
Puuhuollon digitalisaation 
kehitysnäkymiä

Jarmo Hämäläinen

Metsäteho Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun DigiMetsä-seminaari

1.11.2018, Mikkeli



Metsäteho on tutkimus- ja kehitysyhtiö, jonka toimialana 
metsäteollisuuden puuhuollon kehittäminen

Osakkaat
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Puuhuollon T&K-päämäärät
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Kustannus- ja 

raaka-ainetehokas

puutavaralogistiikka

Osaavat ja 

hyvinvoivat ihmiset

Kestävät

toimintamallit

Kannattava

puuntuotanto

Kasvavat
metsävarat

&
Monipuoliset
ekosysteemi-

palvelut

Lähde: Tehokas puuhuolto 2025, Metsäteho 2018.

http://www.metsateho.fi/tehokas-puuhuolto-2025-visio/
http://www.metsateho.fi/tehokas-puuhuolto-2025-visio/


Metsätehon T&K-painoalueet 2018–2025
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TIETOEKOSYSTEEMIT JA 

PÄÄTÖSTUKIJÄRJESTELMÄT

TYÖTURVALLISUUS, HYVINVOINTI 

JA OSAAMINEN

KESTÄVYYDEN 

HALLINTA

RESURSSI- JA ENERGIA-

TEHOKKUUS

PUUNTUOTANNON 

TEHOSTAMINEN

KAUKOKULJETUS-

JÄRJESTELMÄT

T&K-hankkeet toteutetaan laajana verkostoyhteistyönä omistajien, tutkimustahojen, tuotteistajien 
ym. kumppaneiden kanssa



Mikä digitalisaatio ?

• Digitalisaatio on toimintatapojen tai prosessien 
muuttamista digitaalisia välineitä hyödyntämällä.

• Esimerkkeinä maastomittausten poistuminen, sähköiset 
palvelut, päätöstukijärjestelmät
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Teknologian nopea kehitys
ponnistupohjana – data keskiössä

• Sensoritekniikka, automaatio ja robotiikka

• Koneiden ja autojen data

• Tehostuvat mobiiliverkot (4G ja 5G)

• Datan varastointi- ja käsittelykapasiteetti

• Big Datan analysointimenetelmät

• Tietoekosysteemit ja alustatalous

• Virtuaali-/lisätty todellisuus
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Sähköinen puukauppa, kehittyvät 
hinnoitteluperiaatteet, päätöstukijärjestelmät

Katkonta, puun ohjaus ja 
kuljetus, päätöstukijärjestelmät

Ref.tieto & päivitys

Runkolukusarja
& laatutiedot

Ohjausinformaatio

Pysyvät ja muuttuvat olosuhdetiedot 

Lähtökohtana nykyistä tarkempi puusto-, maasto- ja tietieto  
sekä tehokas eri tietolähteiden hyödyntäminen



Kehittyvä metsätieto uudistamisketjussa
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Dynaaminen 
metsäsuunnittelu, 
täsmämetsänhoito, 
täsmäympäristönhoito

Hilatason (16 *16 m) puusto ja kasvupaikkatiedot

Olosuhteiden (automaattinen) mittaus seuraavia 
vaiheita varten & tulkintatieto kaukokartoitukselle

Metsävaratiedon päivitys omavalvontatiedolla



Metsäkonetieto avaa huimia mahdollisuuksia
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Metsävaratiedon 
ajantasaistus

Puutavaran tuotanto ja 
puunhankinnan ohjaus

Kuljettajaa tukeva 
koneautomaatio

Koneyrityksen 
johtaminen ja 
toiminnanohjaus

Puutavaran 
mittaus

Puunkorjuun 
tuottavuuden seuranta

Koneiden huollot ja 
kunnonvalvonta
Kuljettajien koulutus ja 
opastus

Puustotulkinnan 
apuaineisto

Dynaaminen 
katkonnan 
ohjausPuukartat

Kuljettajaa 
opastavat 
sovellukset

Olosuhdedatan 
tuottaminen

Runkojen 
sisälaadun 
mittaus

Pölkynpää-
kuvadata

Puuta koskettamaton 
mittaus

Koneiden 
etävalvonta

Puuston 
laatutietovarastot 
ja laatumallit

Mittauksen ja 
korjuun  
laatuseuranta

Korjuulaadun 
automaattinen 
omavalvonta

Korjuukelpoisuus-
luokituksen palaute

• Sisäkehällä nykyiset käyttötapaukset, ulompana kokeilu- ja ideointivaiheessa 
olevia uusia mahdollisuuksia

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



Hakattujen kuvioiden automaattinen muodostus 
hakkuukonedatasta (metsävaratiedon päivitykseen)
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Ilmakuva © Maanmittauslaitos 2018 

Lähde: Riekki, K., Melkas, T. & Sorsa, J-A. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2018



Metsätiedon tuotanto automatisoituu sensoritekniikan 
kehityksen myötä – esimerkkinä korjuujäljen mittaus
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Puunkorjuun 
laadunhallinta

