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TIIVISTELMÄ

Hankkeessa selvitettiin, mitkä ovat puunhankintaorganisaatioiden
mahdollisuudet ja tavoitteet paikkatietotekniikan hyödyntämiseksi
puunhankinnassa ja metsänhoidossa nykyisin ja lähitulevaisuudessa.
Selvitys tehtiin tutustumalla organisaatioiden paikkatieto-
ohjelmistoihin ja -aineistoihin sekä puunhankinnan ja metsänhoidon
tietojärjestelmiin. Lisäksi tehtiin kysely paikkatietotekniikan käytöstä
ja kehittämistavoitteista. Paikkatietoaineistojen valtakunnallinen tar-
jonta ja ominaisuudet selvitettiin tiedontuottajien aineistokuvausten
perusteella. Paikkatietotekniikan eri toimintamallien käyttömahdolli-
suuksia, hyötyjä ja kustannuksia arvioitiin puunhankinnan ja metsän-
hoidon keskeisissä toiminnoissa.

Paikkatieto-ohjelmistot ovat jo käytössä kaikissa suurimmissa suo-
malaisissa puunhankintaorganisaatioissa osana kiinteistöjenhallinnan,
metsien kuviotietojärjestelmän sekä korjuun ja kuljetusten ohjauksen
tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmien rakentamistyö on osin kesken,
eikä ohjelmistoja ja aineistoja ole vielä päästy täysimääräisesti hyö-
dyntämään. Pääpaino on ollut perustoimintojen loppukäyttäjäsovel-
lusten ja tarvittavien tietovarastojen rakentamisessa, eikä erikoistar-
koituksiin olevia sovelluksia juuri ole tehty. GPS-tekniikkaa käytetään
puutavarankuljetusten ohjauksessa, mutta muutoin sen hyödyntämi-
nen on vasta ideointiasteella. Paikkatietotekniikan uudet sovellutus-
mahdollisuudet kiinnostavat organisaatioita, mutta niistä ei ole tehty
tavoitesuunnitelmia.

Paikkatietotekniikassa keskeisiä ovat numeeriset paikkatietoaineistot.
Aineistojen hankinnan ja ylläpidon kustannukset voivat olla 2/3 koko
järjestelmän kustannuksista, joten niiden ominaisuuksiin ja hyödyn-
nettävyyteen on syytä kiinnittää huomiota. Aineistojen tarjonta on
Suomessa laajaa ja laatu melko hyvä, mutta hankinta- ja päivityskus-
tannukset ovat korkeat. Vaikka varsinaisten kartta-aineistojen tarjonta
onkin hyvä, ei monia puunhankinnassa ja metsänhoidossa tarvittavia
aineistoja joko ole julkisesti saatavilla tai niiden ominaisuudet eivät
ole riittävät. Satelliittikuvat, numeeristetut ilmakuvat ja uudet kauko-
kartoitusmateriaalit ovat mahdollisia tulevaisuudessa käytettäviä ai-
neistoja, mutta toistaiseksi niissä ovat ongelmina mm. riittämättömät
erotuskykyominaisuudet tai kuvankäsittelyoperaatiot, jotta niitä voi-
taisiin käyttää laajemmissa sovelluksissa.

Julkisesti saatavissa olevia luonnon monimuotoisuutta ja avainbio-
tooppeja kuvaavia paikkatietoaineistoja ei ole myöskään vielä olemas-
sa. Uhkana onkin, että eri viranomaiset, intressiryhmät tai maanomis-
tajat ryhtyvät niitä tuottamaan ilman yhteisiä tietosisältömäärittelyjä ja
sopimuksia tiedon tuottamisesta, ylläpidosta ja käyttöoikeuksista.
Paikkatietoaineistojen tehokkaan yhteiskäytön esteenä ovatkin usein
tietosuoja- ja rahoituskysymykset, eivät niinkään niiden tekniset tai
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tietosisällölliset ominaisuudet. Metsäalalla paikkatietoaineistojen yh-
teiskäyttö on vähäistä, eikä sitä koskevia suunnitelmia tai tavoiteoh-
jelmia ole olemassa. Tarve niiden aikaansaamiseksi on kuitenkin il-
meinen.
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1 JOHDANTO

Paikkatieto on maantieteelliseen kohteeseen liittyvää sijainti- ja omi-
naisuustietoa, jota voidaan tuottaa, käyttää ja hallita paikkatietojär-
jestelmillä (GIS). Ne koostuvat paikkatieto-ohjelmistoista, teknisistä
laitteista tiedon käsittelemiseksi, paikkatietoaineistoista sekä organi-
saatiosta ja osaamisesta. Paikkatietotekniikka ja -järjestelmät ovat
yleistyneet 1980-luvulta lähtien nopeasti metsätaloudessa, joka on
maailmanlaajuisesti yksi eniten GIS-järjestelmiä käyttävistä toimi-
aloista. Järjestelmien tehokasta hyödyntämistä puunhankintaorgani-
saatioissamme ovat eniten rajoittaneet uusien toimintatapojen käyt-
töönoton hankaluudet, integroitumattomuus muihin tietojärjestelmiin,
järjestelmäkehitystyön vaatimat resurssit sekä  numeeristen paikka-
tietoaineistojen heikko saatavuus, käytettävyys ja kustannukset.

Metsissä tehtävällä työllä, sen suunnittelulla ja seurannalla on useim-
miten yhteisenä nimittäjänä maantieteellinen sijaintitieto riippumatta
siitä, mistä työstä on kyse. Puunhankintaorganisaatioiden tärkeimpien
toimintojen - puunhankinnan sekä metsien ja kiinteistöjen hoidon -
suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmiä on uusittu viime vuosina
niin, että ne ovat joko aitoja paikkatietojärjestelmiä tai niissä on mu-
kana toiminnoiltaan suppeampia paikkatietoelementtejä. Jälkimmäisiä
ovat karttapohjaiset käyttöliittymät ja hyödynnettävät paikkatietoai-
neistot. Paikkatietotekniikan soveltaminen ja hyödyntäminen puun-
hankintaorganisaatioiden toiminnoissa on vasta alussa.

Tämän selvityksen tavoitteena oli luoda katsaus paikkatietotekniikan
käytön, käyttömahdollisuuksien ja kehittämistavoitteiden tämänhetki-
seen tilanteeseen suomalaisissa puunhankintaorganisaatioissa. Ta-
voitteena oli arvioida toiminnot, joissa GIS-järjestelmien käytöstä on
lähitulevaisuudessa eniten hyötyä sekä arvioida kehittämiseen liittyvät
riskit. Edelleen selvitettiin puunhankintaorganisaatioiden käyttöön
soveltuvien paikkatietoaineistojen tarjonta, ominaisuudet, käyttömah-
dollisuudet ja kustannukset sekä käyttäjien niiden kehittämiseen koh-
distamat odotukset.

Selvitys tehtiin tutustumalla kevään 1996 aikana Enso Oy:n, Metsä-
hallituksen, Metsäliiton, Metsämannut Oy:n ja UPM-Kymmene Oy:n
puunhankinnan ja kiinteistöjenhallinnan tietojärjestelmiin sekä Suo-
men Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistojen tuotantoon. Syksyllä
1996 puunhankintaorganisaatioihin tehtiin kirjallinen kysely, joka
koski pääasiassa toimintokohtaisia paikkatietojärjestelmien ja -
aineistojen kehittämistavoitteita. Paikkatietoaineistojen tuotanto ja
ominaisuudet on selvitetty pääasiassa haastatteluin sekä julkisesti tar-
jolla olevien ja aineistontuottajien omien kuvausten perusteella.
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2 PAIKKATIETOJÄRJESTELMIEN JA -
TEKNIIKAN     KEHITYS

Varhaisimmat paikkatieto-ohjelmistot luotiin tekemään kartanpiirus-
tus tietokoneavusteiseksi. Kytkemällä mukaan tietokantaohjelmistot
saatiin aikaiseksi paikkatiedonhallinnan mahdollistavat ohjelmistot.
Tietokoneiden laskentakapasiteettien lisääntyessä mukaan on voitu
ottaa erilaisia toimintoja, jotka mahdollistavat paikkatietojen tehok-
kaan hallinnan ja muokkauksen, analysoinnin ja tulosten monipuolisen
esittämisen sekä ulkopuolisten sovellusten liittämisen osaksi laajoja
järjestelmiä. Paikkatieto-ohjelmistojen kehittämisessä on muutaman
vuoden ajan kuljettu kahta rinnakkaista polkua. Varsinaisten työ-
asemilla ajettavien ohjelmistojen rinnalle ovat tulleet loppukäyttäjille
suunnatut helppokäyttöiset PC-pohjaiset ohjelmistot (Desktop-GIS).

Paikkatietoaineistojen hankinnassa on viime vuosina kokeiltu ja osin
otettu jo käyttöön satelliittipaikannus- eli GPS-tekniikka. Maastotie-
don hankintaan on saatavissa GPS:llä varustettuja mikrotietokoneita,
joiden tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä päästy hyödyntämään.
Tietojärjestelmämuutoksia tehdään yleensä melko harvoin ja uusia
toimintomalleja otetaan käyttöön vasta kun ratkaisujen toimivuudesta
on näyttöä muualta. GPS-tekniikka kehittyy myös voimakkaasti, mikä
hankaloittaa laitteiden liittämistä käytännön toimintaan. Toisaalta
GPS-tekniikka on tälläkin hetkellä vielä jokseenkin kallista. GPS:n
käyttöä maastotiedon keruussa on selvitetty melko paljon Ruotsissa.
Siellä on tutkittu myös mahdollisuutta liittää GPS:llä saatavaa paikan-
nustietoa hakkuukoneiden mittaustietoon ja tiedon hyödyntämismah-
dollisuuksia.

