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• Puunhankinnan ja puuntuotannon tavoitetilan sekä tutkimus- ja 
kehittämistavoitteiden jäsentäminen.

• Pohjan luominen alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamiselle ja 
tutkimusohjelmien valmistelulle.

• Puuhuollon tulevaisuuden toimintaedellytysten määrittely ja kehitystarpeiden 
kuvaaminen.

Työn tavoitteet
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Megatrendit ja metsäteollisuus
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Tuotannon kehitysnäkymät Suomessa vuoteen 
2025 ja keskeiset heijastukset puuhuoltoon

Tuotannonala Suunta Erityispiirteet Heijastukset puuhuoltoon

Sellut ja muut 
biotuotteet

• Pitkäkuituinen havusellu päätuotteena

• Isot biojalostamot ja erikoistuneet pienet tehtaat

• Havukuitupuun käyttö kasvaa

Paperit • Aleneva paino- ja kirjoituspaperien tuotanto 

• Monipuolistuva pehmopaperien tuotanto

• Kuusikuitupuuta vapautuu
sellun tuotantoon

Kartongit • Korkealaatuiset pakkauskartongit

• Paperikoneita muutetaan kartonkikoneiksi

• Koivukuitupuuta tarvitaan

Puutuotteet • Kiristyvät asiakasvaatimukset

• Lisääntyvä puurakentaminen, konseptointi

• Kannattava sahateollisuus on kasvavan selluntuotannon  
perusedellytys!

• Laadunhallinta

• Raaka-aine- ja pääomatehokkuus

• Täsmätoimitukset

Bioenergia • Liikennepolttoaineiden tuotanto kasvaa

• Poliittiset päätökset ratkaisevat metsähakkeen     
kilpailukyvyn

• Logistiset ratkaisut

• Energiasisällön tiivistäminen
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Mahdollisuudet

• Metsätalous ja -teollisuus ovat biotalouden ytimessä.

• Metsäsektorin aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.

• Metsälainsäädäntöä on uudistettu laajasti viime vuosina.

Uhat

• Monet metsäalan organisaatiot ovat muutosvaiheessa.

• Metsänomistajien ikääntyminen ja kaupungistuminen jatkuu.

• Huoli metsäkoneen ja puutavara-autonkuljettajien koulutuksesta kasvaa.

• Energia- ja ympäristöpolitiikalla on merkittäviä heijastuksia puuhuoltoon.

Puuhuollon toimintaympäristöstä
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Puuhuollon menestystekijät

Puuhuollon tuotannontekijä Kriittinen menestystekijä

Puu • Hakkuupotentiaali
• Puumarkkinoiden toimivuus
• Raaka-ainetehokkuus

Asiakasvaatim
usten hallinta

Kestävyyden hallinta

Yrittäjät, työvoima ja kalusto • Saatavuus ja osaaminen
• Tuottavuus

Pääoma • Pääomatehokkuus
• Kustannustehokkuus

Energia • Energiatehokkuus
Tieto • Tiedolla johtaminen
Toimintaympäristö • Tuotantolaitosinfra (puuhuollon rajapinta)

• Liikenneinfra
• Tietoinfra
• Sääntely
• Tukipolitiikka
• T&K-rakenteet (uusiutuminen)
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”Tehostuva, täsmäohjattu puuhuolto parantaa 
metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä turvaa sen 
kasvun ja uudistumisen.”

Tehokas puuhuolto 2025 -visio

Kehittämistavoite vuoteen 2025
Puuhuolto tuottaa lisäarvoa puun 
arvoketjuun ja on 30 % nykyistä 

kustannustehokkaampaa.
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Tehokas puuhuolto 2025 -vision taustalla olevat tavoitteet:
• Biotalouden toiminta- ja kasvuedellytykset pidetään kunnossa.
• Puuraaka-aineesta saadaan enemmän lisäarvoa koko arvoketjuun.

• Puutavaralogistiikan kustannustehokkuus paranee.

• Puuntuotanto tehostuu kannattavasti.
• Puuhuoltoon tuodaan tehokkaita teollisia toimintamalleja.

