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TIIVISTELMÄ  

Forest Big Data -hankkeen visiona on koko puun hankintaketjun digitalisaa-
tio ja siten ketjun palvelu- ja laatutason sekä kustannustehokkuuden kehit-
tyminen. Tässä osaselvityksessä käsitellään puukuljetusten käyttämään 
tiestöön liittyvää digitalisaatiota. Selvityksessä on 1) laadittu katsaus tie-
verkkoa koskevan datan ja datantuotannon nykytilasta, 2) kuvattu tuloksia 
kahdesta hankkeen aikana toteutetusta pilotista sekä 3) laadittu visio ja toi-
menpideohjelma puukuljetuksia ja tiestöä koskevan pysyvän ja olosuh-
dedatan sisällöstä sekä datan tuottamisen ja jakamisen toimintamallista.  
 
Tiestödatan nykytilanteessa keskeisimmässä roolissa on Liikenneviraston 
katu- ja tieverkon tietojärjestelmä Digiroad. Yksityisteiden osalta Digiroadin 
aineisto on kuitenkin suppea. Yksityisteitä koskevaa dataa löytyy useiltakin 
toimijoilta, mutta tieto ei ole välttämättä yhdisteltävässä tai sähköisessä 
muodossa. Eri sidosryhmät ovat tunnistaneet useita tiestö- ja kuljetusdatan 
kehittämistarpeita. Varsinkin yksityisteiden, kuntien katuverkon ja alem-
man tieverkon kuntotilanteesta on tarpeen saada ajankohtaisempaa tietoa. 
Tietoa tarvitaan myös mm. kelirikko- ja painorajoituksista, metsäteiden 
kääntöpaikoista, puun sallituista kuormauspaikoista ja auraustilanteesta. 
 
Selvityksen aikana laaditussa visiossa tavoitteena on 1) Metsätietietojärjes-
telmä, joka kokoaa yhteen metsäautoteitä koskevan pysyväluonteisen tie-
don 2) Valtakunnallinen ja ajantasainen tiestön keli- ja muun olosuhde-
tiedon tietopalvelu ja 3) Metsätietietofoorumi, joka määrittelee tietoaineis-
toja sekä tiedon tuottamisen, jakamisen ja hyödyntämisen pelisäännöt.  
 
Selvityksessä laadittuun toimenpideohjelmaan sisältyvät 1) Metsätietieto-
järjestelmän määrittely ja toteutus, 2) Eri toimijoilta jo löytyvän pysyvän 
tiestödatan yhdistäminen, 3) Kuljetusten olosuhdedatan keräämisen pilo-
tointi ja tietopalvelun kehittäminen, 4) Joukkoistetun tiestö- ja olosuhdeda-
tan sekä datan eri keruumenetelmien pilotit ja tutkimukset, 5) Kuljetusten 
ja teiden kunnossapidon suunnitelma- ja toteutumatietojen linkittäminen 
toisiinsa ja 6) Tiestön kuntotietojen keruumenetelmien kehittäminen.  
 
Toimenpideohjelman toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat em. Metsä-
tietietofoorumi sekä jo käynnissä olevat kehityshankkeet mm. maa- ja met-
sätalousministeriössä, liikenne- ja viestintäministeriössä ja Liikenneviras-
tossa. Tutkimusrahoitukseen on monia kotimaisia ja ulkomaisia väyliä.  
 
Yhteistyössä Liikenneviraston ja Suomen metsäkeskuksen kanssa pilotoitiin 
metsäteiden kääntöpaikkatiedon tuottamista Digiroad-yhteensopivassa 
muodossa. Tampereen teknillisen yliopiston pilotissa testattiin matkapuhe-
limia tiestön kuva- ja anturidatan tuottamisessa. Pilotit antoivat rohkaisevia 
kokemuksia siitä, miten jo tällä hetkellä käytössä olevilla ratkaisuilla on 
suuri potentiaali parantaa tiedon tuottamista ja jakamista.   
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ENGLISH SUMMARY 

The vision of the Forest Big Data project is to digitalise timber procurement 
chains in order to enhance service and quality level as well as cost effi-
ciency of the chains. This study addresses digitalisation of the road network 
utilised in timber transport. The study comprises of 1) an outlook of the 
present state of the road network data and data production, 2) results 
from two pilots carried out within the study and 3) a vision and action pro-
gram regarding the contents of permanent and condition data on timber 
transport and road network as well as an approach for data production and 
distribution.  
 
Today, the most pivotal role in terms of road network data is played by the 
street and road network system Digiroad, administrated by the Finnish 
Transport Agency. However, availability of private road data is very limited 
in the Digiroad. There are several actors producing data on private roads, 
but this data is not always in compatible or in electronic form. Various 
stakeholders have identified several needs to develop road and transport 
data. Especially important is to gather more real-time data on condition of 
private roads, municipality streets, and lower road network. More infor-
mation is needed also about thaw and other weight restrictions, turning 
possibilities on forest roads, permitted wood storage sites, snow plowing 
status, etc.  
 
The vision created as a part of the study envisages 1) Forest road infor-
mation system that combines permanent type data on forest roads 2) Na-
tional real-time data service for weather and other traffic conditions data 
3) Forest Road Information Forum, that specifies data contents and well as 
defines rules for data production, distribution, and utilisation.  
 
The action program defined within the study comprises of 1) Specification 
and implementation of the forest road information system, 2) Consolida-
tion of already existing road network data from various actors, 3) Pilots of 
producing traffic conditions data and development of a service for the data 
4) Pilots and research on crowdsourced road and conditions data and vari-
ous data collection methods, 5) Linking data on planning and actualisation 
of timber transport and road maintenance operations, and 6) Development 
of collection methods for road conditions data.  
 
The central role in execution of the action program is played by the above 
mentioned Forest Road Information Forum as well as with the ongoing de-
velopment projects for instance in the Ministry of Agriculture and Forestry, 
Ministry of Transport and Communications, and the Finnish Transport 
Agency. For research needs there are several domestic and international 
funding sources.   
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The first pilot, carried out in cooperation with the Finnish Transport Agency 
and the Finnish Forest Centre, tested production of forest road turning pos-
sibility data in compatible form with the Digiroad system. In another pilot, 
carried out by Tampere University of Technology, mobile phones were 
tested in production of photo and sensor data on road network. The results 
of the pilots were encouraging in terms of the great potential that lies 
within utilisation already existing solutions in development of data produc-
tion and distribution.   
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1 SELVITYKSEN TAVOITTEET 

Suomessa kuljetetaan maanteitse kotimaista puuta yli 45 milj. kuutiota ja 
yli 4 000 milj. kuutiokilometriä vuodessa (Strandström 2016). Suomen tie-
verkko jakaantuu valtion yleisiin teihin, kuntien katuihin ja yksityisteihin. 
Koko tieverkon kattavuus on 454 000 km. Valtion tieverkko jakaantuu pää-
teihin (valta- ja kantatiet) sekä alempaan tieverkkoon (seutu- ja yhdystiet). 
Alemman tieverkon kattavuus on 65 000 km. Yksityisteitä on 350 000 km. 
(Liikennevirasto 2016b). Tästä noin 150 000 km on metsäteitä.  
 
Tämän selvityksen tavoitteena oli: 

• Laatia katsaus puukuljetuksia ja puukuljetusten käyttämää tieverk-
koa koskevan datan ja datantuotannon nykytilasta. 

• Kertoa päätulokset ja johtopäätökset kahdesta hankkeen aikana to-
teutetusta pilotista. 

• Laatia visio ja toimenpideohjelma puukuljetuksia ja tiestöä koske-
van pysyvän ja olosuhdedatan sisällöstä ja datan tuottamisen ja ja-
kamisen toimintamallista. 