Erilaiset kaukokartoitustekniikat tuottavat metsäalan paikkatietoso-
vellusten tärkeintä raaka-ainetta, josta visuaalisella tai numeerisella
tulkinnalla jalostetaan metsää kuvaavaa tietoa. Satelliittikuvia käyte-
tään suuralueiden metsäninventoinnissa ja seurannassa, mutta kuvien
erotuskyky ei vielä riitä luotettavaan metsikkökuviokohtaiseen tul-
kintaan. Uusista satelliiteista on odotettavissa parannusta ongelmaan.
Satelliittikuvien käyttö visuaalisesti taustakarttoina on ollut toistaisek-
si vähäistä mutta yleistynee ainakin erikoissuunnittelussa kuvankäsit-
telyohjelmistojen myötä.

Visuaaliseen tulkintaan on Suomessa perinteisesti käytetty ilmakuvia.
Ne ovat olleet pitkään kuviokohtaisen metsäsuunnittelun pohjana.
Ilmakuvien numeeristamista ja numeerista tulkintaa tutkitaan runsaas-
ti, mutta niitä ei ole päästy käytännössä juurikaan hyödyntämään.
Myös muita, lähinnä lentokoneessa kuljetettavia sensoreita (tutka,
video) tutkitaan ja kehitetään, mutta useimmiten ne soveltuvat par-
haiten erikoistarpeisiin kustannustensa ja niiden vaatiman työmäärän
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vuoksi. Videomosaiikki sopii hyvin käytettäväksi ilmakuvien tapaan
taustakarttana.

3  PAIKKATIETOAINEISTOJEN TUOTANTO
SUOMESSA

Paikkatietoaineistojen tuotanto ja tarjonta on Suomessa varsin laajaa.
Tärkeimmät kaupallisia aineistoja tuottavat organisaatiot ovat Maan-
mittauslaitos ja Karttakeskus. Muita tärkeitä metsäalalle soveltuvien
aineistojen tuottajia ovat Metsäntutkimuslaitos, Suomen Ympäristö-
keskus sekä eräät yksityiset yritykset, mm. Geodata Oy ja FM-Kartta
Oy. Aineistoja tuotetaan myös runsaasti julkisten laitosten ja yritysten
omia tarpeita varten, ja osa niistä on ostettavissa. Aineistojen tarjon-
nasta on yleiskuvaustietoa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuk-
sen Internet WWW-sivuilla (http:\\www.nls.fi). Tärkeimmät puun-
hankintaan ja metsänhoitoon soveltuvat paikkatietoaineistot ominai-
suuksineen on esitetty liitteessä 1.

Paikkatietojen yhteiskäytön tavoitteena on ollut saada eri organisaati-
oiden
- etenkin julkishallinnon - tuottamat paikkatietoaineistot käyttöön
myös muualla, pyrkiä vähentämään aineistojen päällekkäisyyksiä ja
tuottamiskustannuksia sekä luoda toimivat markkinat alalle. Maan-
mittauslaitoksen Paikkatietokeskus tukee ja kehittää yhteiskäyttöä,
jota varten on luotu vakiomuotoiset tiedonsiirtomenettelyt, hakemis-
topalvelu sekä laadittu joukko suosituksia. Paikkatietojen kysely-
käyttö rakentuu tietoverkon varaan. Kyselykäytön kautta käyttäjä saa
haluamansa tiedot suoraan sovellukseensa. Tavoitteena on ollut, että
kaikki keskeiset julkiset paikkatietoaineistot ovat lähivuosien kuluessa
kyselykäytön piirissä. Erilaisia kyseleviä sovelluksia on kehitetty, ja
Internetin käytön yleistyminen tuonee niitä lisää. Metsäalalla yhteis-
käyttöpalvelut eivät ole saavuttaneet suosiota, vaan pääosa käyttäjistä
on ollut toistaiseksi valtion ja kuntien julkishallinnosta.

Tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien näkemyksiä paikkatietoaineisto-
jen käyttöön liittyvistä keskeisimmistä ongelmista. Aineistojen tar-
jonta ja saatavuus jakoi käyttäjien mielipiteitä. Joidenkin mielestä se
oli ongelmana vähäinen, toisten mielestä taas suuri. Aineistojen alu-
eellinen kattavuus ja aineistojen tietosisältö koettiin sen sijaan varsin
hyväksi. Suurimpina ongelmina pidettiin aineistojen kalleutta, päivi-
tyksiä ja käyttöoikeuksia. Tarkkuus, laatu, standardit ja tiedostofor-
maatit ovat aiheuttaneet käyttäjille lieviä ongelmia. Aineistojen tuot-
tamisvastuita sekä yhteistyötä eri organisaatioiden välillä pidettiin
myös kohtalaisen suurena ongelmana.
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4  PAIKKATIETOTEKNIIKKA
PUUNHANKINTAORGANISAATIOISSA

Toiminnoiltaan täydellisimpiä  paikkatietojärjestelmiä ovat yleensä
kiinteistöjen ja metsäomaisuuden hallinnan tietojärjestelmät. Korjuun
ja kuljetusten suunnittelun ja optimoinnin uusissa tietojärjestelmissä
puolestaan käytetään paljon hyväksi paikkatietojärjestelmien eri piir-
teitä, mutta niiden pääasialliset toiminnot ovat ratkaisuiltaan muita
kuin paikkatietoteknisiä. Järjestelmiä on rakennettu kansainvälisiä
markkinoita hallitsevilla paikkatieto-ohjelmistoilla (mm. ARC/INFO
ja Mapinfo), pienen käyttäjäkunnan kaupallisilla ohjelmistoilla (mm.
Topos, Gradis-UX ja X-Forest) sekä täysin organisaatiokohtaisina
tilaussovelluksina. Yleensä aina käytetään myös jotakin tietokantaoh-
jelmistoa. Paikkatiedot voivat olla joko keskitettynä tai hajautettuna
tietokantana. Linjayhteyksien nopeutuminen parantaa keskitettyjen
tietokantojen käyttömahdollisuuksia. Ohjelmistojen avulla on raken-
nettu puunhankinnan ja metsänhoidon käytännön suunnittelusta ja
toteutuksesta vastaaville henkilöille tarkoitettuja käyttöliittymiä ja
loppukäyttösovelluksia, joissa paikkatietotekniset ominaisuudet ovat
rajoitetut, mutta tarpeeseen nähden riittävät.

Ohjelmistojen tarjonta ja ominaisuudet koettiin eri tavoin eri organi-
saatioissa. Joillakin ne eivät olleet ongelma lainkaan, toisilla taas suuri
ongelma. Ohjelmistojen ominaisuuksien hyödyntäminen jää käyttäjien
mielestä puutteelliseksi, sillä sovellusmahdollisuuksia, eri tietojärjes-
telmien yhteensovitusta ja käyttäjien tietotekniikkataitoja pidettiin
melko ongelmallisina. Paikkatietotekniikan käyttöön liittyvien GPS-
laitteiden ja maastomikrojen suurimpina ongelmina pidettiin hintaa ja
jonkin verran myös kestävyyttä. Laitetarjontaa, käyttöominaisuuksia
ja sovellusmahdollisuuksia sen sijaan pidettiin melko hyvinä.

5  PAIKKATIETOTEKNIIKAN
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET ERI
TOIMINNOISSA

Paikkatietotekniikan nykyistä käyttöä ja käyttömahdollisuuksia puun-
hankintaorganisaatioiden erilaisissa keskeisissä toiminnoissa (kuva 1)
tarkasteltiin tutustumalla tietojärjestelmiin, yrityksille tehtyjen kysely-
jen avulla sekä selvittämällä ohjelmistojen, laitteiden ja paikkatietoai-
neistojen ominaisuuksia. Tarkasteluissa selvitettiin paikkatiedon mer-
kitystä ja käyttöä toiminnossa, vaihtoehtoisia toimintomalleja edelly-
tyksineen, tarvittavia paikkatietoaineistoja sekä toimintomallien kus-
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tannuksia, hyötyjä, riskejä ja muutoksia nykytoimintaan. Seuraavassa
esitettävät tulokset ovat tiivistelmä laajemmasta toimintoanalyysistä.