Vision taustaa
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T&K-päämäärät
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Ajureita:
• laserkeilaus ja uudet satelliittitekniikat kaukokartoituksessa

• automaatio- ja mittaustekniikka (robotiikka, konenäkö ym.)

• Paikannusmenetelmät

• tietoverkot ja päätelaitteet

• tiedon analysointi-, siirto- ja varastointikapasiteetti

• suurten tietomassojen (Big Data) analysointimenetelmät  

• julkisten tietoaineistojen vapautuminen

• metsäalalla tuotetut tietostandardit ja -mallit. 

Digitalisaatio mahdollistaa kehityshyppäyksen

DIGITALISAATIOLLA tarkoitetaan verkkoon kytkettyjen älykkäiden tuotteiden ja palvelujen kokonaisuutta, joka 
koskee kuluttajia, yrityksiä ja yhteiskuntaa.

TEOLLINEN INTERNET on erityisesti yritysten näkökulma digitalisaatioon. Teollinen internet yhdistää älykkäät 
koneet, laitteet ja niitä käyttävät ihmiset, jolloin päätöksentekoa voidaan parantaa edistyneen tiedon analysoinnin 
kautta ja tuottaen mukautuvaa liiketoimintaa. 
Lähde: ETLA raportit No. 42 (5.1.2015).
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Tehokas puuhuolto 2025 -visio, päämäärät ja T&K-alueet

Puun-
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olosuhde-
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Sähköinen 
palvelu-
portaali
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metsän-
käsittely

Big Data
Sähköiset 
oppimis-

ympäristöt

Puun tulo 
markkinoille
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Yrittäjyys Arvoketjut

Korjuun ja 
kuljetusten 
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• Sellaisten menetelmien kehittäminen ja laaja käyttöönotto, joilla puuntuotantoa 
voidaan kannattavasti lisätä kasvavan biotalouden tarpeisiin. 

T&K-painoalueet: 
Puuntuotannon lisääminen

Esimerkiksi:
• jalostetut siemen- ja taimimateriaalit 

• lannoitus.

PALUU
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• Puuntuotantopotentiaalin tehokas hyödyntäminen soveltamalla 
toimintaolosuhteisiin sopeutettuja kustannus- ja resurssitehokkaimpia 
metsänuudistamis- ja kasvatusmalleja. 

T&K-painoalueet: 
Kustannustehokas metsänkäsittely

Esimerkiksi:
• biologiset vesakontorjuntamenetelmät 
• tarkentuvan olosuhdetiedon ja päätöstukijärjestelmien 

hyödyntäminen kasvatuksen intensiivisyyden ja 
menetelmien valinnassa

• pelkistetymmät käsittelymallit ja uudistamiskuvioiden koon 
kasvattaminen.

PALUU
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• Nykyisten istutus- ja taimikonhoitokoneiden tuottavuuden ja 
kustannuskilpailukyvyn parantaminen ja laajan käyttöönoton edistäminen sekä 
uusien konekonseptien kehittäminen – päätavoitteena jatkuvatoiminen 
istutuskone.

T&K-painoalueet:
Metsänhoidon koneellistaminen

Keinoina esimerkiksi:
• automaatio- ja aistintekniikka sekä robotiikka
• viljely- ja kasvatusketjun kehittämismahdollisuuksien ennakkoluuloton 

tarkastelu taimituotannosta ja -logistiikasta tehokkaimpiin puuston kasvatus-
ja konetyömallien yhdistelmiin.

PALUU
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• Tavoitteena kaikkia metsäalan toimijoita palveleva, valtakunnallinen seuraavan 
sukupolven metsävaratietojärjestelmä, joka sisältää nykyistä tarkemmat, 
monipuolisemmat ja ajantasaisemmat puusto- ja olosuhdetiedot. 

T&K-painoalueet: 
Puusto- ja olosuhdetiedot

Tärkeimpiä uusia piirteitä:
• Puuston puulajeittainen järeysjakauma (runkolukusarja) ja laatutiedot sekä pysyvät 

olosuhdetiedot tiedonkeruun perusyksilölle eli hilalle (esimerkiksi 16 × 16 m). 
• Tarjoaa eri toimijoille perustason tiedot metsävaroista hyödynnettäväksi puuhuollon 

eri tarkoituksiin ja eri sovelluksissa. 
• Lisäksi tarvitaan menetelmiä ja malleja, joilla pysyviä maaperätietoja pystytään 

täydentämään muuttuvilla olosuhdetiedoilla kuten sadekertymillä. 
• Olosuhdetietojen tarkentuessa tarvitaan myös parempia malleja, jotka kuvaavat 

olosuhdetunnusten ja käytännön toimintavaihtoehtojen riippuvuuksia (esim. 
maaston kantavuus).