 
Selvitys on toteutettu osana TEKES-rahoitteista Data to Intelligence -tutki-
musohjelmaa1 ja sen Forest Big Data -hanketta. Hankkeen visiona on koko 
puun hankintaketjun digitalisaatio ja siten ketjun palvelu- ja laatutason 
sekä kustannustehokkuuden kehittyminen. 
 
Tämän selvityksen osana laadittu Digiroad-pilotti on toteutettu yhteis-
työssä Liikenneviraston ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Kuva- ja anturi-
datapilotti on toteutettu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja 
Suomen metsäkeskuksen kanssa.   
 
Selvityksen tekijät kiittävät osahankkeen työpajoihin ja toteutukseen osal-
listuneita organisaatioita.  
 
  

                                                      
1 Ohjelman internetsivu on www.datatointelligence.fi 
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2 TIESTÖ- JA KULJETUSDATAN NYKYTILA 

Yleistä katu- ja tieverkkoa koskien kattavin tietojärjestelmä on Liikennevi-
raston Digiroad2, jonka tietoja käytetään myös puukuljetusten suunnitte-
luohjelmistoissa (esim. LogForcessa). Yksityisteiden osalta Digiroadiin sisäl-
tyvät Maanmittauslaitoksen toimittamat keskilinjageometriatiedot (ajopol-
kuluokan tiedot kuitenkin puuttuvat). Digiroadin nykysisällössä on useita 
kehittämiskohteita: esimerkiksi katuverkon siltojen painorajoitustietojen 
kattavuus. Liikenneviraston tierekisterissä on aineistoja (esimerkiksi puun 
kuormausalueet yleisten teiden varsilla), jotka olisivat paremmin käyttäjien 
hyödynnettävissä nimenomaan Digiroadin kautta.  
 
Metsäautoteitä ja muita yksityisteitä koskevia ominaisuustietoja löytyy 
useankin toimijan järjestelmästä. Nykyisten tietovarantojen ongelmia ovat 
mm. paikkatietomuotoisena tai sähköisenä saatavan tiedon puuttuminen, 
tietosisältöjen ja -muotojen heikko yhdistettävyys, tiedon puutteellinen 
ajantasaisuus tai sisällöllinen kattavuus (kattaa esimerkiksi vain avustuksia 
saaneita kohteita) sekä toimijoiden alueelliset erot tiedon tuottamisessa. 
Varsinkin tiestön kunnostustoimenpiteistä tieto voi olla jakaantunut useille 
paikallisille toimijoille (esim. kunnossapito- ja rakennusurakoitsijat, tienhoi-
tokunnat, tieisännöintiyritykset ja metsänhoitoyhdistykset). 
 
Puukuljetuksia koskevaa suunnitteludataa (kuljetusten alueellinen ja ajal-
linen kohdistuminen) ei välitetä sellaisenaan yritysten ja tiestön kunnossa-
pidon toimijoiden välillä. Metsäsektorin ja ely-keskusten välisissä yhteistyö-
ryhmissä tunnistetaan keskeisiä yleisen tieverkon kehityskohteita. Yksityis-
tieverkon osalta tiedonkulku on yksittäisten organisaatioiden välistä.   

 
Taulukkoon 1 on koottu keskeisiä tiestö- ja kuljetusten olosuhdetietoja ko-
koavia tietovarantoja sekä tiedon tuottamiseen ja jakamiseen liittyviä kehi-
tyshankkeita. Useat käynnissä olevat ja viime vuosina valmistuneet tiedon-
keruun ja -jakamisen pilotit ovat kiinnostavia myös alemman ja yksityis-
tieverkon kuljetusten kannalta, vaikka ko. pilotit olisivat alun perin koske-
neet vain ylempää tieverkkoa. Teknisen tiedonkäsittelyn lisäksi olennaisia 
ovat hanketeemat, joissa kehitetään tiedonkeruun ja -jakamisen lainsää-
däntöä ja pelisääntöjä (varsinkin joukkoistamisella hankitun tiedon hyödyn-
tämisen osalta) 
 
Taulukossa 2 on esitetty Forest Big Data -hankkeen sidosryhmätyöpajoissa 
esille nostettuja tiestö- ja kuljetusdatan kehitystarpeita. Monet mainitut 
kehitystarpeet ovat hoidettavissa jo nykyisiä tietolähteitä paremmin yhdis-
tämällä ja jakamalla tietoa eri toimijoiden välillä.  

 
  

                                                      
2 Digiroadin internetsivusto www.digiroad.fi 



 

Metsätehon raportti 239 29.6.2016  8 

Taulukko 1. Tiestö- ja liikennetietojen tietovarantoja ja niihin liittyviä kehityshankkeita.  

 
 
Taulukko 2. Kehittämistä edellyttämät tiestö- ja kuljetusten olosuhdedata.  
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Tiestö- ja massadataan yleisemmin liittyy useita standardeja ja suosituksia, 
jotka on otettava huomioon massadatan laajemmassa hyödyntämisessä. 
Toisaalta standardit varmistavat kansallisenkin kehittämistyön yhteensopi-
vuuden kansainvälisellä tasolla. Keskeisiä standardeja ja suosituksia ovat 
mm. 

• ISO 19157 -standardi paikkatiedolle 
• valmisteilla olevat ISO-standardit koskien big dataa  
• Euroopan unionin INSPIRE-direktiivin mukaiset julkaiset paikkatie-

dot (esim. INSPIRE Data Specifications on Transport Network) 
• Euroopan unionin Intelligent Transport System (ITS) -direktiivin mu-

kaiset tietolajit (mm. ajantasaiset liikennetiedot ja liikenneturvalli-
suuteen liittyvät tiedot) 

• julkisen hallinnon suositukset (JHS) 188 Kansallisen tie- ja katuver-
kostoaineiston ylläpidosta ja ylläpitotietojen dokumentoinnista 

• puutavaralogistiikan kansainvälinen papiNet-sanomastandardi ja 
sen Suomi-spesifikaatiot koskien mm. tieverkkoa ja varastopaikkoja.  
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3 VISIO  

Selvityksen aikana laaditun nykytilaselvityksen, pilottien ja sidosryhmätyö-
pajakeskusteluiden pohjalta on laadittu visio puukuljetuksia palvelevan 
tiestödatan hallinnasta. Vision toteuttamiseksi on laadittu ehdotus toimen-
pideohjelmasta, joka on kuvattu seuraavassa luvussa.  
 

Metsäautoteitä koskevaa pysyvää ja olosuhdedataa sekä puukuljetuksia 
koskevaa dataa voivat hyödyntää eri toimijat puun hankintaketjuissa (kulje-
tusyritykset, kuljetusten antajat ja vastaanottajat), tiestön omistajat ja kun-
nossapidon toimijat (tiekunnat, kunnat, ely-keskukset, kunnossapidon ura-
koitsijat) sekä muut tiestöllä kulkijat (esim. pelastuslaitos). Seuraavaan ku-
vaan 1 onkin tunnistettu potentiaalisia tiestö- ja kuljetusdataa hyödyntäviä 
käyttötapauksia. Mitä enemmän käyttökohteita tuotettavalla datalla on, 
sitä laajemmin datalle on motivoituneita tuottajia ja sitä pienemmiksi da-
tan tuotantokustannukset muodostuvat yksittäistä käyttötapausta kohden.  

VISIO METSÄAUTOTEITÄ KOSKEVASTA DATASTA 
1. Käytössä on metsätietietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen met-

säautoteitä koskevan pysyväluontoisen sekä julkisen että yksi-
tyisen sektorin tuottaman tiedon. 

‒ Tietojärjestelmän aineisto julkaistaan Liikenneviraston 
Digiroadin kautta tai Digiroad-yhteensopivana. 

‒ Metsätietietofoorumi määrittelee tietoaineiston sisällöt 
sekä tiedon tuottamisen, jakamisen ja hyödyntämisen 
pelisäännöt. 