 Puunhankinnan 
strateginen 
suunnittelu

Puunhankinnan 
operatiivinen 

suunnittelu

Korjuu ja 
kuljetus

Kiinteistöjen 
hallinta

Metsätalouden 
suunnittelu

Metsänhoito- 
työt

Alueellisten 
metsävarojen 
tarkastelu ja 
puuhuollon 
strateginen 
suunnittelu

Ostettavien 
leimikoiden 

haku

Leimikon 
perustietojen 

hankinta, 
ennakkomit- 
taukset sekä 

korjuun ja 
avainbiotooppi- 

ja säästö- 
kohteiden 
suunnittelu 

Korjuun seuranta 
ja varastojen 

hallinta

Puunhankinnan 
laatu- ja 

ympäristö- 
järjestelmät

Kuljetusten  
suunnittelu ja 
ohjaus sekä 

ajoneuvo- 
navigointi

Kiinteistötieto- 
järjestelmä ja 
maankäytön 
suunnittelu

Kiinteistöjen arvon 
määrittäminen

Kuviotieto- 
järjestelmän  

ylläpito ja 
metsäninventoinnit

Hakkuu-, hoito-  
ym. toimenpide- 
suunnitelmien 

laadinta

Ympäristönhoito- 
strategian 

suunnittelu ja 
seuranta

Alue-ekologinen 
suunnittelu

Metsänuudis- 
tamisen työmaa- 

suunnittelu

Työjäljen ja 
taimikkojen 
kehityksen  
seuranta, 

metsänhoito- 
toimenpiteiden 
suunnittelu ja 

pinta-alan  
mittaus

Kuva 1.  Puunhankintaorganisaatioiden toiminnot tarkaste-
luissa.

5.1 Puunhankinnan strateginen suunnittelu

Paikkatietojärjestelmiä voidaan hyödyntää teollisuuslaitoksia koskevi-
en investointien ja tuotantosuunnan muutosten suunnittelussa sekä
puunhankinnan strategisessa suunnittelussa käyttämällä aineistoina
erilaisia metsävaratietolähteitä. Hankintaorganisaation on yhä useam-
min tarpeen arvioida suojelualuevarausten ja muiden puuntarjontaan
vaikuttavien rajoitusten vaikutukset toiminta-alueellaan. Suunnittelua
varten tarvitaan yleensä metsävaratietojen lisäksi hankintaorganisaa-
tion omat arviot puun osto- ja toimitusmahdollisuuksista. Paikkatie-
totekniikkaa ja -aineistoja on käytetty puunhankinnan strategisessa
suunnittelussa tähän asti varsin vähän, lähinnä tulostuksen apuväli-
neenä. Metsävaratietoina on käytetty vaihtelevasti yksityismetsien
aluesuunnitelmien yhdistelmätietoa (ASY), VMI-tietoa sekä yritysten
omien metsien kuviotietoja.

Paikkatiedon käyttöön puunhankinnan strategisessa suunnittelussa
esitetään kaksi ratkaisuiltaan ja laajuudeltaan erilaista toimintomallia.
Perustoimintomallissa toimintayksikkökohtaiset puunhankintatavoit-
teet määritetään sovelluksilla, joiden lähtö- ja tulostietojen hallintaan
voidaan käyttää paikkatieto-ohjelmistoja ja -aineistoja. Tarjontaa ku-
vaamaan voidaan käyttää ASY- tai VMI-tiedoista laskettua hakkuu-
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suunnitetietoa sekä yksikkö- tai aluekohtaisia arvioita hankintamah-
dollisuuksista. Paikkatiedon käyttö perustoimintomallin mukaisena
antaa mahdollisuuksia hakea ja tulostaa tietoa eri tavoin sekä moni-
puolistaa tarkastelumahdollisuuksia, mutta se ei tuo vielä erityisen
paljon uusia tietolähteitä ja näkökulmia itse suunnitteluun. Huonot
lähtöaineistot tai aineistojen virheellinen tulkinta voivat johtaa vääriin
johtopäätöksiin.
Laajempi toimintomalli perustuu metsävaratietojen arvioinnissa pe-
rustoimintomallissa käytettävien aineistojen lisäksi kaukokartoitusai-
neistoihin, jotka ovat maastonerotuskyvyltään vähintään nykyistä
luokkaa (n. 20 m x 20 m), mutta keskeisten puustotunnusten osalta
luotettavuudeltaan nykyistä parempia. Tähän päästäneen ajan myötä
sensoreiden ja kuvien käsittely- ja tulkintamenetelmien kehittyessä.
Raakakuvien hankinta organisaatioon ei ole tarkoituksenmukaista
niihin liittyvän käsittely- ja tulkintatyön vuoksi, vaan tarvitaan val-
miiksi muokattuja ja tulkittuja aineistoja, jotka voidaan helposti liittää
karttaelementeiksi GIS-järjestelmään. Suunnittelu voidaan toiminto-
mallissa tehdä nykyistä tarkemmin ja kohdistaa pienemmille alueille
esimerkiksi tila- tai metsänomistajakohtaisesti. Puunhankintaa rajoit-
tavien suojelupäätösten ja -varausten, erilaisten käyttörajoitusten,
metsänkäsittelytapojen muutosten ja omien metsien vaihtoehtoisten
kasvatus- ja käsittelystrategioiden vaikutuksia voidaan tarkastella
aluekohtaisesti ja vaihtelevina ajanjaksoina.

Kaukokartoitusaineistojen kustannukset vaihtelevat materiaalin ja
niihin liittyvän käsittely- ja tulkintatyön mukaan. Kiinteistö- ja met-
sänomistajatietoihin perustuva pienipiirteisempi suunnittelu edellyttää
perustietokantojen rakentamista sekä ajantasaisia aineistoja. Luon-
nonsuojeluohjelmien aluevaraukset ym. ovat nykyisin saatavissa nu-
meerisessa muodossa Suomen Ympäristökeskuksesta. Suunniteltava-
na olevista alueista ei ainakaan toistaiseksi ole saatavissa aineistoja.
Erilaisten ohjelmien sekä tehtyjen suojelupäätösten ja varausten määrä
kasvanee tulevaisuudessa, joten joustava hankintamahdollisuus esim.
tietoverkkojen välityksellä tai suorakäyttönä sekä päivitettävyys olisi
tärkeää.

Puunhankinnan strategiseen suunnitteluun aluetasolla riittävät toden-
näköisesti nykyiset metsävaratietolähteet (VMI, ASY), kun niihin
liitetään organisaation omat analyysit hankintapotentiaalista. Tehtäes-
sä suunnittelua tarkemmin - pienemmille yksiköille tai puuston laatu ja
rakenne paremmin huomioon ottaen - tarvitaan yksityiskohtaisempaa
tietoa metsistä. Uudet metsävaratietolähteet ovat pitkälti kaukokar-
toitustekniikan kehityksen varassa, ja siksi voi kulua vielä pitkäänkin
ennen kuin edes jokin niistä on riittävän käyttökelpoinen käytännössä.
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5.2 Puunhankinnan operatiivinen suunnittelu

5.2.1 Ostettavien leimikoiden haku

Ostettavien leimikoiden hakuun ja valintaan ei ole tähän mennessä
käytetty paikkatietoon perustuvia menetelmiä. Puuntarpeen lisäänty-
minen nykyisestä on todennäköistä samalla kun puun tarjonta heikke-
nee ja leimikot pienentyvät perinnönjakojen, voimistuvien suojeluvaa-
timusten ja uusien metsänkäsittelytapojen myötä. Nykyiset puukaup-
patavat säilyttänevät edelleen merkittävän asemansa, mutta uusia me-
netelmiä ostettavien kohteiden löytämiseen tarvitaan jo lähitulevai-
suudessa. Tietoverkkojen välityksellä toimiva leimikkopörssi voi olla
yksi mahdollisuus. Tällöin välitettävänä voivat olla kaupattavan leimi-
kon sijaintitiedot puustotietoineen.

Paikkatieto-ohjelmistojen analysointitoiminnot soveltuvat yleensä hy-
vin kyseessä olevan haku- ja valintaongelman ratkaisuun. Toiminto-
mallit voivat perustua kaukokartoitusaineistoista tulkittuihin metsäva-
rakarttoihin ja numeeriseen kiinteistörekisterikarttaan omistajatietoi-
neen tai yksityismetsien metsäsuunnittelun kuviotietoihin, kun met-
sänomistaja myöntää luvan tietojen käyttöön. Ensimmäiseen tapaan
perustuva järjestelmä lienee mahdollista toteuttaa tietosuojalain mu-
kaisesti yrityskohtaisena.

Kaukokartoitusaineistoista voidaan hakea halutut kriteerit täyttäviä
kohteita, joihin yhdistetään kiinteistö- ja omistajatiedot (numeerinen
kiinteistörajakartta NKRK). Järjestelmän toimivuus edellyttää puula-
jisuhteiden ja puuston tilavuuden luotettavia arvioita sekä mahdolli-
sesti kuvionmuodostusmenetelmiä. Varsinaisten tulkittujen puusto-
tietojen lisäksi voidaan päätöksenteossa käyttää tietoja puunhankin-
taan vaikuttavista tai sitä rajoittavista tekijöistä, esim. luonnonsuoje-
luohjelmavarauksista. Nykyiset kaukokartoitusaineistot ja niiden tul-
kintamenetelmät eivät vielä sovellu hyvin tähän toimintatapaan. Tule-
vien vuosien tekninen kehitys ratkaisee, saadaanko menetelmästä
joustava, riittävän luotettava ja kustannuksiltaan edullinen. Järjestelmä
edellyttää toistuvaa kaukokartoitusaineistojen hankintaa ja päivitystä.