PALUU
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• Puuntuotantoon ja puunhankintaan liittyvien isojen ja heterogeenisten 
aineistojen tehokas yhdistäminen, analysointi ja hyödyntäminen 
toiminnanohjauksessa ja päätöksenteossa.

T&K-painoalueet: 
Big Data

Datalähteitä ovat esimerkiksi: 
• metsävaratietojärjestelmät 
• julkiset aineistovarastot
• tutkimustietovarastot
• metsänomistajatiedot
• metsäoperaatioiden tuottamat tietovarastot
• tuotanto- ja markkinatiedot
• metsäkoneiden, autojen ja työlaitteiden sekä metsien virkistyskäyttäjien ja muiden 

yksityishenkilöiden tuottamat aineistot.

Tutkimus- ja kehitystyötä sekä sovelluskehitystä tarvitsevia alueita: 
• datan keruu-, yhdistämis- ja analysointimenetelmät
• tietomallit ja Big Data -arkkitehtuuri
• päätöksentekoa tukevat järjestelmät.

PALUU
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• Metsävara- ja muihin datoihin ja malleihin perustuvat analyysi- ja 
visualisointisovellukset/-palvelut, joilla voidaan vertailla ja havainnollistaa 
toimintavaihtoehtoja ja niiden kannattavuutta metsänomistajille, 
toimihenkilöille, yrittäjille, koneenkuljettajille ja muille alan toimijoille. 

T&K-painoalueet:
Päätöstukijärjestelmät

Välineitä voidaan käyttää esimerkiksi: 
• metsäneuvonnassa
• metsäsuunnittelussa
• kohdetasoisessa metsänkäsittelyvaihtoehtojen valinnassa 
• kuljettajien opastuksessa
• konekaluston ohjauksessa.

PALUU
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• Tietostandardit ja rajapintamäärittelyt, jotka mahdollistavat tehokkaan uusien 
palvelujen rakentamisen, tietojen siirron ja hyödyntämisen eri tietojärjestelmien, 
toimijoiden, tietolähteiden ja päätelaitteiden välillä – ovat digitalisaation
perusedellytys.

T&K-painoalueet: 
Standardit

• Tarvitaan jatkuvaa ja ennakoivaa kehittämistä, jotta 
esimerkiksi uudet tietolajit ja tunnukset sekä järjestelmä- ja 
palvelukonseptit saadaan ajoissa määrittelyihin mukaan.

PALUU
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• Toimihenkilöiden, työntekijöiden, kuljettajien, metsänomistajien ja yrittäjien 
koulutukseen tarkoitetut vuorovaikutteiset sähköiset apuvälineet.

T&K-painoalueet:
Sähköiset oppimisympäristöt

• Tavoitteena mm. tuottavuuden, laadun, kannattavuuden ja yleisen 
metsäosaamisen parantaminen. 

• Osaamisen merkitys organisaatioiden kaikilla tasoilla korostuu, ja 
digitalisaatio tarjoaa siihen uusia edellytyksiä.

• Tutkimustehtävänä on esimerkiksi osaamisen mallinnus, ja lisäksi 
tarvitaan eri kohderyhmille suunnattuja sovelluksia ja palveluja.

PALUU
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• Tavoitteena on kehittää laajassa käytössä oleva web-perustainen puun ja 
metsäpalveluiden markkinapaikka sekä muita puu- ja metsäpalvelumarkkinoiden 
toimivuutta edistäviä tuotteita.

T&K-painoalueet: 
Sähköinen palveluportaali

• Palveluportaali tarjoaa toimijoiden yhteisen alustan puun tarjontaan 
ja ostoon sekä puuntuottamiseen ja puunhankintaan liittyvien 
palveluiden kauppaan. 

