusten
toiminnanohjauspalvelu

(LogForce)

Puutavaratoimitusten
tiedonsiirtopalvelu

Metsään.fi

Digiroad

Avoin data 
(paikkatiedot,
säädata ym.)

Metsäomaisuuden hallinnan ja 
metsäsuunnittelun sovellukset

Kaupallinen 
data (mm. 

kaukokartoitus)

Metsäyhtiöiden
metsäjärjestelmät

Hakkuukoneen tietojärjestelmä
• datan tuottaja
• katkonta-automatiikka

Metsätietieto-
järjestelmä

Joukkoistettu
tie- ja 

liikennedata

Puukauppa-
sovellukset

VMI -järjestelmä VMI -data

Tuotantolaitosten ja 
terminaalien

vastaanotto- ja 
mittausjärjestelmät

Puunkorjuun ja 
metsänhoitotöiden

suunnittelun
laskentapalvelut ja 

sovellukset

Metsäkoneen-
kuljettajaa
avustavat
sovellukset

Puutavara-
autojen mobiili-
sovellukset

Maastotieto-
kanta (MML)

Forest Big Data palvelualusta

Metsävaratietojen
päivitys

Katkonnan
ohjauspalvelu

Hakkuukone-
tietovarasto

Laatutietovarasto 
(yhtiökohtainen)

Vastaannottomittausdataan
perustuvat laskentapalvelut
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Metsätiedon ekosysteemi