Metsäsuunnittelun kuviotietoihin perustuvan toimintomallin edelly-
tyksenä on yksityismetsien metsäsuunnittelun kuviotietojen saatavuus
joko vapaasti tai metsänomistajan luvalla hänen tarjotessaan puuta
myyntiin. Edellinen voisi toteutua todennäköisesti vain yleisen luon-
nonvaratietokannan muodossa (Luotsi-hanke), jolloin kuviotiedoissa
tuskin olisi mukana kiinteistö- ja omistajatietoja. Toinen tapa käyttää
kuviotietoja olisi mahdollinen leimikkopörssin tapaisessa järjestelmäs-
sä, jossa myytäviksi tarjottavien kohteiden sijainti- ja kuviotiedot päi-
vitettyinä olisivat ostajan saatavissa. Päivitettyjen kuviotietojen pe-
rusteella tapahtuva kohteiden valinta antaisi luotettavan tavan valita
halutunlaisia ostokohteita ilman kaukokartoituskuvien käsittelyä ja
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päivitystä. Nykyiset metsäsuunnitelmat ja puuston laatutietojen sekä
kuviotietojen päivitysten puuttuminen eivät kuitenkaan vielä tue hah-
moteltua toimintomallia.
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5.2.2 Leimikon perustietojen hankinta, ennakkomittaukset sekä
korjuun ja avainbiotooppi- ja säästökohteiden suunnittelu
ja toteutus

Metsäyhtiöiden uusissa korjuun ja kuljetusten suunnittelu- ja ohjaus-
järjestelmissä käytetään paikkatietotekniikkaa ja -aineistoja ensisijai-
sesti leimikoiden varastopisteiden, mutta myös leimikon rajojen ja
säästettävien leimikon osien merkitsemiseksi. Tietojen tallentaminen
tapahtuu leimikon perustietojen tallentamisen yhteydessä. Leimikkoa
tai sen puustoa koskevia tietoja ei saada yritysten omia metsiä lu-
kuunottamatta valmiissa tiedostomuodossa muista tietolähteistä. Os-
ton yhteydessä saatujen metsäsuunnittelun ajantasaisten kuviotietojen
käyttö olisi kuitenkin mahdollista. Taustakarttojen (peruskartta, kor-
keuskäyrät, ilmakuvat) käyttö korjuun suunnittelun apuvälineenä
mahdollistaa etukäteissuunnittelun ennen maastokäyntiä.

Pinta-ala on ollut ennakkomittausmenetelmien suurimpia virhelähteitä.
Sen määrittäminen paikkatietosovelluksen avulla oikein edellyttää
kohteen rajojen riittävän tarkkaa tallentamista. Leimikolla olevien
avainbiotooppien ja säästökohteiden huomioinnissa ja ennakkosuun-
nittelussa voi paikkatiedoilla olla merkittävä rooli. Metsäsuunnitelmis-
sa voi olla tietoa kohteen luontoarvoista tai niitä voidaan arvioida
taustakarttojen ja ilmakuvien avulla.

Leimikkotietojen hallintaan käytettävän sovelluksen perustoimintoina
ovat varastopaikkojen sijainnin sekä leimikon, lohkojen ja palstojen
rajojen merkitseminen ja pinta-alojen laskenta. Kuvaruudulla tapahtu-
vaa alustavaa merkitsemistä voidaan korjata kannettavan PC:n ja/tai
GPS-laitteen avulla maastossa. Leimikon suunnittelu voidaan tehdä
alustavasti taustakarttamateriaalien avulla ja tarkentaa suunnittelua
maastossa PC:llä sisään luettuihin tiedostoihin, joilla korvataan alku-
peräiset tiedot. Samalla voidaan tallentaa puuston ennakkomittaustie-
dot. Pitkälle viedyssä alustavassa suunnittelussa voidaan käyttää pie-
nimittakaavaisia ilmakuvia tai maastonerotuskyvyltään tarkkoja satel-
liittikuvia, joiden avulla leimikon rajaus, pinta-alan määritys ja säästö-
kohteiden valinta ja suunnittelu onnistuvat pelkkiä taustakarttoja pa-
remmin. Valmiin suunnitelman raja-,  piste-  ja ominaisuustiedot voi-
daan toimittaa numeerisessa muodossa tai karttatulosteena joko ura-
koitsijan toimistoon tai radioteitse metsäkoneen PC:lle tai tulostus-
laitteelle työohjelman ja muiden ohjeiden tapaan (kuva 2).

Suurimmat kustannukset ja muutokset syntyvät toimintomallista, jos-
sa leimikon perustietojen hankinnassa ja suunnittelussa käytetään
maastotietokoneita ja niiden lisäksi mahdollisesti myös GPS-
vastaanottimia. Hyvät laitteet ovat toistaiseksi kalliita ja liian isoko-
koisia jatkuvaan käyttöön. Tietokoneeseen asennettu GPS-kortti ja
kevyt antenni olisi toimintakelpoisin vaihtoehto. GPS:n käyttö tuo
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tarkkuutta rajojen ja pistemäisten kohteiden tallentamiseen, mutta ei
ole selvärajaisissa leimikoissa aina tarpeen. Mikäli metsäsuunnittelun
kuviorajatiedot ovat käytettävissä eikä leimikko paljon poikkea niistä,
ei GPS:ää myöskään tarvita.

organisaation paikkatietovarasto

karttatiedot
kiinteistötiedot
satelliitti- ja ilmakuvat
erikoistiedot
(suojelualueet ym.)

GIS

ulkopuoliset tietovarastot

metsäsuunnittelutiedot
erikoistiedot
(avainbiotoopit ym.)

kartta
työohjeet

sijainti- ja ominaisuustiedot
- rajat
- varastopisteet
- säästökohteet
- ajourat
- puuston ennakko-
  mittaukset

GPS

leimikko

.......

.......

Kuva 2. Esimerkki leimikkoa koskevien tietojen
hankinnasta ja käytöstä.

Metsäsuunnittelussa tallennetaan kuviolta tulevaisuudessa entistä use-
ammin monimuotoisuutta kuvaavia tietoja sijainteineen. Metsäsuun-
nittelun päivitetyt puustotiedot voivat riittää leimikon hakkuukerty-
män ennustamiseen tai niitä voidaan käyttää tarkennettujen ennustei-
den lähtötietoina. Tietojen välittäminen kaupanteon yhteydessä tieto-
verkkoja tai levykkeitä käyttäen puunhankintaorganisaatiolle ja edel-
leen hakkuukoneelle on mahdollista, mikäli yhteiset tavoitteet määri-
tellään ja järjestelmien kehitystyöhön ryhdytään.

Hakkuukoneen PC:llä olevilla toiminta-alueen kattavilla digitaalisilla
kartoilla voidaan esittää kulloisenkin leimikon rajat, varastopaikat,
hakkuussa varottavat ja säästettävät leimikon osat sekä leimikon vaa-
ralliset kohdat. Järjestelmään on mahdollista liittää myös satelliittipai-
kannus, jolloin hakkuukoneen kuljettaja näkee sijaintinsa kuvaruudun
kartalla. Paikannuksen ansiosta kuljettaja pystyy varmistamaan, ettei
hakkuu etene leimikon rajojen ulkopuolelle tai säästettäville kohteille.
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Koska nämä kohteet on kuitenkin täytynyt jossain vaiheessa käydä
tarkistamassa maastossa, ei silloin tehtävä kohteiden näkyvä rajaami-
nen kuitunauhalla hidastane työtä merkittävästi. Riittävän selkeät
maastomerkinnät vähentävät GPS:n tuomia etuja korjuussa.

5.3 Korjuu ja kuljetus

5.3.1 Korjuun seuranta ja varastojen hallinta

Kuljetusten ohjausta varten tarvitaan ajantasainen tieto kuljetettavissa
olevista puutavaraeristä varastopisteittäin. Paikkatietotekniikkaa voi-
daan käyttää havainnollistamaan varastotilannetta kuljetusohjelmien
laadinnassa tai tilanteissa, joissa joudutaan muuttamaan tai muutoin
tarkastelemaan jo tehtyjä toimitussuunnitelmia tai kuljetusohjelmia.
Ajantasainen puutavaralajikohtainen tuotostieto saadaan hakkuuko-
neelta tai metsätraktorilta radioverkkoja käyttäen tai korjuuesimiesten
tallentamana tietokantaan. Varastotilanteiden havainnollistaminen voi
tapahtua karttaliittymän avulla kuvaruudulla tai tulostamalla teema-
karttoja. Toimintomalli on kiinteä osa nykyisiä puunhankinnan ohja-
usjärjestelmiä, joten se ei vaadi laajaa sovelluskehitystyötä eikä uusia
paikkatietoaineistoja.

Ruotsissa on selvitetty hakkuukoneen mittalaitteeseen liitetyn GPS:n
tuottaman tiedon käyttöä harvennushakkuissa poistetun puuston
pohjapinta-alan seurannassa. Sovelluksessa kuljettaja näkee reaaliai-
kaisesti, millä tasolla toteutunut hakkuu on kohteen sallittuun harven-
nusvoimakkuuteen nähden. Tallentamalla koneen kulkureitit voidaan
jälkikäteen tarkastella toteutunutta ajouraverkkoa, hakkuun ulkopuo-
lelle jätettyjä leimikon osia ja korjuun ja puutavaran laatua.