PALUU
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• Tavoitteena on kehittää puumarkkinoiden toimivuutta ja aktiivista metsätaloutta 
edistäviä toimenpiteitä. 

T&K-painoalueet:
Puun tulo markkinoille

Sellaisia ovat esimerkiksi:
• metsäpalvelumarkkinoiden kasvun edistäminen
• metsänomistajien tavoitettavuuden parantaminen
• metsävarojen ja metsänomistajakäyttäytymisen parempi hallinta
• päätöstukijärjestelmien sekä puuntuotannon kannattavuutta parantavien 

metsänkäsittelymallien kehittäminen.

Lisäksi tarvitaan:
• ammattimaista puuntuottamista tukevien toimintamallien kehittämistä, 

jonka näkökulmia ovat esimerkiksi metsän omistusmuotojen kehittäminen, 
tehokas omaisuuden hallinta ja verkostomainen toimintatapa.

PALUU
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• Puun eri ositteiden joustavaa ja tehokasta hyödyntämistä sekä logistista 
tehokkuutta edistävät hinnoittelu- ja mittausmenetelmät, esimerkiksi runko- ja 
rungonosahinnoittelu ja energiasisältöön tai kuivamassaan perustuva 
hinnoittelu. 

T&K-painoalueet:
Hinnoittelu- ja mittausmenetelmät

• Puutavaran mittauksen kehittämistavoitteena on automaattisten on-line-
mittausmenetelmien ja raaka-aineen ohjausta tukevien ennustemallien 
kehittäminen koko aines- ja energiapuun toimitusketjuun ja käyttöpaikan 
prosesseihin.

PALUU
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• Suurten tietomassojen tehokasta keruuta ja hyödyntämistä sekä koneiden 
tuottavuutta parantavat automaatio-, robotiikka- ja aistintekniikat sekä niihin 
liittyvät tietojärjestelmät. 

T&K-painoalueet:
Automaatio ja robotiikka

• Tavoitteena sekä kehittyneemmät koneratkaisut että toiminnan 
ohjauksen tehostaminen teollisen internetin keinoin, jossa 
hyödynnetään koneiden ja laitteiden anturointia sekä automaattista 
datan keruuta, välitystä ja analysointia.

PALUU
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• Puuraaka-aineen ominaisuuksien ja jalostusarvon hallinta ja optimaalinen ohjaus 
eri käyttötarkoituksiin mukaan lukien sivutuotteiden käyttö ja kierrätys. 

T&K-painoalueet: 
Raaka-ainetehokkuus ja allokaatio

• Tavoitteena kehittää menetelmiä, joilla voidaan parantaa puun käytön 
materiaalitehokkuutta ja tuottaa lisäarvoa puuhun perustuvien 
tuotteiden arvoketjuun.

• Tavoitteena myös nykyisen toiminnan ”ylilaadun” ja siitä johdettavien 
pelkistämismahdollisuuksien tunnistaminen. 

PALUU

Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi:
• puun dimensioiden ja laadun hallinta eri jalostusmuotojen kannalta
• puun teknisen laadun ja muiden ominaisuuksien mittaus hakkuun 

yhteydessä
• kehittyneet, entistä dynaamisemmat katkonnan ohjauksen menetelmät.

24



• Puuhun perustuvien tuotteiden arvoketjujen analysointi ja eri toimenpiteiden 
merkityksen tarkastelu lisäarvon tuottamisen kannalta biotalouden kehittyvissä 
tuotantorakenteissa. 

T&K-painoalueet:
Arvoketjut

• Lisäarvon tuottamisen mahdollisuuksina esimerkiksi koko 
arvoketjua – metsästä tuotemarkkinoille – koskevan datan 
tehokkaampi hyödyntäminen.

PALUU
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• Puuhuoltoon sitoutuvan pääoman käytön tehostamismahdollisuudet.

T&K-painoalueet: 
Pääomatehokkuus

T&K-alueita ovat muun muassa:
• dynaamisempi oston, varantojen ja varastojen hallinta 
• kaluston käyttöasteiden nostaminen esimerkiksi kehittämällä 

ohjausjärjestelmiä, ympärivuotisen toiminnan edellytyksiä sekä 
leimikkorakenteiden, kaluston ja eri työlajien yhteensovittamista.