2. Käytössä on metsäautoteiden ajantasaisen keli- ja muun olo-
suhdetiedon tietopalvelu. 

‒ Palvelu linkittyy valtakunnalliseen liikenteen olosuhde-
tietopalveluun tai on osa sitä.  

‒ Metsäautoteillä ja muilla puukuljetusreiteillä kulkevat 
ajoneuvot ja kuljettajat tuottavat jatkuvasti ja mahdolli-
simman automaattisesti olosuhdedataa tietopalveluun. 

3. Yhteenkootun ja ajantasaisen tiestödatan ja siitä jalostetun tie-
don hyötyjä ovat 

‒ lisääntynyt metsäsektorin eri prosessien ja tiestön kun-
nossapidon kustannustehokkuus 

‒ parantunut tiellä liikkumisen turvallisuus 
‒ tiestön vaurioitumisriskien pienentyminen. 

4. Tiestö- ja olosuhdedata 
‒ Syntyy pääosin eri prosessien osana ja on pääosin va-

paasti ja maksutta eri toimijoiden käytettävissä.  
‒ Dataa jalostavat palvelut synnyttävät uutta digitaalista 

liiketoimintaa.   
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Kuva 1. Tiestö- ja kuljetusdatan mahdollisia käyttötapauksia.  
 

Vision mukaisessa tavoitetilassa (kuva 2) tiestöä koskevaa pysyvää ja olo-
suhdedataa varten on valtakunnalliset palvelut, jotka kokoavat eri viran-
omaisten ja toimijaryhmien tuottamaa aineistoa ja jakavat sitä käyttäjille. 
Pysyvän tiestödatan osalta lähtökohtana visiossa on Liikenneviraston Digi-
road, jota täydentämään ehdotetaan ”Forest Digiroadia”, joka kattaisi Digi-
roadista nyt puuttuvat yksityiskohtaisemmat metsäautotietiedot. ”Forest 
Digiroadin” hallinnointi ja käytännön toteutus vaatii toimijajoukon, joten vi-
siona on Metsätietiefoorumin perustaminen. ”Forest Digiroadilla” on kes-
keinen liityntä maa- ja metsätalousministeriön käynnissä olevaa Puut liik-
keelle -kärkihankkeeseen ja sen yksityistiearkkitehtuuria koskevaan ala-
hankkeeseen.  
 
Myös liikenteen olosuhdetietojen osalta visiona on valtakunnallinen, eri 
toimialasektoreita palveleva liikenteen olosuhdetietopalvelu. Myös tämän 
palvelun kehittämisessä Liikennevirastolla olisi luontainen rooli.  
 
Vision mukaan tiestö- ja kuljetusdataa syntyisi paitsi viranomaistoimintojen 
yhteydessä mutta myös yhä laajemmin yritysprosessien osana ja joukkois-
tetulla tiedonkeruulla.  
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investointien 
priorisointi
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Kuva 2. Visio tiestö- ja kuljetusdatan järjestelmistä ja toimijoista.  

 
Kuviossa mainitut sovellukset täydentävät ns. pääjärjestelmien omia toi-
mintoja ja työkaluja sekä luovat uusia tietopalveluita. Sovellusten tehtäviä 
ovat esimerkiksi: 

• tiedon laaduntarkistus  
• tiedon ajantasaisuuden tarkistaminen (olosuhdetiedot) 
• puuttuvan tiedon täydentäminen 
• ennustemallit 
• eri tietolähteiden yhdistäminen 
• Tiedostomuotojen muutokset.  

 
Sovellukset voivat syntyä joko avoimelta tai täysin kaupalliselta pohjalta ja 
ne voivat hyödyntää ns. pääjärjestelmissä syntyvää avointa tai suljettua da-
taa.  
 
Datan tuottamiseen tarvitaan useita toimijoita (kuva 3). Viranomaisilla on 
jo kattavasti erilaisia tiestörekistereitä. Yritysten rooli painottuu puolestaan 
kuljetusten suuntautumistietojen ja paikallisten olosuhdetietojen tuottami-
seen. Joukkoistetun tiedontuotannon merkitys on suuri varsinkin alem-
malla ja yksityistieverkolla, jolla ei ole mahdollisuutta laajaan kuntoinven-
tointiin tai sääasemaverkkoon.  
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Kuva 3. Tiedon tuottajien roolit.  
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4 TOIMENPIDEOHJELMA 

Toimenpideohjelmassa on laadittu ehdotus puukuljetusten tiestö- ja kulje-
tusdatan vision konkreettisesta toimeenpanosta ja eri toimijoiden roolista 
jatkovaiheissa. Toimenpideohjelma koostuu seitsemästä pääosiosta (kuva 
4).  
 

 
Kuva 4. Tiestö- ja kuljetusdatan toimenpideohjelman pääosiot.  

 
4.1 Metsätietietofoorumi 

Metsätietietoa on jo tällä hetkellä useilla julkisen ja sektorin toimijoilla. 
Edellä kuvatussa visiossa tavoitteena on erilaisten tietolähteiden yhdistämi-
nen ja jakaminen lukuisia käyttötarpeita varten. Tiedon yhdistämisen ja ja-
kamisen periaatteista, pelisäännöistä ja teknisistä määrityksistä on tarpeen 
käydä eri toimijoiden välistä keskustelua. Tiedonvaihto on tarpeen myös jo 
käynnissä olevien ja suunniteltujen kehityshankkeiden välillä. Alkuvai-
heessa foorumi voi toimia löyhänä verkostona, mutta jatkossa sillä on tar-
peen rooli juridisena subjektina, joka edustaa laajempaa kehittäjäryhmää 
tiedon keräämisen ja jakamisen käytännön toteutuksissa.   
 
Toimenpiteessä suositellaan Metsätietietofoorumin perustamista mm. tä-
män toimenpideohjelman toteutusta ja seurantaa varten (vrt. maa- ja met-
sätalousministeriön (MMM) asettama Toteutustieto osaksi metsävaratie-
toa -työryhmä). Foorumi voi mahdollisesti myöhemmin olla osa laajempaa 
metsätietofoorumia. 
  
Metsätietietofoorumin mahdollisia toimijoita ja rahoituslähteitä ovat met-
sätietietoa tuottavat, välittävät ja jalostavat sekä käyttävät julkisen ja yksi-
tyisen sektorin edustajat (kuva 5). Foorumin käynnistäminen on todennä-
köisesti mahdollista ilman erillisrahoitusta. Foorumin eri toimenpiteiden ra-
hoitusta on kommentoitu kunkin toimenpidekuvauksen kohdalla.   
 

1. Metsätietietojärjestelmä 

2. Pysyvän tiestödatan 
yhdistäminen 

3. Kuljetusten olosuhdedata

4. Joukkoistettu tiestö- ja 
olosuhdedata ja datan 

keruumenetelmät

5. Kuljetusten ja teiden 
kunnossapidon suunnitelma- ja 

toteumatiedot

6. Tiestön kuntotiedon 
keruumenetelmien kehittäminen 

0. Metsätietietofoorumi 
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Kuva 5. Metsätietietofoorumin ehdotettuja toimijoita ja teemoja.  

 
4.2 ”Forest Digiroad” 

Metsäautotiestöä koskeva pysyväluontoinen tieto on tarpeen keskittää yh-
teen tietopalveluun ja tiedon tulee olla käytettävissä eri viranomaisten ja 
yritysten omissa järjestelmissä. Liikenneviraston Digiroad on kansallinen 
tie- ja katutietojärjestelmä, jonka aineistoja hyödynnetään myös puutava-
rakuljetusten suunnittelujärjestelmissä. Kehitettävän palvelun tuleekin olla 
joko osa Digiroadia tai vähintään Digiroad-yhteensopiva.  
 
”Forest Digiroad” ehdotetaan toteutettavan seuraavasti:  

• ”Forest Digiroadin” sisällöllinen ja tekninen määrittely toteutetaan 
MMM:n metsätietietojärjestelmähankkeen osana.  