5.3.2 Kuljetusten operatiivinen suunnittelu, ohjaus ja 
ajoneuvonavigointi

Puutavarakuljetusten ohjaus on ollut ensimmäisiä puunhankinnan tie-
tojärjestelmiin toteutettuja GIS-sovelluksia. Kun varastopaikat ja toi-
mituspaikat on tallennettu tietojärjestelmään, pystytään suunnittele-
maan optimaaliset ajo-ohjelmat ja etsimään puutavara-autojen tyh-
jänäajoa minimoivia meno-paluureittejä. Autokohtaiset kuljetusohjel-
mat muodostetaan optimointilaskelmilla, joissa päätietoina käytetään
kuljetettavia puutavaraeriä, toimituspaikkojen aikaan sidottua puun-
tarvetta sekä numeerista tieverkkoa, jonka ominaisuustietoa ovat etäi-
syydet ja ajonopeudet. Lisäksi käytetään lukuisia vastaanottoon ja
kuljetuskalustoon liittyviä rajoitteita ja erilaisia pakotteita.
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Varastopaikan sijainti tallennetaan oston tai korjuun yhteydessä paik-
katietojärjestelmään. Varastojen seuranta perustuu hakkuukoneelta
ja/tai metsätraktorilta lähetettyihin tiedostoihin ja puutavara-autoista
sekä tuotantolaitoksilta lähetettyihin raportteihin. Leimikosta vastaava
esimies vastaa myös varastokirjanpidon oikeellisuudesta. Varastotie-
dot ja tehtaiden puuntarpeet päivitetään reititysohjelmaan, joka laskee
optimaaliset reitit puutavara-autoille. Suunnittelujänteenä on viikko
tai lyhyempi ajanjakso. Kuljetusmääräys lähetetään paikkatietoa hyö-
dyntävästä tietojärjestelmästä puutavara-auton kuljettajalle radioteit-
se.

Paikkatiedon hallintaan ja tiedonsiirtoon tehdyt varsin mittavat in-
vestoinnit ovat tuoneet kuljetuskustannuksiin säästöjä. On luultavaa,
että nyt käyttöön otettujen järjestelmien perusratkaisuja ei tulla
muuttamaan lähivuosina. Kuljetusohjelman muodostamiseen käytettä-
viä algoritmeja ja laskentasovelluksia kehitetään paikkatieto-
ohjelmistojen uusien toimintojen, ominaisuuksien ja tietokoneiden
laskentatehon kasvamisen myötä.

Paikkatietotekniikka on otettu käyttöön puutavara-autojen kuljetuk-
senohjauksessa ohjaamoita myöten. Tiedonsiirtojärjestelmillä välite-
tään kuljetusohjelmat ja ajo-ohjeet autoille, ja kuljettajat hyödyntävät
paikkatietotekniikkaa hakeutuessaan puutavaravarastoille. Ajoneu-
vonavigointi on tarpeellista monipistekuljetuksia tekeville autoille,
joiden kuljettajilla ei ole laajan toiminta-alueen vuoksi riittävää pai-
kallistuntemusta. Uusien kuljetustenohjausjärjestelmien toimintatavat
ajo-ohjeiden välittämisessä ja ajoneuvonavigoinnissa ovat vasta yleis-
tymässä, ja on oletettavaa, ettei niihin ole tulossa suuria toiminnallisia
muutoksia lähivuosina.

Avustettaessa puutavaravarastojen löytymistä ja reitinvalintaa riittää
yksinkertaisimmillaan pelkkä koordinaattien tai karttalehden ruutu-
numeron lähettäminen, jotka sitten katsotaan paperikartalta. Kehit-
tyneempi ja käytetympi tapa on ajoneuvotietokoneen ja numeerisen
taustakartan käyttö, jossa sovellus sijoittaa lähetetyt varastopisteiden
koordinaatit kuvaruudun kartalle. Ajoneuvoon liitetyllä GPS:llä saa-
daan selville reaaliaikaisesti ajoneuvon sijainti. Ilman differentiaali-
korjattua DGPS:ää sijaintitarkkuus on 20 - 100 m. Parempi reaaliai-
kainen tarkkuus (2 - 10 m) saavutetaan esim. käyttämällä Yleisradion
FOKUS-differentiaalipalvelua, joka vaatii erillisen RDS-radiovastaan-
ottimen.

5.3.3 Puunhankinnan laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Laatujärjestelmän yhtenä tavoitteena on estää virheellisten tuotteiden
tai palveluiden tuottaminen. Tuotantolaitoksilla lopputuotteen laatu
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riippuu osaltaan niille toimitetun puutavaran laadusta. Edistyneillä,
reaaliaikaisilla oston ja korjuun seurantajärjestelmillä pystytään oh-
jaamaan puunhankintaa tehokkaasti, jolloin puutavaran ja puutavara-
toimitusten laatu paranee. Laatujärjestelmän toiminta tehostuu kyt-
kemällä ajantasainen paikkaan sidottu tieto ja sen visualisointi laatu-
raporttien tekoon.

Ympäristöasioiden hallinnassa paikkatietojärjestelmillä on merkitystä
korjuujäljen, metsänkäsittelyn ja erilaisten luontoarvojen seurannassa
ja visualisoinnissa. Ympäristöasioiden visualisointi ja analysointi pe-
rustuvat hakkuukohteiden seuranta- ja laaturaportteihin sekä mahdol-
lisiin inventointeihin. Niiden yhteydessä voidaan valokuvata kohteita
ja tallentaa kuvat tietovarastoon. Korjuujälkeä, käsittelemättä jätettyjä
korjuukohteiden osia ja luonnonsuojelukohteita pystytään esittämään
kartoilla ja kuvina näyttävästi ja luomaan varsin kattava kuva toimin-
nasta. Tätä voidaan käyttää markkinoinnin apuvälineenä ja neuvotte-
luissa eri sidosryhmien kanssa. Paikkatietojärjestelmä on käyttökel-
poinen toimenpiteiden ulkopuolelle jätettävien alueiden valintaan ja
suunnitteluun sekä niiden puuntuotannollisten vaikutusten ennustami-
seen, kun siihen liitetään esim. MELA-ohjelmiston metsikkösimu-
laattori. Toiminnot edellyttävät kuitenkin varsin vaativaa paikkatieto-
analyysiä sekä metsikkö- ja puumallien hyödyntämistä.

5.4 Kiinteistöjen hallinta

5.4.1 Kiinteistötietojärjestelmä ja maankäytön suunnittelu

Suurina kiinteistöjen omistajina metsäyhtiöt ovat aloittaneet paikka-
tietojärjestelmien käytön kiinteistötietojen hallinnasta. Lähes säännön
mukaan kaikilla merkittävillä maanomistajilla erilaiset kiinteistö-, tila-
ja metsikkökuviotiedot ovat tietokannoissa ja niitä käsitellään jollakin
paikkatietosovelluksella. Tulevaisuudessa järjestelmiin lisättäneen
erilaista kuvailevaa ja eri viranomaisten tuottamaa suunnittelu- ja re-
kisteritietoa maankäytön suunnittelua, kaavoitusta ja tonttimaan
myyntiä varten. Viralliset kiinteistörajatiedot saadaan numeerisesta
kiinteistörekisterikartasta (NKRK), jota joudutaan päivittämään vuo-
sittain. Maankäytön suunnittelussa merkittäviä tietolähteitä ovat eri-
laiset kaavoitustiedot, luonnonsuojeluohjelmat ja -aluevaraukset sekä
muut maa-alueiden käyttöä rajoittavat ja säätelevät tiedot. Paikkatie-
tojen yhteiskäytön etenemisestä valtionhallinnossa riippuu paljolti,
kuinka tiedot ovat yleensä saatavissa yksittäisen maanomistajan
käyttöön ja kuinka joustavasti ja millä kustannuksilla se on mahdol-
lista tehdä. Erilaiset maankäytön suunnitteluanalyysit ovat mahdolli-
sia, jos viranomaistietoa on käytettävissä.
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5.4.2 Kiinteistöjen arvon määrittäminen

Suuret maanomistajat tekevät runsaasti kiinteistökauppoja ostaessaan
ja vaihtaessaan maata toistensa, valtion tai yksityisten maanomistajien
kanssa. Tällöin on tärkeää tietää ostettavan tai vaihdossa saatavan
tilan puuston määrä ja arvo tilan hinnan määrittämiseksi. Arvio voi
pohjautua olemassa oleviin tietoihin, silmävaraisiin arviointeihin tai
systemaattisiin mittauksiin. Seuraavassa esitettävä toimintomalli pe-
rustuu kaukokartoitustekniikan käyttöön.

Tilan puuvarat voidaan arvioida satelliitti- tai ilmakuvien avulla. Aivan
pienten tilojen arviointiin menetelmää ei ole järkevä käyttää. Käytet-
tävyydeltään parasta olisi jo valmiiksi tulkittu aineisto, joka ei edel-
lyttäisi erillistä kuvan tilaamista ja käsittelyä. Tilasta on oltava käy-
tettävissä numeeriset kiinteistörajat. Arvon määrittämisessä on muo-
dostettava metsikkökuviot, joille saadaan tulkitusta kuvasta puula-
jeittaiset keskitilavuudet. Ilmakuvaa käytettäessä kuviointi voidaan
tehdä manuaalisesti ja varsinaiset puustomittaukset maastotyönä.
Kiinteistön puuston arvon lisäksi sitä koskevat erilaiset maankäytön
suunnitelmat, kaavat ja varaukset ovat tärkeitä ostopäätöksessä.

Puustoarviointien teko kaukokartoitusaineistojen avulla onnistuu ai-
neistojen ja tekniikan avulla kohtuullisen luotettavasti, mutta on pie-
nille alueille ja satunnaisesti tehtynä hankala ja kallis menetelmä. Ide-
aalitilanne olisi, että kiinnostuksen kohteena olevan tilan tulkittu ja
ajantasainen puustotieto voitaisiin tilata kaukokartoitusaineistoja
tuottavalta laitokselta. Tämäntyyppinen toiminta ei liene aivan lähitu-
levaisuudessa mahdollista, ellei aineistojen kysyntä merkittävästi li-
säänny.

