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• WoodForcen pilottikäyttö aloitettiin Metsä Groupissa keväällä 2016 
metsänhoitotöissä. 

• Laajempi tuotantokäyttö alkoi syksyllä 2016. 
• Metsä Groupilla ollut metsänhoitotöissä mobiilijärjestelmä käytössä jo aiemmin. 

– Tavoitteena oli luoda uuden sukupolven järjestelmä suunnittelu- ja yrittäjän/kuljettajan 
oikeaa työnkulkua tukevine toimintoineen, tässä onnistuttiin 

• Korjuussa ollaan alun tuotantovaiheessa 
– Käytettävyyttä kehitetty yrittäjien pilottikokemusten perusteella 
– Tavoitteena tarjota toimiva (ja valmis) tuote yrittäjille 
– Jatkokehitys yhdessä käyttäjien kanssa 
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WoodForce, metsänhoitotöiden ja puunkorjuun 
yhteinen yrittäjäjärjestelmä 



• Käyttäjäkokemukset olleet pääosin positiivisia 
– Yrityksen perustaminen järjestelmään vaatii hieman aikaa, 

kaikki resurssit syötettävä erikseen (samoin kuljettajat) 

• Kaikkien uusien ominaisuuksien ja toimintamallien 
kouluttaminen yksi haastavimpia asioita 
– Paljon ja lähtötasoltaan erilaisia käyttäjiä 
– Mobiilisovellus pienelle ”metsänhoitoyrittäjälle” ja 

suunnitteluosio isommille metsänhoito- ja kaikille 
korjuuyrityksille 

• Ohituskaistamahdollisuus  
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WoodForce, metsänhoitotöiden ja 
puunkorjuun yhteinen 
yrittäjäjärjestelmä 



• WoodForcen mahdollistama koko potentiaali vaatii tietyn ajan asioiden 
sisäistämiseen. 

• Edut urakanantajan kannalta: 
– Yrittäjän/töiden aikataulut tiedossa 
– Metsänhoitotöiden suoritteen/palautteen muokkausmahdollisuus 
– Toimenpidetietojen ajantasaisuus 

• Järjestelmä luo pohjan tehokkaalle moniyrittäjyydelle 
– Odotettu sekä yrittäjien että urakanantajien puolella 
– Standardimuotoinen sovellus, vaatii vain yhden sovelluksen opettelun 
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WoodForce, metsänhoitotöiden ja puunkorjuun 
yhteinen yrittäjäjärjestelmä 



Metsäkeskuksen tarjoama palvelu, työstetty osana 
MMM:n ”Metsätieto- ja sähköiset palvelut” 
kärkihanketta 
1. Maaston kantavuuden staattinen mallinnus 

– Yhtenäisin kriteerein koko valtakuntaan 
– Kaukokartoitus- ja peruskarttatiedon avulla 

• Puuston kokonaistilavuus (m3/ha), ojien kuivavara (cm), jako 
kivennäis/turvemaihin sekä kosteusindeksi (topografia) 

– Testattu laajoin maastokokein vuosina 2015-2016 

2. Dynaaminen mallinnus jatkossa 
– Pysyvän tiedon lisäksi 

• Reaaliaikainen säätieto 
• Ennustetieto 
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Korjuukelpoisuusluokitus 



1=kelirikko/kiv.maa   tumman vihreä 

2=normaali kesä/kiv.maa       keskivihreä  

3=kuiva kesä/kiv.maa  vaaleanvihreä 

4=normaali kesä/turvemaa  keltainen 

5=kuiva kesä/turvemaa  oranssi 

6=talvi  punainen 
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Korjuukelpoisuusluokitus 

  



TAVOITTEITA: 
– Tarkka ja reaaliaikainen tieto tieverkosta kantavuuksineen (HCT), 

silloista ja muista erityiskohteista 
– Tiedon saatavuus kaikille toimijoille ja tienpitäjille, tiedon 

joukkoistettu keruu ja päivittäminen 
HYÖTYPOTENTIAALI 

– Auraus- ja muiden tienpidon kustannusten minimointi 
– Tiestön parempi käytettävyys ja hoitotoimenpiteiden kohdentaminen 

MAHDOLLISIA VÄLINEITÄ 
– Kelirikkokameroiden käyttöönotto 
– Metsätietietojärjestelmän käyttöönotto 
– Kaukokartoitukseen ja sääennusteisiin perustuvat olosuhde-

ennustemallit 
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Logistiikan digitalisaatio 



– Reaaliaikainen tiestötieto- ja olosuhdepalvelu (alempi 
tieverkko ja yksityistiet) 
• Hyödynnetään mm. kelirikkokameroita 

(käyttäjät/hallinnoijat keräävät) 
• Kelirikkotiedot, aurauksen ja liukkauden torjunnan 

tilanne 
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Logistiikan digitalisaation välineitä 



Esimerkkejä Vionice-kelirikkokameran käytöstä 
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• Metsätietietojärjestelmän suunnittelu 
– Osa MMM:n Biotalouden tietietojärjestelmä -

esiselvityshanketta 
– Suuntaviivat yksityistietiedon hallintajärjestelmälle 

• Metsäkeskus ja tienkäyttäjät keräävät tietoa yhteisten 
pelisääntöjen mukaan, esim. tiehoitokunnat 

• Tiehoitokuntien yhteystiedot, kantavuudet, heikot sillat, 
kääntöpaikat, liikennöitävyys yhdistelmillä, varastopaikat 
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Logistiikan digitalisaation välineitä 



• Kaukokartoitukseen ja sääennusteisiin perustuvat 
olosuhde-ennustemallit 
– Staattista, dynaamista ja ennustetietoa hyödyntävä 

malli korjuun ja kuljetuksen tarkempaan 
ohjaukseen 
• Pysyvä tiestödata ja korjuukelpoisuusluokitus 
• Ilmatieteen laitoksen routaennusteet, 

säähavaintoasemat ja sääennusteet 
– Laskentamallin kehittäminen 
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Logistiikan digitalisaation välineitä 
 



Kiitos! 