• Järjestelmä toteutetaan Digiroad-yhteensopivana käyttäen WFS-
standardin mukaisia rajapintoja. Järjestelmän tiedot julkaistaan joko 
Digiroadin tai muun palvelun kautta (kuva 6). 

• Metsätietietojärjestelmää täydentävät suoraan Digiroadin kautta 
välitettävät tai ylläpidettävät tietoaineistot (esim. kuntien ja Maan-
mittauslaitosten aineistot).   

• ”Forest Digiroadiin” sisältyvän tiestödatan keräämistä on käsitelty 
muissa toimenpiteissä. 
 

Rahoituksellisesti ”Forest Digiroad” ehdotetaan kehitettävän osana 
MMM:n Metsätieto ja sähköiset palvelut -kehittämissuunnitelmaa (Puu liik-
keelle -kärkihanke). ”Forest Digiroadia” hallinnoimaan perustetaan Metsä-
tietietofoorumi (ks. edellinen toimenpide). Kehittäminen on tehtävä yhteis-
työssä myös Maanmittauslaitoksen Kansallisen Maastotietohankkeen ja 
mahdollisen yksityistietietojärjestelmähankkeen kanssa (Liikenne- ja vies-
tintäministeriö, LVM).  
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Kuva 6. ”Forest Digiroadin” ehdotettu yhteys Digiroadiin.  
 

4.3 Pysyvän tiestödatan yhdistäminen 

Metsäautotiestöä ja muuta puutavarakuljetusten käyttämää tieverkkoa 
koskevaa dataa löytyy jo tällä hetkellä useilta toimijoilta. Kyseinen tiestöai-
neisto tulee yhdistää ja olla sähköisesti käytettävissä eri käyttäjillä ja lyhy-
ellä aikajänteellä nykyisiä tietojärjestelmiä hyödyntäen.  
 
Lyhyen aikajänteen toimenpiteinä esitetään: 

• eri toimijoiden nykyisen tiestödatan inventointi (keskeisimmiksi 
tunnistetut tietotyypit Taulukossa 3 ja tiedontuottajat Kuvassa 7)  

• datan yhdistettävyyden ja hyödynnettävyyden arviointi ottaen huo-
mioon mm. tietosisällöt, tiedostomuodot ja näitä mahdollisesti 
määrittävät kansalliset tai kansainväliset standardit  

• suositukset inventoidun datan yhdistämisestä, jakamisesta ja jatko-
kehittämisestä.  

 
Tämä toimenpide ehdotetaan toteutettavan osana MMM:n metsätietieto-
järjestelmähanketta. Hankkeen osapuolia ovat mm. 

• tiedontuottaja- ja käyttäjätahot: Suomen metsäkeskus, tiekunnat, 
ELY-keskukset, kunnat, metsäsektorin teollisuus- ja palveluorgani-
saatiot jne.  

• Liikennevirasto.   
 
 
 
  

DIGIROAD
Liikennevirasto
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AVOIN WFS-RAJAPINTA
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Shape/WFS
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Taulukko 3. Keskeisimmiksi nähdyt pysyvät tiestötiedot.  

 
 

 
Kuva 7. Pysyvän tiestötiedon tuottajatahoja.  
 

4.4 Kuljetusten olosuhdedata 

Muun muassa pidentyvät kelirikkokaudet heikentävät mahdollisuuksia ym-
pärivuotisiin kuljetuksiin ja lisäävät näin ollen puun korjuu- ja kuljetusket-
jun kustannuksia. Ajantasaisella tiedolla ja ennusteilla kuljetusten olosuh-
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teista voidaan suunnitella kuljetusten ajoitus eri alueilla yhä täsmällisem-
min. Selvityksen sidosryhmäkeskusteluissa olennaisimmiksi tunnistettuja 
olosuhdetietoja on esitetty Taulukossa 2.  
 
Kuljetusten olosuhdetietojen kehittämiseksi ehdotetaan seuraavia toimen-
piteitä: 

• olosuhdedatan kerääminen myös joukkoistamisen keinoin (ks. tar-
kemmin luku 4.5) 

• olosuhdedatan paikallisten ennustemallien kehittäminen 
• olosuhteiden nykytila- ja ennustedatan hyödyntäminen käyttäjien 

järjestelmissä (pilotit)  
• palvelu olosuhdedatan yhdistämiseen ja jakeluun (yhteistyö Liiken-

neviraston kanssa) (Kuvio 8).   
 

 
Kuva 8. Ehdotettu malli kuljetusten olosuhdedatan keräämiseen ja jakamiseen.  
 

Toimenpiteiden mahdollisia osallisia ja rahoituslähteitä ovat  
• olosuhdedatan tuottajat, jalostajat ja hyödyntäjät  
• Liikenneviraston Digitalisaatiohanke ja Liikennelabra, MMM:n Met-

sätieto ja sähköiset palvelut -hanke 
• yliopistot ja tutkimuslaitokset; T&K-rahoituslähteet. 

 
4.5 Joukkoistettu tiestö- ja olosuhdedata ja datan keruume-

netelmät 

Ennen raskaita puutavarakuljetuksia metsäautoteillä asioi mm. metsänhoi-
topalveluiden, lavettikuljetusten, aurauksen ja yksityishenkilöiden ajoneu-
voja (kuva 9). Kuljettajien jakaman arviotiedon3 lisäksi älypuhelin- ja anturi-

                                                      
3 Esimerkiksi Liikenneviraston ja Trimble Forestryn Liikennelabra-pilotissa puuyhdistelmien kuljettajat raportoivat 
tiestöllä havaituista tilanteista (esim. este tiellä) ajoneuvon tietokoneeseen ohjelmoidulla sähköisellä ”napilla” 

Sää- ja olosuhdedatan 
tuottajaorganisaatiot

”Tiestön 
olosuhdepalvelu” 

Liikennevirasto

Puukuljetusten 
suunnittelujärjestelmät

Puukuljetusten 
ohjausjärjestelmät

Alemman tieverkon ja 
metsäautoteiden 
kunnossapidon 

suunnittelujärjestelmät
Alemmalla tieverkolla ja 
metsäautoteillä liikkujat
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ratkaisuilla on jo tällä hetkellä mahdollisuus kerätä automaattisesti tiestö-
tietoa (ks. pilottikuvaus luvussa 6 sekä Liikenneviraston (2016b) BIFI-
projekti). Kerättyä tietoa voidaan käyttää mm. tiestön hoidon kohdentami-
sessa, poikkeustilanteiden hallinnassa ja korjuu- ja kuljetusajankohdan 
suunnittelussa. Laajemmin joukkoistettua tiestödataa voidaan kerätä muil-
takin tieverkon osilta ja yhdistää sitä muiden toimialasektoreiden aineistoi-
hin ja tietotarpeisiin.  
 

 
Kuva 9. Potentiaalisia tiedonkerääjiä alemmalla tieverkolla ja yksityisteillä. Kuvat: Posti Group, Va-
lio, YLE, Maaseudun Tulevaisuus, Sisu Auto, Metsäteho 

 
Joukkoistetun tiedonkeruun toimenpide-ehdotukset ovat:  

• joukkoistetun datankeruun ja keruumenetelmien pilotit ja kehitys-
hankkeet 

• joukkoistetun datan keräämisen ja hyödyntämisen pelisäännöt  
• joukkoistetun datan yhdistämisen, laadunvarmistuksen ja jakamisen 

toimintamallit.  
 

Toimenpiteiden mahdollisia toteuttajia ja rahoituslähteitä ovat: 
• metsäsektorin toimijat (Metsätietietofoorumi) yhteistyössä mm. 

LVM:n Massadata-kärkihankkeen sekä Liikenneviraston Digitalisaa-
tiohankkeen ja Liikenneviraston kehitteillä olevan liikenteen olosuh-
detietopalvelun kanssa 

• tutkimuslaitokset mm. EU-, TEKES- ja Suomen Akatemian hankkeet.  
 