5.5 Metsätalouden suunnittelu

5.5.1 Kuviotietojärjestelmän ylläpito ja metsäninventoinnit

Yritysten omat metsät ja hoitosopimustilat ovat joko kokonaan ku-
viotietokannoissa tai ne saadaan sinne muutaman vuoden kuluessa.
Useimmiten ominaisuustiedot ovat relaatiotietokannassa ja sijaintitie-
dot omassa tietokannassaan. Paikkatieto-ohjelmiin rakennetuissa omi-
naisuustietojen ylläpitosovelluksissa kuviokarttaa käytetään usein
käyttöliittymänä. Kuviot, joilla ei ole tehty toimenpiteitä eikä käyty,
on päivitettävä. Se tarkoittaa ajanjakson kasvun lisäämistä kuviotie-
toihin, mikä tehdään usein paikkatieto-ohjelmiin liitetyillä ohjelmilla,
kuten MELAlla.
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Kuviotietojärjestelmän luominen, ylläpito ja päivitys voidaan tehdä
joko kuvioittaiseen tai koealoittaiseen tiedonkeruuseen pohjautuen.

Kuvioittaiseen tiedonkeruuseen pohjautuva järjestelmä:

Kuvioittainen arviointi tehdään valtaosin ilmakuvien paperikopioihin
pohjautuen, joten ennakkokuviointi tehdään käsin. Nykyisellä teknii-
kalla olisi mahdollista tehdä ennakkokuviointi joko tavallisen tai ste-
reotarkastelun mahdollistavan PC-työaseman näytöltä. Mukaan
maastoon tulostettaisiin valmiiksi ennakkokuvioitu karttaprojektioon
oikaistu ilmakuva. Nykyisellä tekniikalla on myös mahdollista kuljet-
taa mukana kannettavaa mikroa, johon voidaan maastossa kynällä
(Pen Windows) korjata kuviointi ja tallentaa muistiin kuviotiedot.
Olemassa olevista erityiskohteiden rekistereistä voidaan siirtää kul-
loinkin tekeillä olevien alueiden tiedossa olevat erityiskohteet, jotka
tarkastetaan maastotyön yhteydessä.

Numeeristen ilmakuvien hankinta ja niiden tulostamiseen vaadittavat
laitteet aiheuttavat lisäkustannuksia verrattuna pelkkien paperikopioi-
den hankintaan. Laitteistojen ja ohjelmistojen suorituskyky yleensä
riittää, mikäli niillä muutoinkin käytetään paikkatieto-ohjelmistoja.
Numeeristen ilmakuvien käyttö pelkästään ennakkokuvioinnin apuvä-
lineenä tuo hyötyä lähinnä parantamalla kuviorajojen sijaintitarkkuutta
käsin kopioinnin ja erillisen digitoinnin poistumisen myötä.

Koealoittaiseen tiedonkeruuseen pohjautuva järjestelmä:

Kuviotietokanta voidaan rakentaa myös koealoittaisesta tiedosta.
Tällöin luodaan inventoitavalle alueelle tasavälinen, tiheä koealaverk-
ko. Tuon, esimerkiksi 25 m x 25 m, verkon koealoille hankitaan kau-
kokartoitustietoa ja mahdollisesti muuta olemassa olevaa numeerista
tietoa, kuten maalaji maaperäkartasta ja aikaisemmat kuviotiedot. Osa
koealoista valitaan mitattavaksi maastossa. Mitattu tieto voidaan
yleistää tiheälle koealaverkolle, jolle voidaan tämän jälkeen tehdä
alustava kuviointi tietokoneella. PC-työasemalla voidaan kuvioinnin
oikeellisuus tarkistaa karttaprojektioon oikaistun numeerisen ilmaku-
van päällä. Korjausten jälkeen kullekin kuviolle voidaan laskea puus-
totiedot tiheämmän verkon koealojen avulla. Osa kuvioista tarkiste-
taan maastossa ja lasketaan lopulliset tulokset. Tämä toimintatapa
mahdollistaa joustavan kuvioinnin muuttamisen metsien käsittelyta-
voitteiden muuttuessa.
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Kuva 3. Kaavio koealoittaiseen tiedonkeruuseen
pohjautuvasta järjestelmästä.

Koealoittaiseen tiedonkeruuseen ja tiedonhallintaan siirtyminen mah-
dollistaa nykyistä kuvioittaista tiedonkeruuta ja -hallintaa tarkemman
puuston kuvauksen. Kuviointi muuttuisi aidosti kunkin ajankohdan
tavoitteita palvelevaksi toimenpidekuvioinniksi. Pienien ositteiden,
kuten haaparyhmien, kuvaaminen on periaatteessa yksinkertaisempaa.
Kuviointiin soveltuvia tietokone-ohjelmia kehitellään parhaillaan,
mutta niiden toimivuudesta suurilla pinta-aloilla ei ole varmuutta.
Edelleen koealoittaisten puustotunnusten tulkinta ei ole tällä hetkellä
vielä riittävän luotettavaa.

5.5.2 Hakkuu-, hoito- ym. toimenpidesuunnitelmien laadinta

Hakkuusuunnitteen määrittäminen perustuu joko puuston kehityksen
simulointiin ja sen jälkeen tehtävään optimointiin tai yksinkertaisem-
piin puuston kasvumallien ja tavoitellun kehityksen vertailuihin. Met-
sätaloussuunnitelmaan liittyneet toimenpide-ehdotukset tuotetaan
pääsääntöisesti metsänhoidollisen toimenpidetarpeen pohjalta. Näillä
perinteisillä suunnitteluohjelmistoilla ei pystytä ottamaan huomioon
kuvioiden välistä maantieteellistä etäisyyttä, eikä niillä pystytä tar-
kastelemaan ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusta maastossa. Seu-
raavassa kuvataan vaatimuksiltaan pitkälle viedyn toimintamallin osia,
joita voidaan toteuttaa toisistaan riippumatta.

Kun paikkatieto liitetään osaksi toimenpiteiden suunnittelua, voidaan
sijainnin tuomaa lisätietoa hyödyntää esimerkiksi maiseman muuttu-
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mista analysoitaessa sekä hakkuiden ajoitusta ja sijoitusta suunnitelta-
essa. Maiseman huomiointi toimenpiteiden suunnittelussa vaatii paik-
katietojärjestelmän, jossa on mahdollista tehdä näkyvyysanalyysejä.
Niissä voidaan numeerista korkeusmallia apuna käyttäen tarkastella
maisemallisesti tärkeistä paikoista, kuinka erilaiset hakkuut vaikutta-
vat kaukomaisemaan. Jos halutaan tarkastella lähimaisemaa, esimer-
kiksi hakkuun vaikutusta näkymään järvelle tai järveltä, tarvitaan
yleensä erillinen ohjelma. Tällöin puut kuvataan ja käsitellään yksilöi-
nä. Tällä periaatteella toimivia ohjelmia on jo olemassa, esimerkiksi
Pukkalan kehittämä MONSU, Plustechin Virtual World -
maisemasimulaattori ja amerikkalainen SmartForest -ohjelmisto. Ke-
hittyneimmissä ohjelmistoissa käytetään todellisten puiden kuvakir-
jastoja, jolloin sovelluksista saadaan visuaalisesti todentuntuisia.

Paikkatietojärjestelmillä pystytään tehostamaan puuston laatutunnus-
ten nykyistä tarkempaa ennustamista. Puuston tilajärjestys ja kasvu-
paikkaa kuvaavat tunnukset saadaan liitettyä toisiinsa paikkatietojär-
jestelmien perusominaisuuksilla. Puuston laadun kehittymismalleilla
voidaan tarkastella, voidaanko parempilaatuisen puun kasvatusta
edesauttaa muuttamalla esimerkiksi uudistamistapaa, viljelytiheyttä,
taimikon perkausta ja harvennusohjelmaa.

Kun toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon erilaiset käytön
rajoitteet myös sijainnin osalta, tarvitaan erillinen inventointikuvioin-
nista poikkeva kuviointi. Voidaan puhua toimenpidekuvioista, jolloin
esimerkiksi uhanalaisten lajien vaatimat suojavyöhykkeet on huomi-
oitu. Toimenpidekuvioita muodostettaessa voidaan myös ottaa huo-
mioon korjuun vaatimukset ja yhdistää lähekkäin sijaitsevat kuviot
samaan aikaan käsiteltäviksi.

