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”Tehostuva, täsmäohjattu puuhuolto parantaa 
metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä turvaa sen 
kasvun ja uudistumisen.”

Tehokas puuhuolto 2025 -visio
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Kehittämistavoite vuoteen 2025

Puuhuolto tuottaa lisäarvoa puun 
arvoketjuun ja on 30 % nykyistä 

kustannustehokkaampaa.

Lähde: Tehokas puuhuolto 2025 –julkaisu, Metsäteho 2015



Tehokas puuhuolto 2025 - T&K-päämäärät
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Lähde: Tehokas puuhuolto 2025 –julkaisu, Metsäteho 2015



DIGILEn Data to Intelligence -tutkimusohjelma
(2012 - 2015)
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Tavoitteena on kehittää älykkäitä menetelmiä isojen 

ja heterogeenisten datamassojen käsittelyyn, 

analysointiin ja hyödyntämiseen. 

Tulokset mahdollistavat uusia data-intensiivisiä  

liiketoimintoja, tuotteita ja palveluja.

Ohjelma kohdistuu seitsemälle eri liiketoiminta-

alueelle, joista yksi on ”Forest Big Data”



Forest Big Data -toimijat
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Yritykset Tutkimustahot
Arbonaut
Finnish Wood Research (FWR)
Metsähallitus
Metsäliitto
Metsäteho
Ponsse
Savcor
Simosol
Stora Enso
TimberVision
Trestima
UPM 
+ Suomen metsäkeskus

Aalto yliopisto
Maanmittauslaitos (FGI)
Luke
Tampereen teknillinen yliopisto (TUT)
Helsingin yliopisto (UH)
VTT
Itä-Suomen yliopisto (UEF)



FBD –visio - case puunhankinta
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Sähköinen puukauppa,

runko-/r-osahinnoittelu, päätöstukij.

Katkonta & ohjaus,

kuljetus, päätöstukij.

Ref.tieto & päivitys

Runkolukusarja

& laatutietoa

Pysyvät ja muuttuvat olosuhdetiedot 

Ohjausinformaatio



Esimerkkejä tutkimustehtävistä
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Tulevaisuuden metsävaratieto – ajantasaiset
hilatason puusto- ja olosuhdetiedot
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Olosuhdetiedot

 Hilatason tiedoista voidaan muodostaa 

dynaamisesti käsittelykuvioita tarpeen

mukaan



• Laaja kenttäkoe eri inventointimenetelmistä

Centre of Excellence in Laser Scanning Research

Evo Field Campaign 2014

9Lähde: UH & FGI
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

Esimerkki mittauskonseptista -

maastolaserkeilauksen ja 

ilmalaserkeilauksen yhdistäminen

Lähde: Ville Kankare. 2015.



Hakkuukoneen mittaustieto kaukokartoituksen 
referenssitietona *) ja kohdetietojen päivityksessä –
menetelmäkokeilu (Metsäteho, Metsäkeskus, Arbonaut, HY)
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*) maastossa mitattu puustotieto, jonka perusteella kaukokartoitustiedot tulkitaan

Ajourat/GSNS =>

hakkuualueen 

rajat



Hakkuukonetiedon seuraava askel - puukarttajärjestelmä
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Harvennusvoimakkuus
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Valtapituus, m

Puiden valinta & katkonta

Kuvat: Argone & Ponsse

• Periaate testattu ja lupaavaksi todettu

 Tuotteistaminen & laaja käyttöönotto tärkeää

• Paikannustarkkuutta parannettava (referenssitiedon mittaus)

Referenssitiedon mittaus

Koneen työpiste

16 * 16 m hilaruutu



Kohti parempaa olosuhteiden hallintaa – automaattinen 
maaston korjuukelpoisuusluokitus hilatason 
paikkatietoaineistoista (testausvaiheessa)
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Lähde: Arbonaut

tummanvihreä: kelirikko

vaaleanvihreä: kesä

keltainen: kuiva kesä

punainen: talvi



Tukkiröntgentiedot leimikoiden luokittelussa
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Metsikkötiedot Hakkuukonemittaus Tukkimittari & -röntgen

Haetaan riippuvuuksia leimikon ominaisuuksien ja röntgenillä mitattujen 

laatutietojen välillä ”Big Data” –periaatteella

=> Perusteita puun täsmäohjaukseen
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Metsävaratietojärjestelmät

Datalähde 1

FOREST BIG DATA PLATFORM = alan yhteinen metsätietoalusta

Datalähde 2 Datalähde 3

Olosuhdetiedot Toiminnoissa syntyvä data

Dynaaminen 
metsäsuunnittelu

Puunkorjuun ja 
metsänhoidon 

työmaasuunnittelu

Katkonnan 
ohjaus

Metsän-
hoitopalvelut Metsäkoneen-

kuljettajaa avustavat 
järjestelmät

Tiestön 
kelirikko-
palvelu

Jalostusarvo-
perusteinen 
tuotannon-

ohjaus

Esimerkkejä Forest Big Datan käyttökohteista

Avoin dataKaupallinen data Toimijoiden yksityinen data“Viranomaisdata”