4.6 Kuljetusten ja teiden kunnossapidon suunnitelma- ja to-
teumatiedot 

Tiestön (täsmä)kunnossapidon ja kuljetusten täsmäsuunnittelun kannalta 
on tarpeen jakaa suunnitelma- ja toteumatietoa kuljetusten lastinantajien, 
kuljetusyritysten ja kunnossapidon suunnittelijoiden välillä. Tietoa voidaan 
jakaa lyhyen tai pitkän aikajänteen suunnittelun tarpeisiin (ml. tieinfra-
struktuurin parantaminen; ks. Taulukko 4). Tällä hetkellä on tarjolla alueel-
lisia internetpalveluita esim. teiden auraustilanteen seuraamiseksi.   

Postiautot Maitoautot Koulutaksit Yksityishenkilöt

Metsäsektorin 
toimihenkilöt

Aura-autot Puutavara-autotLavettiautot
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Taulukko 4. Tiestön kunnossapidon ja kuljetusten suunnitelma- ja toteumatietoja eri aikajänteillä. 

 
 
Toimenpiteen ehdotetaan koostuvan seuraavista osioista:  

• eri toimijoiden tietotarpeiden ja tiedon ajoituksen tarpeiden mää-
rittely  

• tiedon keräämisen, jakamisen ja hyödyntämisen toimintamalli, peli-
säännöt & tiedon käyttöoikeudet, pilotit. 

 
Toimenpiteiden mahdollisia toteuttajia ja rahoituslähteitä ovat:  

• Liikennevirasto, kunnat, tiestön kunnossapidon suunnittelijat ja ura-
koitsijat, metsäsektorin yritykset, kuljetusyritykset  

• esim. Liikenneviraston Digitalisaatiohanke, liikenne- ja viestintämi-
nisteriön Massadata-kärkihanke, Teollisen Internetin hankkeet.   

 
4.7 Tiestön kuntotiedon keruumenetelmien kehittäminen 

Metsäautoteiden ja alemman tieverkon kunnon inventointi on hidasta ja 
kallista. Erilaisilla kaukokartoitusmenetelmillä ja kevyillä, kannettavilla in-
ventointilaitteilla on mahdollisuus parantaa kuntotiedon saatavuutta kus-
tannustehokkaasti (kuva 10).  
 



 

Metsätehon raportti 239 29.6.2016  21 

 
Kuva 10. Tiestön kuntotiedon keruumenetelmiä.  

 
Kuntotiedon keruumenetelmien kehittämiseksi ehdotetaan seuraavia toi-
menpiteitä:  

• tiedon keruumenetelmien tutkimukset ja pilotit, kustannus-hyötyar-
viot 

• metsäautoteiden kuntoluokituksen määrittäminen 
• kuntotiedon inventointi ja kokoaminen metsätietietojärjestelmään 
• eri kuntotietolähteiden yhdistäminen keskenään ja esim. säämallei-

hin.   
 

Toimenpiteiden mahdollisia toteuttajia ja rahoituslähteitä ovat:  
• MMM:n Metsätieto ja sähköiset palvelu -hanke 
• Liikenneviraston kehityshankkeet (varsinkin alemman tieverkon ja 

sorateiden osalta) 
• kuntotiedon tuottajat 
• tutkimuslaitokset; T&K-rahoitus. 

 
4.8 Tiekartta 2020 

Tiekarttaan (taulukko 5) on koottu edellä kuvatut toimenpide-ehdotukset 
aikajanalle. Keskeisessä roolissa toimenpiteiden eteenpäinviemisessä on 
Metsätietietofoorumi, jonka valmistelutyö on jo käynnistetty Suomen met-
säkeskuksen ja Metsäteho Oy:n yhteistyönä. Toiseksi keskeisessä roolissa 
on MMM:n Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke, jonka yhteyteen osaa 
kuvatuista toimenpiteistä esitetään. Metsätietietojärjestelmä olisi käytettä-
vissä arviolta vuonna 2018 tai 2019. Lainsäädäntö- ja pelisääntökeskuste-
luun sopivia foorumeita ovat mm. LVM:n Massadata-hanke ja Big Data Fo-
rum Finland. Lisäksi on tarpeen käynnistää erilaisia tiedonkeruupilotteja yh-
teistyössä muiden toimialasektoreiden kanssa. Hankkeiden toteutukseen ja 
rahoitukseen on tarjolla useita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyö- ja ra-
hoitustahoja (kuva 11).  
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Taulukko 5. Tiekartta jatkotoimenpiteistä.  

 
 

 
Kuva 11. Mahdollisia jatkotoimenpiteiden yhteistyö- ja rahoitustahoja.  
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5 PILOTTI 1: METSÄAUTOTEIDEN KÄÄNTÖPAIKAT JA 
DIGIROAD 

Marko Keisala, Suomen metsäkeskus 
Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy  
 
5.1 Tausta ja sisältö 

Metsäautoteiden kääntöpaikkojen ominaisuuksista (sijainti, muoto ja mi-
tat) on tietoa eri toimijoilla (Maanmittauslaitos, metsäkeskukset, Metsähal-
litus, metsäyritykset jne.). Tietoja ei ole koottu yhteen sähköiseen paik-
kaan, joten tietojen hyödynnettävyys on hankalaa kuljetusten suunnitte-
lussa. Digiroad on Liikenneviraston ylläpitämä, standardeihin perustuva 
ympäristö eri toimijoiden tietojen yhdistämiselle.  
 
Digiroad-pilotti koostui seuraavista osioista: 

• Pilotoidaan Metsäkeskuksen kääntöpaikka-aineistoa Digiroad-näkö-
kulmasta yhteistyössä Liikenneviraston ja Karttakeskuksen kanssa.  

‒ Tietotyyppien määrittely, tiedon jakaminen käytännössä, 
mahdolliset haasteet, tietojen hyödynnettävyys kuljetusten 
suunnittelu- ja ohjausjärjestelmissä (LogForce jne.).  

• Selvitetään myös metsäfirmojen aineistoa Digiroad-yhteensopivuu-
den kannalta.  

• Johtopäätökset metsäautotiestön muidenkin tietojen osalta. 
 
Pilotin toteutukseen osallistuivat:   

• Suomen metsäkeskus (Marko Keisala) 
• Liikennevirasto (Markus Melander) 
• Karttakeskus Oy (Janne Grekula)  
• Metsäteho Oy (Pirjo Venäläinen, Jarmo Hämäläinen ja Tapio Räsä-

nen) 
• muut ohjausryhmän jäsenet ja tiedontuottajat: Trimble Forestry, 

Metsä Group, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Oyj ja 
UPM-Kymmene Oyj.   

 
5.2 Pilotin kääntöpaikka-aineistot  

Pilotin aikana koottiin viiden toimijan (Suomen metsäkeskus, Metsä Group, 
Metsähallitus, Stora Enso ja UPM-Kymmene) järjestelmistä löytyvä kääntö-
paikka-aineisto.  
 
Metsäkeskuksen kääntöpaikkatiedot ylläpidetään Riihi-järjestelmässä. Pilo-
tissa ko. tiedot luettiin Digiroadiin WFS-standardin4 mukaisesta rajapin-
nasta. Kääntöpaikoille haettiin lineaarilokaatio lähimmältä tielinkiltä (Linkin 

                                                      
4 WFS (Web Feature Service) -standardista saa lisätietoa internetsivulta www.opengeospatial.org/standards/wfs 
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Maanmittauslaitoksen määrittämä ID-tunniste5 ja m-arvo6). Jos alle 10 
metrin etäisyydeltä ei löydetty tielinkkiä, kääntöpaikka hylättiin (Digiroa-
dista ei löydy metsätietä tai kääntöpaikka sijaitsee virheellisessä paikassa). 
Hylätyt kääntöpaikat kerättiin virhelistalle. Kääntöpaikoista muodostettiin 
DR_KAANTOPAIKKA.shp -tiedosto osaksi Digiroad-julkaisua, joka on ladat-
tavissa Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta. Pilottiaineisto julkais-
tiin Digiroadissa 11.12.2015. Kääntöpaikkoja ei siis tallennettu Digiroadiin, 
eikä niitä katsella eikä muokata Digiroadin ylläpitokäyttöliittymällä. Mutta 
ne saivat relaation Digiroadin tielinkkeihin ja ne tulivat osaksi Digiroad-jul-
kaisua.  
 