5.5.3 Ympäristönhoitostrategian suunnittelu ja seuranta

Ympäristönhoitostrategiassa otetaan kantaa, kuinka yritys suhtautuu
ympäristön suojeluun, hoitoon ja monimuotoisuuteen. Monimuotoi-
suutta kuvaavia indikaattoreita on määritetty lukuisa joukko. Keskei-
siksi katsotuille indikaattoreille on kehitettävä nykytilan kuvaava mit-
taus- tai inventointimenetelmä. Osaa indikaattoreista, kuten puuston
tilavuutta tietyllä alueella, voidaan seurata nykyisen tietämyksen
avulla. Osa indikaattoreista voidaan tuottaa laskennallisesti muista
metsää kuvaavista tunnuksista, jolloin riittää riippuvuuden kuvaavan
yhteyden löytäminen. On indikaattoreita, joille ei ole olemassa inven-
tointimenetelmää, ja sellaisia, joille niitä ei voitane koskaan tehdä-
kään. Usein monimuotoisuuden ilmentäjät ovat sellaisia, että niiden
tilan selvittämiseksi pitää yhdistää eri lähteistä saatavaa paikkaan si-
dottua tietoa paikkatietoanalyysein.
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Biodiversiteettistrategioiden toteutumista seurataan alueellisella ta-
solla. Siirtyminen kuvio- tai pistetasolle lienee edessä, sillä monia in-
dikaattoreita on mahdotonta seurata alueellisesti. Seurantaa ja valitun
strategian toteutumista helpottaa, mikäli yritykseen perustetaan biodi-
versiteettitietokanta, johon hankitaan tiedot eri lähteistä. Tietokanta
voi myös olla hajautettu eri organisaatioihin, jolloin yhteistä olisivat
sisään tallennettavan tiedon määrittelyt ja luokitukset sekä tiedonsiir-
ron vaatimat määrittelyt. Tehtävä soveltuu siten hyvin paikkatietojär-
jestelmille. Paikkatietoa voidaan hyödyntää sekä inventoinnissa että
erilaisten raporttien tuotannossa.

5.5.4 Alue-ekologinen suunnittelu

Alue-ekologisella suunnittelulla tarkoitetaan laajahkon - tuhansien
hehtaarien suuruisen - alueen suunnittelua siten, että alueella mahdol-
lisesti esiintyvät harvinaiset kasvi- ja eliölajit turvataan. Yritysten
omilla mailla ja yksityismailla alue-ekologista suunnittelua on käyn-
nistetty eräissä pilottihankkeissa. Alue-ekologinen suunnittelu on eri
lähteistä saatavan paikkatiedon yhdistämistä ja kokoamista. Metsähal-
lituksen pilottihankkeessa yhdistäminen tehtiin pitkälti käsityönä, jo-
ten paikkatietojärjestelmien käyttömahdollisuuksia suunnittelun apu-
välineenä voidaan vasta hahmotella.

Suunnittelualueiden luominen siten, että ne ovat rajoiltaan luontaisia
(esimerkiksi valuma-alue), on paikkatietojärjestelmille mahdollinen
toiminto. Myös eri eliölajien mahdollisten elinympäristöjen haku on-
nistuu paikkatietojärjestelmillä, mikäli eliöistä tiedetään tarpeeksi ja
paikkatietokanta on riittävän monipuolinen. Numeeristen ilmakuvien
stereotarkastelu helpottaa pieni-alaisten kohteiden, kuten kosteikko-
jen, erottamista silloin kun niiden puuston pituus poikkeaa merkittä-
västi ympäristöstään. Tietyt kriteerit täyttävien astinkivien haku ku-
viotietokannasta ja ekologisten käytävien luominen vyöhykkeinä esi-
merkiksi purojen ympärille onnistuvat. Paikkatietojärjestelmillä on
mahdollista visualisoida tehty suunnitelma tuottamalla erilaisia kart-
toja. Toimintomallin toteutuminen edellyttää suunnittelua tekeviltä
henkilöiltä varsin vankkaa GIS-järjestelmien ja -analyysien hallintaa.
Paikkatietojärjestelmillä tehtävästä suunnittelusta koituu hyötyä lähin-
nä työn rationalisoitumisen myötä.

5.6 Metsänhoitotöiden suunnittelu ja seuranta

5.6.1 Metsänuudistamisen työmaasuunnittelu

Metsäuudistamisen työmaasuunnittelu on uudistamiskohteiden
maanmuokkaustavan, uudistamismenetelmän, puulajin ja materiaalin
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valintaa sekä ympäristö- ja monimuotoisuustekijöiden huomioon ot-
tamista metsänuudistamisessa. Uudistamissuunnitelmat sisältyvät pää-
sääntöisesti metsäsuunnitelmien toimenpide-ehdotuksiin, mutta lopul-
lisesti ne tehdään vasta uudistamisajankohdan lähestyessä ja osin vasta
hakkuun jälkeen. Käytännössä työmaasuunnittelu tehdään aina lopulli-
sesti maastossa käyden. Toimenpidekuvio ei ole useinkaan sama kuin
metsikkökuvio. Uudistamis- ja muokkausmenetelmän valinta riippuu
alueen viljavuudesta, vesitaloudesta, aiemmista puulajeista ja mahdol-
lisesta tyvilahon esiintymisestä sekä maisemallisista ja luonnon moni-
muotoisuuden vaatimuksista.

Paikkatietotekniikkaan perustuvalla työmaasuunnittelulla voidaan hel-
pottaa suunnittelutyötä ja lisätä yksityiskohtien sekä erillisiä toimen-
piteitä tarvitsevien maastonkohtien havaitsemista. Suunnitteluun voi-
daan ottaa mukaan uudistamis- ja muokkausvaihtoehtojen kustannuk-
siin ja odotettavissa oleviin tuloksiin perustuvat vertailumallit ja siten
lisätä erilaisten vaihtoehtojen tarkastelumahdollisuuksia. Toimenpitei-
den vaikutuksia etenkin vesistöihin ja muuhun luonnon monimuotoi-
suuteen voidaan tarkastella kartta-aineistojen ja maastomallien avulla.
Tarkoituksena ei ole poistaa maastotyöskentelyä, vaan nopeuttaa ja
helpottaa sitä sekä saada siihen uusia vaihtoehtoja.

Toimintomallissa uudistamiskohde rajataan kuvaruudulla digitoimalla
ja otetaan tarkasteluun erilaisia taustakartta-aineistoja ja ilmakuvia.
Niiden avulla voidaan tarkastella alueen muokkaustapaan ja puulaji-
valintaan vaikuttavia ominaisuuksia ja erotella poikkeavaa käsittelyä
vaativat maastonkohdat. Alueen toimenpidekuvioinnin perusteella
saadaan pinta-alat. Sovellukseen integroiduilla metsänuudistamisen
vertailumalleilla voidaan tarkastella erilaisten toimenpideketjujen vai-
kutuksia kustannuksiin ja odotettavissa olevaan taimien kehitykseen.
Tiedot malleihin saadaan automaattisesti tai syötettyinä alustavasta
toimenpidekuvioinnista. Alustava toimenpidekuviointi tehdään ennen
ensimmäistä maastokäyntiä. Maastossa tarkastetaan ja korjataan ku-
viointi ja annetaan tarkistetut toimenpide-ehdotukset. Kuvioinnissa ja
kohteen rajojen määrittämisessä voidaan käyttää GPS-vastaanotinta,
jolloin pinta-alat saadaan tarkistetuiksi. Maastossa tehty kuviointi,
ominaisuustiedot ja toimenpide-ehdotukset päivitetään suunnittelu-
järjestelmään, lasketaan uudet toimenpidevaihtoehdot vertailumalleilla
ja tulostetaan suunnitelma-asiakirjat.

Toimintomallin mukaisen sovelluksen rakentaminen kuviotietojärjes-
telmien pohjalta ja samoja ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja käyttä-
en ei ole kustannuksiltaan ja työmäärältään kovin suuri urakka. Suun-
nittelussa syntyvät tiedot ovat päivitettyjä ja tarkennettuja kuviotie-
toja. Taustakarttoihin lisä-ulottuvuuksia antavia numeerisia maaperä-
karttoja ei ole vielä kovin suurelta alueelta olemassa, ja niiden tark-
kuus metsikkötasolla on melko heikko. Sovellukseen mahdollisesti
liitettäviä taimikoiden kehitystä ennustavia simulaattoreita ja met-
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sänuudistamisen vertailumalleja on myös vielä kehitettävä. Suurimmat
kustannukset syntyvät, mikäli suunnittelussa käytetään maastotieto-
koneita ja niihin liitettyjä tai erillisiä GPS-laitteita. Maastotietokoneen
hyödynnettävyys lisääntyy, jos siinä on myös mahdollisuus käsitellä
taustakartta-aineistoja. Pienillä uudistamisaloilla varsinaiset muokka-
us- ja uudistamismenetelmien valinnat ovat yleensä melko selviä, eikä
järjestelmän käyttö silloin merkittävästi säästä suunnitteluun tarvitta-
vaa aikaa.

5.6.2 Työjäljen ja taimikoiden kehityksen seuranta, metsänhoi-
to- toimenpiteiden suunnittelu ja pinta-alan mittaus

Metsänkasvatuksen tärkeimmät toimenpiteet sijoittuvat taimikon ke-
hityksen alkuvaiheeseen. Muokkausjäljen onnistumista, istutusta, kyl-
vöä, heinän- ja vesakontorjuntaa sekä perkaus- ja harvennustarvetta
seurataan erilaisin pistokoetyyppisin inventoinnein ja taimikoiden ke-
hitystä myös seurantainventoinnein. Työn laatumittauksia tehdään
suoritepalkkauksen määrittämistä varten. Koneellisten toimenpiteiden
työjälkeä on myös seurattava taksaperusteita varten. Useissa toimen-
piteissä on tarpeen saada selville inventoidun, suunnitellun tai käsitel-
lyn alueen pinta-ala. Nykyiset menetelmät perustuvat pääasiassa in-
ventointi-, tarkastus- tai suunnittelutietojen kirjaamiseen lomakkeelle
tai tiedonkeruulaitteelle ja alueiden piirtämiseen paperikartoille. Pinta-
alat määritetään joko kartalta mitaten tai maastossa mitattuun kuvio-
rajan suuntaan ja pituuteen perustuen.