PALUU
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• Uusien kaukokuljetus- ja terminaaliratkaisujen sekä mittaus- ja 
vastaanottojärjestelyjen kehittäminen ja käyttöönotto.

T&K-painoalueet: 
Logistiset ratkaisut

Esimerkkejä tärkeistä aihealueista ovat:
• kokeiluvaiheessa olevien High Capacity Transport (HCT) -puutavara-autojen 

käyttöönotto
• puutavaraterminaalien ja vesitiekuljetuksen kehittäminen
• rautateiden kuormauspaikkojen ja lastausterminaalien rakentaminen.

PALUU

27



• Puunhankintaorganisaatioiden ja alan kone-, kuljetus- ja metsäpalveluyritysten 
työnjaon kehittäminen sekä yrittäjyyden edellytysten parantaminen. 

T&K-painoalueet: 
Yrittäjyys

Tavoitteena tukea:
• ammattimaisen yrittäjyyden vahvistumista 
• tarkoituksenmukaisen yrityskoon ja -verkoston kehittymistä 
• digitalisaation avaamien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä 

yritysten ja yritysverkostojen johtamisessa.

PALUU
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• Ohjauksen toimintamallien ja ohjausjärjestelmien kehittäminen uuden 
teknologian avulla. Keskeisenä tavoitteena on edellytysten luominen teollisen 
internetin periaatteiden soveltamiselle toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa. 

T&K-painoalueet: 
Korjuun ja kuljetusten ohjaus

• Esimerkiksi sellaisten alan yhteisten sovellusalustojen konseptointi ja 
kehittäminen, jotka hyödyntävät laajasti puuhuollon Big Dataa, sen 
analysointia ja päätöstukijärjestelmiä.

PALUU
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• Energiapuun tuotantoketjujen kustannustehokkuuden ja soveltamisedellytysten 
sekä raaka-aineen laadun parantaminen ja energia-arvon lisääminen 
toimitusketjussa. 

T&K-painoalueet: 
Energiapuun tuotantoketjut

• Yhtenä tutkimusalueena on kustannustehokkaan terminaalikonseptin 
kehittäminen, jossa energiapuuta voidaan samalla esikäsitellä 
energiasisällön tiivistämiseksi jatkotoimitusta varten. 

• Energiapuun mittaus ja laadun eli energiasisällön hallinta toimitusketjussa 
ovat keskeisiä aihealueita. Uusien mittaustekniikoiden lisäksi tarvitaan 
myös puun ominaisuuksia ja niiden muutoksia kuvaavien ennustemallien 
parantamista. Lisäksi työturvallisuuden parantaminen on noussut viime 
aikoina tärkeäksi aiheeksi.

PALUU
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• Tuottavuutta, käytettävyyttä ja korkeaa käyttöastetta parantavien teknisten 
ratkaisujen, toimintamallien ja työmenetelmien kehittäminen. 

T&K-painoalueet: 
Korjuu- ja kuljetustekniikka

Näkökulmina ovat:
• uudet kone-, laite- ja varusteratkaisut
• työmallit ja opastusjärjestelmät
• huonosti kantavien maiden puunkorjuu
• olosuhdetietojen tehokas hyödyntäminen 
• kaluston yleiskäyttöisyys/ympärivuotisuus esimerkiksi 

koneellisen metsänhoidon avulla.

PALUU
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• Toimivan väyläverkoston ylläpito ja kehittäminen kasvavan biotalouden ja muun 
elinkeinotoiminnan tarpeisiin. 

T&K-painoalueet: 
Liikenneinfra

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat: 
• alemman tieverkon ja siltojen kunnossapito sekä rautatieterminaalit
• koko maan kattavat tehokkaat tietoliikenneyhteydet
• kattavat julkiset aineistot helposti sovellettavassa muodossa. 

Tutkimustehtäviä ovat esimerkiksi:
• logistiikan pullonkaulojen tunnistaminen
• kunnostuskohteiden priorisointia tukevat tarkastelut
• kustannustehokkaat tarvelähtöiset kunnostusmenetelmät 
• uutta teknologiaa hyödyntävät kuntokartoituksen menetelmät.

PALUU
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