Muiden toimijoiden kääntöpaikka-aineistoa vain arvioitiin laajuuden, tie-
don kattavuuden ja hyödynnettävyyden osalta. Niitä ei julkaistu Digiroa-
dissa.  
 
Suomen metsäkeskus 
 

• Kääntöpaikkoja 5 794 kpl 
‒ Digiroadissa 7 077 kpl (Määrä kasvoi, jos kääntöpaikkaan 

johtaa useampi tie.) 
• Aineisto luokiteltu tyypin mukaan (ympyrä, L-haara ja I-haara) 
• Aineisto hyödynnettävissä sellaisenaan 

 

 
Kuva 12. Esimerkkikuvat Suomen metsäkeskuksen kääntöpaikka-aineistosta.  

 
Metsä Group 
 

• Kääntöpaikkoja 559 490 kpl 
‒ 1 901 kpl sijoittui päällekkäin Metsäkeskuksen aineiston 

kanssa 
• Toimitetussa aineistossa ei luokittelua tyypin mukaan 

                                                      
5 Lisätietoa ID:stä MML:n internetsivulla http://kmtk.maanmittauslaitos.fi/kmtk-pysyv%C3%A4id  
6 M-arvo kertoo, missä kohdassa tielinkkiä tarkasteltava ominaisuus sijaitsee 
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‒ Kuljettajien vapaamuotoisia kommentteja kääntöpaikoista 
• Jatkotarpeena päällekkäisten pisteiden suodattaminen 

 

 
Kuva 13. Esimerkkikuvat Metsä Groupin kääntöpaikka-aineistosta.  

 
Metsähallitus 
 

• Kääntöpaikkoja 1 125kpl 
‒ 9 kpl sijoittui päällekkäin Metsäkeskuksen aineiston kanssa 

• Toimitetussa aineistossa MUOTO-sarake, joissa kaikissa arvo [0] 
• Aineistossa ei juurikaan päällekkäisiä pisteitä  

 

 
Kuva 14. Esimerkkikuvat Metsähallituksen kääntöpaikka-aineistosta.  
 

Stora Enso 
 

• Kääntöpaikkoja 272 010 kpl  
‒ 1 073 kpl sijoittui päällekkäin Metsäkeskuksen aineiston 

kanssa 
• Toimitetussa aineistossa ei luokittelua tyypin mukaan 
• Jatkossa tarpeena samaan sijaintiin osuvien havaintojen suodatta-

minen 
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Kuva 15. Esimerkkikuvat Stora Enson kääntöpaikka-aineistosta.  
 

UPM-Kymmene 
 

• Kääntöpaikkoja 116 179 kpl 
‒ 693 kpl sijoittui päällekkäin Metsäkeskuksen aineiston 

kanssa 
• Toimitetussa aineistossa ei luokittelua tyypin mukaan 
• Jatkotarpeena päällekkäisten pisteiden suodattaminen 

 

 
Kuva 16. Esimerkkikuvat UPM-Kymmenen kääntöpaikka-aineistosta.  
 

5.3 Jatkotoimenpiteitä 

Pilotin kokemusten mukaan laadittiin esitys toimintamallista kääntöpaikko-
jen julkaisemisesta Digiroadissa:  
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• Metsäkeskus tarjoaa omasta järjestelmästään kääntöpaikat Digiroa-
dille OGC-standardin7 mukaisesta WFS-rajapinnasta. 

• Digiroad-aineiston julkaisun yhteydessä: 
‒ WFS-rajapinnasta luetaan kääntöpaikat 
‒ kääntöpaikat saavat relaation Digiroadin tielinkkeihin 
‒ kääntöpaikoista muodostetaan DR_KAANTOPAIKKA.shp 

osaksi Digiroad-julkaisua 
‒ aineisto on ladattavissa ja katseltavissa Liikenneviraston Kat-

selu- ja latauspalvelusta. 
• Muiden toimijoiden kääntöpaikka-aineisto käsitellään niin, että se 

on jaettavissa Digiroadin kautta (mm. päällekkäisyyksien poistami-
nen ja sijaintien tarkastus). 

• Kääntöpaikkoja koskevat tiedot yhtenäistetään esimerkiksi taulukon 
6 mukaisesti. 

• Rajapintaratkaisuiden määrittäminen (jokaisella toimijalla oma tai 
yksi rajapintapalvelu); myös vektorimuotoisen paikkatiedon rajapin-
nat. 

• Toimintamalli Digiroadin kautta jaettavan tiedon laadun ja luotetta-
vuuden varmistamiseksi. 

• Kääntöpaikkatiedon automaattisen tuottamisen pilotointi (esim. au-
ton kääntymisen pohjalta ja Skogforskilla tutkittu ortokuvien hyö-
dyntäminen).  

• Jatkotoimenpiteistä sovitaan Metsätietietofoorumin puitteissa (ks. 
luku 4.1).  

 
Kokeilun pohjalta on tunnistettu ehdotuksia seuraaviksi Digiroad-piloteiksi: 

• Puun kuormausalueet ja lyhytaikaiset perävaunun ja kuormaimen 
jättöpaikat yleisten teiden varrella (ml. vain talviaikana käytettävät 
levähdys- ja pysäköintipaikat) 

‒ Tarve: Puuta varastoidaan välillä luvattomissa paikoissa, 
mistä on seurannut myös liikenneturvallisuusongelmia. 

‒ Nykytila: Puun kuormausalueet kuuluvat tierekisterissä tie-
tolajiin 195 (Tienkäyttäjän palvelualue) ja sen palvelualueen 
tyyppiin (PATY) 6 (Lastausalue). Lastausaluetiedot eivät si-
sälly tällä hetkellä Digiroadiin, mutta myös Tierekisteriaineis-
toon tullaan lisäämään WFS-rajapinnat. Puun kuormausalu-
eita ja puun haketusta koskien Liikennevirastossa on käyn-
nissä ohjeistuksen päivitys. Lisäksi metsäkeskuksella on 
käynnissä alueellisia puun kuormausalueiden nykytila- ja tar-
veselvityksiä.   

• Sillat (yksityistieverkko ja kuntien siltojen painorajoitukset) 
‒ Tarve: Siltojen painorajoituksista varsinkin kuntien katuver-

kossa ja yksityisteillä on puutteelliset tiedot, minkä takia 
puuauton kuljettaja voi joutua uudelleen suunnittelemaan 
reittinsä kesken kuljetuksen.   

                                                      
7 www.opengeospatial.org/standards/wfs 
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‒ Siltojen painorajoitustietoja voidaan yhdistää eri toimijoiden 
siltarekistereistä sekä täydentää niitä painorajoitusliikenne-
merkkien automaattisella luennalla älypuhelinkameroiden 
avulla. 
 