Edellä kuvatuissa tiedonkeruutarpeissa käsitellään paikkatietona eri-
laista taimikkoihin liittyvää ominaisuustietoa, joka on yleensä saata-
vissa vain maastokäynnein. Valmiita kartta- tai ilmakuva-aineistoja ei
voida käyttää, vaan ne voivat olla ainoastaan tukena johtopäätöksiä
tehtäessä ja syitä selviteltäessä. Pinta-alojen mittaus voidaan tehdä
osin kartta- ja ilmakuvamateriaaleja käyttäen, mutta usein siihen liittyy
alueen määrittäminen vain maastossa havainnoitavien ominaisuuksien
perusteella. Toiminnalliset yhteydet kuviotietojärjestelmään ja erilai-
siin taksoitus- ja palkanlaskentajärjestelmiin ovat kiinteät. Tietojen
tuottaminen organisaation laatu- tai ympäristöjärjestelmään on myös
yksi toimintomallin käyttökohde.

Paikkatietotekniikkaa laajasti hyväksikäyttävä toimintomalli perustuu
maastotietokoneiden ja GPS-laitteiden käyttöön, kuviotietojärjestel-
män, sen tietokantojen sekä maastosovelluksen yhteyksiin ja jousta-
vaan tiedonsiirtoon. Erilaisia tarkastuksia ja inventointeja varten
kohteet valitaan tietokantahakujen perusteella. Tiedot siirretään
maastotietokoneelle sovelluksen käyttöön. Käytettäessä maastotieto-
konetta, jossa numeeristen karttojen käyttö ei ole mahdollista näytön
vuoksi, maastonkohdan ja kartan väliset yhteydet jäävät huomioimat-
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ta. Ominaisuuksien sekä pistemäisten kohteiden ja alueiden rajojen
maastotiedonkeruu onnistuu tällöinkin GPS-laitteen ollessa kytketty-
nä sovellukseen. Reaaliaikainen paikannus edellyttää differentiaali-
korjauksen mahdollistavaa FOKUS-palvelua tai vastaavaa ja siihen
tarvittavia laitteita. Maastotiedonkeruun jälkeen tiedot siirretään niitä
käsittelevään sovellukseen, joko kuviotietojärjestelmään tai erilliseen
laskenta- tai inventointisovellukseen. Tämä järjestelmä on rakennetta-
va tiiviisti kuviotietojärjestelmän, erilaisten taksoitus-, palkanlaskenta-
ja taimikoninventointijärjestelmien ja organisaation laatujärjestelmän
kanssa toimivaksi. Kustannuksia syntyy sovellusten välisten yhteyksi-
en ja tiedonkeruun maastosovelluksien rakentamisista ja etenkin
maastotietokoneiden ja GPS-laitteiden hankinnoista.

6 YHTEENVETO

1990-luvun puoliväli on ollut puunhankintaorganisaatioissa perusteel-
listen tietojärjestelmämuutosten aikaa. Paikkatietotekniikka on tullut
mukaan puunhankinnan ohjauksen tietojärjestelmiin, ja metsien sekä
kiinteistöjen hallinta tehdään jo puhtailla GIS-sovelluksilla. Silti voi-
daan sanoa, että paikkatietotekniikan hyödyntämisen aikakausi on
vasta alullaan. Perustoimintojen rakentamisen ja käyttöönoton jälkeen
voidaan ryhtyä suunnittelemaan ja priorisoimaan muita paikkatieto-
tekniikan käyttöalueita. Perustoimintoja ovat kiinteistöjen hallinnassa
metsien kuviotietojärjestelmä ja sen tietojen ajantasaisena pitäminen
sekä puunhankinnassa korjuu- ja kuljetuskohteiden suunnittelu-, ohja-
us- ja seurantatoiminnot. Perustoiminnoissa tiedon käsittely- ja käyt-
tötavat tuskin muuttuvat kovin paljon lähiaikoina. Sen sijaan järjes-
telmien käyttämän tiedon tuottamiseen on nähtävissä uusia mahdolli-
suuksia kaukokartoitusaineistoissa ja GPS-tekniikassa.

Paikkatietotekniikan uudet käyttöalueet voidaan jakaa kahteen ryh-
mään: erilaisten toimintojen suunnittelua palveleviin sovelluksiin, jois-
sa tarvitaan paikkatietoa suunnittelun kohteesta sekä oman organi-
saation toimintojen seurantaan, jossa paikkatieto voidaan liittää
muulla tavoin kerättyyn tai rekisteröityyn tietoon. Ostettavien kohtei-
den haku ja metsien monimuotoisuus- ja luonnonsuojelutiedon liittä-
minen puunhankinnan suunnitteluun ovat esimerkkejä ensimmäisestä
ja laatu- ja ympäristöjärjestelmät toisesta ryhmästä. Uusien käyttöalu-
eiden suunnittelussa ja priorisoinnissa ratkaisee teknisten ja tietojär-
jestelmällisten mahdollisuuksien lisäksi se, miten korostuneesti jokin
toimintomalli tulee käyttöön puunhankintaorganisaatioissa joko lain-
säädännön vaatimuksista tai muuten esim. toimintamahdollisuuksien
säilyttämisen vuoksi. Lisäksi paikkatietotekniikan yleistymiseen vai-
kuttavat mahdolliset uudet organisaatioiden, intressiryhmien ja yri-
tysten väliset paikkatietoaineistojen käyttöön liittyvät toimintatavat ja
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sopimukset sekä yhteiset tietovarastot. Tällaisesta esimerkkejä voisi-
vat olla julkinen biodiversiteettitietovarasto tai menettelyt metsäsuun-
nittelutiedon hyödyntämiseksi puukaupassa ja leimikon suunnittelussa.

Paikkatietotekniikan hyödyntämisen pahimmat pullonkaulat liittyvät
julkisten tai kaupallisten paikkatietoaineistojen saatavuuteen ja  kal-
leuteen sekä omien aineistojen tuottamiseen. Vaikka Suomessa mm.
numeeristen karttojen saatavuus ja laatu ovat hyvät, ei metsiä kuvaa-
via riittävän yksityiskohtaisia aineistoja ole käytettävissä joko numee-
risten aineistojen puutteellisten tai vaikeasti tehtävien muokkaus- ja
tulkintamenetelmien tai hinnan vuoksi. Syynä voi olla myös, että
maastonerotuskyvyltään riittävään tarkkuuteen ei nykyisellä teknolo-
gialla vielä päästä. Lisäksi moni aineisto jää vajaaseen käyttöön, kos-
ka se on tuotettu vain jotakin tiettyä tarkoitusta tai käyttäjäkuntaa
varten. Osa näistä on viranomais- tai tietosuojasyistä perustellusti ra-
joitetussa käytössä, mutta osalle aineistoista voitaisiin tehdä muokka-
uksia, joissa henkilö-, kiinteistötunnus- tms. tietoja poistettaisiin.
Käyttö voitaisiin myös rajata vain jotakin tiettyä tarkoitusta varten.
Metsäalan paikkatietoaineistojen hyödyntämiseksi tulisikin laatia eri
käyttäjäryhmien kesken yhteinen strategia, jossa määritettäisiin ta-
voitteelliset paikkatietoaineistot tietosisältöineen ja aineistojen tuot-
tamisen, käytön ja rahoituksen eri mahdollisuudet.

Jo nykyisellään puunhankintaorganisaatioissa voitaisiin tehdä erikois-
selvityksiä ja -suunnitelmia sekä karttojen ja raporttien tuotantoa
paikkatietoa käyttäen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä varten erikoistu-
nutta ammattitaitoista henkilöstöä, jota organisaatioissa on varsin
niukasti. Paikkatietotekniikan yleistyessä tarvitaan sekä kenttäväen
koulutusta että erikoishenkilöstä, jonka tehtävänä olisi uusien tieto-
järjestelmien suunnittelu, toteutus ja ylläpito sekä erikoisosaamista
vaativien ohjelmistojen käyttö.

Paikkatietotekniikan hyötyjen arviointi on vaikeaa, eikä niitä ehkä
voida arvioidakaan kaikkien uusien toimintatapojen osalta. Osan hyö-
dystä voidaan katsoa syntyvän siitä, että puunkorjuuta ja metsänhoi-
toa kohtaan esiintyviin tiukentuviin suunnittelu- ja seurantavaatimuk-
siin voidaan vastata uusilla toimintatavoilla ja tietojärjestelmillä. Täl-
löin nykyiset toimintaedellytykset voidaan säilyttää. Yritysten jo
hankkimat paikkatieto- ja tietokantaohjelmistot, laitteistot ja perusai-
neistot madaltavat kynnystä uusien sovellusten suunnitteluun. Eräiden
arvioiden mukaan kuitenkin lähes 2/3 paikkatietojärjestelmien kustan-
nuksista syntyy aineistojen hankinnasta ja ylläpidosta. Siksi tarkoituk-
senmukaisten aineistojen hankintaan ja mahdollisimman tehokkaaseen
käyttöön on kiinnitettävä huomiota.
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Puunhankinnan ja metsänhoidon toimintoihin soveltuvat paikkatietoaineistot