Alueelliset 
hakkuu-

mahdollisuudet

“Kansalaisten data”

Metsätie-
verkkojärjestelmä

Sähköinen 
puukauppa

Fleet
management



Mitä hyötyä ?
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Tarkemmalla metsävaratiedolla iso hyötypotentiaali
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Prosessi/toiminto/toimija
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Puunjalostus 3 800

+ + + +

(+)

Puunhankinnan ohjaus ja puun osto 140 + + + +

Puunkorjuu 590 + + + + +

Kaukokuljetus 460 + + + + +

Puuntuottaminen 2 000 + + + + + +

Metsätalouden edistäminen 40 + + + +

ICT-tuotteet ja palvelut * + + +

Julkiset palvelut *

+ + + + +

Muut (kansalaiset, muut liiketoiminta-alueet ym.) *

+ + + +



Teiden ajettavuus – tilannetieto & ennusteet

=> Korjuu- ja kuljetusresurssien hallinta, energiatehokkuus

Korjuuolosuhdeluokitus ja käsittelykuviointi

=> Resurssien hallinta: ajoitus, kalusto, tuottavuus, työmaakeskittymät

Hakkuukoneen mittaustiedot metsien inventoinnin tueksi ja olosuhdekartoitukseen

Paremmat lähtötiedot leimikon puustosta (jatkossa)=> resurssien hallinta

Paremmat olosuhdetiedot (jatkossa) => resurssien hallinta (hankinta-/metsänhoitoketjussa)

Puukarttajärjestelmä hakkuukoneessa

=> Puiden muodon/laadun mittaus etukäteen => puiden valinta & katkonta

=> Harvennusvoimakkuuden automaattinen mittaus & opastus => tuottavuus & työjälki

Paremmat lähtötiedot leimikoista (jatkossa) = > ajoitus, res. mitoitus, katkonta jne.

Maaperätunnusten/kantavuuden ennustaminen hakkuukonetiedoista (CAN)

=> Työmaasuunnittelu, metsäkuljetuksen ohjaus

Ajourien/urapainumien mittaustekniikat

=> Automaattinen laatuseuranta ja -raportointi  & dataa kantavuusennusteiden parantamiseen

Konekannan hallintajärjestelmät ja kuljettajan opastusjärjestelmät (konevalmistajat) 

=> tuottavuus, resurssien hallinta, energiatehokkuus, kannattavuus

Mitä hyötyä koneyrittäjille – parempi kannattavuus
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Lopuksi
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Monilähteisissä tietomassoissa piilee iso hyötypotentiaali koko metsäsektorille

=> Säädökset/pelisäännöt/sopimukset kannattaa virittää sellaisiksi, 
että tietomassoista saadaan kaikki irti

MMM:n  ”Tulevaisuuden metsätieto ja sähköiset palvelut ” –kärkihanke (2016 – 2018) 

on keskeinen vision toteutuksessa.

Pilottien tuotteistaminen ym. sovelluskehitys ratkaisevaa hyötyjen realisoinnissa
• Dynaaminen metsäsuunnittelu, sähköinen puukauppa, kehittynyt katkonnan ohjaus, leimikkoluokittelu, 

korjuukelpoisuusluokittelu, puukarttajärjestelmä, kuljettajan opastusjärjestelmät,…



Yhteenveto

Tavoite:

• Kustannustehokkaampi puutavaralogistiikka ja kannattavampi metsänhoito, 
lisäarvoa tuotantoketjuun, metsäsektorille kilpailukykyä, huippuosaamista ja uusia 
vientituotteita.

Keinot:
• Uuden teknologian antamat mahdollisuudet käyttöön

• Tarkemmat, luotettavammat ja ajantasaisemmat puustotiedot entistä kustannustehokkaammin 

• Monipuolisemmat olosuhdetiedot pysyvistä ja muuttuvista olosuhteista (maasto & tiestö)

• Metsäkoneet täyskäyttöön datan keruussa, päivityksessä ja jalostamisessa

• Datan tehokas hyödyntäminen koko  metsänkäsittely- ja toimitusketjussa

• Menetelmät datan yhdistämiseen ja tunnusten estimointiin heterogeenisistä datalähteistä

• Älykkäät päätöksenteon tukijärjestelmät ym. uudet tuotteet ja palvelut

• Tietojen käytettävyys ratkaisevaa

Näkymät: 
• Metsävaratieto on keskeinen osa metsäsektorin infrastruktuuria 

• MMM:n ”Tulevaisuuden metsätieto ja sähköiset palvelut ” –kärkihanke (2016 – 2018) on 
keskeinen vision toteutuksessa.
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Kiitos !

jarmo.hamalainen@metsateho.fi

www.metsateho.fi
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http://www.metsateho.fi/