Taulukko 6. Esitys kääntöpaikkatiedon sisällöksi.  
Sijainti 
ID (Digiroad ja Maanmittauslaitos) 
Kääntöpaikan tyyppi  
• Suomen metsäkeskus 

‒ Ympyrä, L-haara, I-haara, ei määritelty) 
• papiNet 

‒ RoadTurningPointType (Circle/T-crossing/X-crossing) 
‒ RoadTurningPossibilityType (ajoneuvotyyppi, jolle kääntöpaikka soveltuu) 

‒ DrawBarCombination  
‒ DrawBarCombinationWithAdjustableBogie  
‒ NoTurningPossibility (vaatii peruutuksen)  
‒ RigidLorry  
‒ ThroughAccessNoTurning  
‒ Trailer  

• LogForcen kääntöpaikkatyypitys (soveltaen papiNetistä)  
‒ 1. Nuppi: isRouteWithLoad = Yes, RoadTurningPossibilityType = RigidLorry 
‒ 2. Perävaunu tyhjänä: isRouteWithLoad = No, RoadTurningPossibilityType = Draw-

BarCombination3. Perävaunu kuormattuna :   isRouteWithLoad = Yes, RoadTurning-
PossibilityType = DrawBarCombination 

‒ 3. Perävaunu kuormattuna :   isRouteWithLoad = Yes, RoadTurningPossibilityType = 
DrawBarCombination 

• Metsätehon metsätieohje 
‒ Silmukka/T-muotoinen 

Muut tiedot 
• lisätiedot (vapaa tekstikenttä) 
• tiedon ylläpitäjä 
• ylläpitäjän tunnus kääntöpaikalle 
• datan muokkauspv 
• kunta 
• mitat (mikäli poikkeaa metsätieohjeiden mitoitusohjeista) 
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6 PILOTTI 2: KUVA- JA ANTURIDATA TIESTÖTIEDON 
LÄHTEENÄ 

Lauri Kettunen, Saku Suuriniemi, Asser Lähdemäki, 
Tampereen teknillinen yliopisto 
Pirjo Venäläinen, Markus Strandström, Heikki Ovaskainen,  
Metsäteho Oy 
 
6.1 Pilotin tausta ja tavoite 

Yksityisteiden ominaisuus- ja kuntoinventointi on kallista ja hidasta. Forest 
Big Data -hankkeen vision mukaisena tavoitteena on, että jokainen met-
sässä kävijä olisi samalla potentiaalinen datan tuottaja. Lisäksi tavoitteena 
on, että tiestön akuutteihin ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan en-
nen raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä (kuva 17). Ongelmatilanteiden ha-
vaitseminen tiestöllä ajon aikana tulisi olla mahdollisimman automaattista, 
jotta se ei häiritsisi kuljettajan työtä.  
 
Jo nykyiset älypuhelimet tarjoavat mahdollisuuden kerätä monipuolista 
kuva- ja anturidataa liikkumisen yhteydessä. Jatkossa 5G-verkko tulee mah-
dollistamaan reaaliaikaisen ja korkeatasoisen HD-videon välittämisen. Pu-
helimet ovat tällä hetkellä kameravalmistajien ensisijainen prioriteetti, jo-
ten uusien puhelimien kuvalaatu selvästi vielä kehittyy. Näin ollen jokaisen 
metsässä kulkijan älypuhelin on potentiaalinen datan tuottaja ja edellytyk-
set laadukkaaseen ja edulliseen datantuotantoon tulevat parantumaan en-
tisestään.  
 
Kuva- ja anturidatapilotin tavoitteena oli testata ja arvioida ajoneuvon tuu-
lilasiin kiinnitetyn älypuhelimen tuottamaa kuva- ja anturidataa tiestöomi-
naisuuksien ja -kunnon arvioinnissa.  
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Kuva 17. Esimerkkejä metsäautoteiden kunnosta.   
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6.2 Pilotin toteutus ja tulokset 

Kuva- ja anturipilotin toteuttivat Tampereen teknillinen yliopisto ja Metsä-
teho Oy. Tiedonkeruuseen osallistuivat Suomen metsäkeskus ja Kuljetus-
liike Viljo Vehviläinen Oy. Suomen metsäkeskus osallistui myös datan hyö-
dynnettävyyden arviointiin.  
 
Pilotti toteutettiin seuraavissa vaiheissa:   

• Kahden metsäautoteillä asioivan ajoneuvon tuulilaseihin asetettiin 
matkapuhelimet. Toinen autoista oli puutavarakuljetuksissa käytet-
tävä yhdistelmäajoneuvo ja toinen henkilöauto.  

• Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) sovellus otti automaattisesti 
valokuvaa tiestöstä ja anturitietoa8 puhelimen liikkeistä 1–5 sekun-
nin välein sekä lähetti kyseisen datan palvelimelle. Samalla tallentui 
ajoneuvon sijainti.  

• Kuva- ja anturidatan hyödynnettävyyttä arvioitiin  
‒ tiestön ongelmatilanteiden automaattinen tunnistaminen 

kuvan perusteella (konenäkö) 
‒ mahdollisten ongelmatilanteiden paikallistaminen anturi- ja 

sijaintidatan perusteella  
‒ datan hyödynnettävyys teiden kunnossapidon ja kuljetusten 

suunnittelussa (esim. haastavien kohteiden varoituskartta).  
 

Pilotin aikana kuva- ja anturidataa kerättiin kahdella ajoneuvolla muuta-
man viikon ajan joulukuussa 2015. Dataa kerättiin pääosin alemmalla ja yk-
sityistieverkolla, ja sitä syntyi 985 kilometrin matkalta. Ajetut reitit näkyvät 
karttakäyttöliittymällä, jolta voidaan valita yksittäisiä reitin osia tarkastelta-
vaksi (kuva 18).   
 

                                                      
8 Matkapuhelimessa olevat anturit ovat kiihtyvyysanturi, kulmanopeusanturi, GPS, magnetometri ja paineanturi.  
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Kuva 18. Esimerkkejä pilotin aikana ajetuista reiteistä.  

 
Taulukossa 7 on tunnistettu erilaisia metsäautotiestöön liittyviä ominai-
suuksia ja mahdollisia tilanteita. Ensimmäiseen sarakkeeseen on tunnis-
tettu nopeaa reagointia vaativia tiestön tilanteita (esimerkiksi auraustarve). 
Toiseen sarakkeeseen on tunnistettu tilanteita, jotka vaativat reagointia 
vasta pidemmällä aikajänteellä (esim. tienvarren alkava vesakoituminen). 
Kolmanteen sarakkeeseen on koottu puukuljetuksen kannalta olennaisia ti-
lanteita. Kunkin tilanteen osalta on arvioitu, mitkä tietomuodot (kuvadata, 
anturidata, ajoneuvotietokoneen data) voisivat tällä hetkellä kuvata luotet-
tavimmin ja kustannustehokkaammin ko. tilanteen. Osa tilanteista vaatii 
myös täydentävää dataa (esim. säätiedot). Taulukossa mainittua ajoneuvo-
tietokoneen dataa ei kerätty eikä konenäköä testattu pilotin aikana.   
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Taulukko 7. Metsäautoteiden ja puukuljetusten tilanteita sekä arvioita datamuodoista, joilla ko. ti-
lanteita voisi tunnistaa.  

 
 
Esimerkkejä matkapuhelimen tuottamasta kuva- ja anturidatasta on esi-
tetty seuraavissa kuvissa. Kuvassa 19 on esitetty matkapuhelimen luoma 
korkeusprofiili ajetusta pilottireitistä. Matkapuhelimen asentoestimaatin 
avulla voidaan tunnistaa kohdat, joissa autot ”kiemurtelevat” (tie on esi-
merkiksi pettänyt paikallisesti; kuva 20). 
 

 
Kuva 19. Matkapuhelimen luoma korkeusprofiili ajetusta pilottireitistä.   