Harvennusvoimakkuus
- Laser (tai kamera)

Kuva: Metsäteho Kuva: Metsäteho

Kuvat: Lari Melander, TTY Kuva: Jyry Eronen, UEF

Puustovauriot
-kamera

Urapainumat
- Kamera tai laser

Ajouratiheys/-väli
- Satelliittipaikannus/hakkuukone



Laserkeilaimet metsäkoneisiin ?
– kokeilut käynnissä

JH  1.11.2018                   DigiMetsä-seminaari 12

https://www.youtube.com/watch?v=4ANyV6fzHYI

Valokuvat: Metsäteho

https://www.youtube.com/watch?v=4ANyV6fzHYI


Tiestön kunto- ja kelitietoa joukkoistetusti ja 
konenäöllä
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Lähde: Vaisala (Viominer service)  & Metsäteho



Palvelualustat tehostamaan tiedon hyödyntämistä
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Julkiset ja yksityiset tietolähteet

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

Palvelualustassa
- Datojen haku
- Esiprosessointi
- Yhdistäminen
- Palautus sovellukseen

Metsäkeskus MML
yritykset 

ym.
ILSykeLuke …



Tehokas data- ja alustatalous edellyttää 
avointa dataa & käytön pelisääntöjä
• Metsätietolain uudistus (3/2018) => metsävaratieto avoimeksi

• Suositus metsätöiden toteutustiedon toimittamisesta Suomen 
metsäkeskukselle metsävaratiedon ylläpitoon ja tähän liittyvästä 
kehittämistyöstä (4/2018).

• Metsäkonetiedon omistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat periaatteet –
suositus (10/2017)

• Puutavara-autojen dataa koskevat pelisäännöt (valmisteilla)
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Esimerkkejä uusista sovelluksista
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Sähköinen puukauppapaikka – Kuutio.fi

• Kuutio on metsänomistajille, puunostajille ja muille metsäalan 
toimijoille tarkoitettu avoin puukauppapaikka.

• Kuution tarjoaa Suomen Puukauppa Oy, jonka omistavat puun 
myyjätahoja ja puun ostajia edustavat organisaatiot 
tasapuolisesti.

Lisätietoja: www.kuutio.fi
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http://www.kuutio.fi/


Maaston korjuukelpoisuusluokitus
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Lähde: Arbonaut Oy & Suomen Metsäkeskus



”Ajourakone” testausvaiheessa
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Tavoitteena on tuottaa 
ehdotus kokoojaurien 
sijoittamisesta, 
jota voidaan hyödyntää 
korjuutyömaan 
ennakkosuunnittelussa 
että korjuun toteutuksessa.

Lähde: CGI ja Metsäteho

- Muuttuvien olosuhdetunnusten hallinta seuraava askel (kosteus, lumi & routa)



Sorateiden kuljetuskelpoisuusluokitus kehitteillä
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Ennustemallin lähtötiedot:

• Maalaji

• Kosteusindeksi

• Virtaamakertymä

• Ojien syvyys

• Säteilyindeksi

• => riskikohdat 

Lähde: Arbonaut Oy & Metsäteho



Metsäalan digitalisaatio hyvässä vauhdissa !
• Sähköinen puukauppapaikka  (Kuutio.fi) , WoodForce ja LogForce–työnohjausjärjestelmät

• Forest Hub –tiedonvälityspalvelu rakenteilla, puuhuollon sanomastandardit ja 
rajapintapalvelut kehittyvät, katkonnanohjauspalvelu rakenteilla (ValueForce)

• Maaston korjuukelpoisuusluokitus käytössä, Ajourakone testausvaiheessa

• Metsä- ja tietiedon palvelualustat, metsäkonetietovarasto (pilotointihankkeet)

• Metsäkonedataan perustuvat kuljettajan opastus- ja Fleet Management järjestelmät 
kehittyvät

• Uusia metsäninventointimenetelmiä testataan ja otetaan käyttöön

• Metsätietolaki uudistettu, Metsäkonetiedon hyödyntämisen pelisäännöt valmistuneet

• + toimijakohtaiset sovellukset

• Jatkossa pääpaino tuotteistamiseen: seuraavan sukupolven metsätiedon keruu-, 
hallinta- ja jakelujärjestelmä & sovellukset, sovellukset, sovellukset! 

• Metsätietoa hyödyntävät päätöstukijärjestelmät avainasemassa. 
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Mitä hyötyä ?

• Metsävarojen käyttö tehostuu

• Puuraaka-aineesta lisää jalostusarvoa

• Puutavaralogistiikan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat

• Kannattavampi metsänhoito

• Ympäristöasioiden parempi hallinta

• Työvoiman ja kaluston käyttö tehostuvat

=> Metsätehon arvion mukaan digitalisaation hyödyt 
metsäalalle vähintään 100 milj. €/v
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KIITOS
jarmo.hamalainen@metsateho.fi

www.metsateho.fi