 

Ongelmatilanne tai muu toimenpiteitä mahdollistava vaativa tilanne tai tilanteen 
tarkistaminen

Kuljetusten suunnittelun tarpeita 

Jää, lumi => auraustarve – (kuvadata)
Merkittävä liukkaus: moottoridata

Pintakivet – kuvadata, nykäys, IRI Kelirikko (urat, kuopat, upottavat 
tienkohdat) – kuvadata, ajolinjat

Este tiellä – kuvadata, ajolinjat ”Nimismiehen kiharat” – kuvadata Liikennemerkit (kelirikkokauden paino-
rajoitukset) – konenäkö 

Renkaan alla pettänyt tien kohta –
kuvadata, ajolinjat

KEMERA-tukien mitoitusvaatimusten 
toteutuminen – suoran tien leveys 
kuvadata (+referenssitieto)

Puun varastointialueet - kuvadata

Kuljetuksista syntyneet tievauriot –
kuvadata, (tilastodata)

Riittämätön näkemäalue (mutkat) –
kuvadata

Metsätien sivuutuspaikka – kuvadata
(kohtaavat autot)

Urat, painumat, savisilmäkkeet –
kuvadata, ajolinjat 

Tien alusrakenteen kantavuus Nosturin jättöpaikat – kuvadata

Kuopat (seisova vesi) – kuvadata, 
yhdistäminen sadetietoihin

Siltojen kunto – ajoneuvotietokone: 
ajoneuvon nopeus & sillan sijaintitieto

Kuntien siltaverkko, painorajoitukset –
kuvadata, konenäkö

Kulutuskerroksen riittämätön määrä ja 
kunto – kuvadata, anturi (tärinä), IRI

Tierumpujen kunto –
ajoneuvotietokone: ajoneuvon nopeus 
& tierummun sijaintitieto

Kääntöpaikkojen sijainti – kuvadata 

Reunapalle (seisova vesi) – kuvadata Vesakot – kuvadata Tienvarsivarastoon jäävä puu – kuvadata
Kuljetusajoneuvon peruutustilanteet –
kuvadata, ajoneuvodata

Riittämätön/suuret tien pinnan 
kaltevuudet – matkapuhelimen 
asentoestimaatti

Vihreät = TTY:n toimivaksi testaama 
ratkaisu
Siniset = toimivaksi tiedetty ratkaisu
Nykäys = puhelimen asentoestimaatin 
antama vertikaalisen kiihtyvyyden 
derivaatta

Sivu- tai laskuojien huono kunto –
(kuvadata)

Kuljettajan kokema tärinä – nykäys

Eroosiovaurio – kuvadata, ajolinjat Onnettomuustilanne – kuvadata

Reitin profiili

Ko
rk

eu
s m

Ko
rk

eu
s m
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Kuva 20. Esimerkki matkapuhelimen asentoestimaatin hyödyntämisestä.  

 
Konenäköä voidaan käyttää esimerkiksi metsäautotien leveyden arviointiin, 
kun samalla kuvauskerralla on ensin kerätty referenssitieto ennestään tun-
netusta kohteesta (kuvat 21 ja 22).   
 
Tien epätasaisuutta voidaan kuvata esimerkiksi IRI-arvolla (International 
Roughness Index). Matkapuhelimen anturidataa voidaan jo käyttää tien 
epätasaisuuden arviointiin, kun kyseessä on päällystetyllä tiellä ajava henki-
löauto. TTY:llä on työn alla epätasaisuuden arviointimalli myös kuorma-au-
toille (vaatii mm. akseleiden jousitusten ja rengastuksen mallintamisen). 
IRI-arvon määrittäminen hiekkateille on haastavaa, koska säätiloilla on nii-
hin suuri ja nopea vaikutus. Määrittäminen vaatii laajan tutkimusaineiston, 
jotta voidaan tehdä tilastollinen kalibrointi tunnettujen tieosuuksien poh-
jalta.  
 

Autot hidastavat 
ennen kääntymistä
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Kuva 21. Tietä, jonka leveys jo tiedetään, voidaan käyttää referenssinä mitattaessa ei-tunnettujen 
teiden leveyksiä.  
 

 
Kuva 22. Puut muodostavat lähes pystysuoria linjoja, jotka ovat automaattisesti tunnistettavissa 
kuvasta. Puita voidaan hyödyntää mitattaessa ja arvioitaessa tien ja metsän välistä aluetta.  

Tunnettu leveys/referenssi

Tunnettu leveys/referenssi

Tunnettu leveys/referenssi
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6.3 Johtopäätökset 

Pilotin kokemusten mukaan kuvadata itsessään (ilman konenäkösovelluk-
siakin) on nopeasti ja helposti käyttöönotettava ratkaisu, jota voidaan käyt-
tää mm. maastokäyntien ja muiden toimenpiteiden priorisointiin. Kuvien 
arvioitiin antavan todellisuutta paremman käsityksen tiestön kunnosta, jo-
ten aineistoon tulee suhtautua kriittisesti ja kuvadataa täydentävä anturi-
data parantaa aineiston luotettavuutta.  
 
Nopeasti vaihtuvat olosuhteet (pimeys, sade, auton nopeat käännökset, 
varjot, auringon vastavalo, heijastukset lumesta tai vedestä) heikentävät 
osin kuvien laatua. Kuvia voi kuitenkin käsitellä jälkikäteen ja viivamaisten 
ongelmien (esim. vesakoituminen) kannalta yksittäiset huonolaatuiset ku-
vat eivät ole ongelma. Pistemäisten tilanteiden havaitsemiseksi kuvien laa-
dun automaattista parantamista tulee kehittää.    
 
Raskaissa ajoneuvoissa ajoneuvon useat jousitukset heikentävät kuljettajan 
taskussa tai auton tuulilasissa olevan matkapuhelimen anturidatan luotet-
tavuutta. Varsinkin soratieverkolla anturitiedon luotettavuus on vielä hei-
kohko. Pilotin aikana kerätystä anturidatasta ei ollut havaittavissa kaikkia 
tiestön ongelmatilanteita. Pilottiaineistossa oli myös tilanteita, joissa antu-
rit antoivat kuviin nähden huonoja tuloksia. Syynä tähän saattoi olla esi-
merkiksi tiivistymätön uusi murskekerros.  
 
Yksittäisen anturitiedon sijasta olisikin tarpeen saada useamman ajoneu-
von data samalta alueelta. Näin oltaisiin anturitiedosta varmempia ja voi-
taisiin havaita anturitiedoissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Nämä 
muutokset voivat olla tilannetta paremmin kuvaavia kuin yksittäiset antu-
riarvot. Ajoneuvojen ulkopuoliset anturit ovat luotettavampia, mutta kal-
liimpia ja hankalimpia (mm. rikkoontumisriski) jatkuvassa käytössä. Kaiken 
kaikkiaan anturidata voi kuitenkin olla kuvadataa luotettavampaa tietyissä 
tilanteissa (edellä kuvatut tilanteet, joissa kuvat antavat liian positiivisen 
kuvan tien kunnosta).  
 
Pilotin aikana ei kerätty ajoneuvotietokoneesta tai moottorista saatavaa 
dataa. Ainoastaan tehtiin alustava arvio kyseisen datan soveltuvuudesta 
erilaisten tilanteiden kuvaamiseen. Ajoneuvodata itsessään ja yhdistettynä 
muuhun kerättyyn dataan tuo mielenkiintoisia tiedontuottamisen lisämah-
dollisuuksia, joiden tutkiminen on yksi olennainen jatko-toimenpidetarve.   
 
Vastaavia hyödyntämismahdollisuuksia ja siten jatkotutkimustarpeita on 
säädatan ja -ennustetiedon yhdistämisessä kuva-, anturi- ja ajoneuvoda-
taan. Kyseistä tietoa ei kerätty eikä muutenkaan käsitelty pilotin aikana.  
 
Jotta kuva-, anturi- ja muuta olosuhdedataa voitaisiin aidosti hyödyntää, 
tulisi tiedonkeruu olla laajaa ja jatkuvaa. Lisäksi tieto tulisi välittyä helposti 
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potentiaalisille hyödyntäjätahoille. Valokuvaamiseen liittyy myös lainsää-
dännöllisiä kysymyksiä, jotka vaativat pelisääntöjen yhteistä kehittämistä.   
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