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Pulpwood Online rajapinnat, käyttöliittymät ja toiminnallisuudet
Palvelukokonaisuus ja käyttötarkoitus Käyttäjäryhmä Rajapinnat Käyttöliittymät Raportit

Palvelukokonaisuus 1, (laajin palvelukokonaisuus).
Mittauserien tuoretiheyslukujen kyselyt vastaanottomittausten, 
kuormainvaakamittausten ja varastonhallinnan tilavuuksien laskentaa 
varten (tehtaat ja terminaalit), otantamittaukset vastaanottopaikoilla.

Liityntätapoina ovat ohjelmallinen rajapintakäyttö (API), Forest Hub
otantamittaustiedoissa sekä palvelun rekisteröityneiden käyttäjien 
käyttöliittymät ja raportit.

Kuitupuuta vastaanottavat,  Pulpwood
Online -palveluun rekisteröityneet (y-
tunnus), vastaanotto- ja otantamittauksia 
tekevät toimijat.  

Esimerkiksi kuitupuuta vastaanottavat 
metsäyhtiöt

• Toimitussanoma
• Mittauserän 

tuoretiheysperusteet
• Tuoretiheystaulukko

• PWO Masterdata
• Otannan 

vertailujakso
• Mittauserän 

tuoretiheysperusteet
• Tuoretiheyden 

kehitys

• Ennustevirhe
• Otantamittauserien 

määrät
• Hylätyt 

otantamittauserät
• Omavalvonta
• Otantamittauserät

Palvelukokonaisuus 2, (rajattu palvelukokonaisuus)
Mittauserien tuoretiheyslukujen kyselyt logistiikan ja varastojen 
puumäärien hallinnassa.

Liityntätapoina ovat ohjelmallinen rajapintakäyttö (API), palvelun 
rekisteröityneiden käyttäjien käyttöliittymät ja raportit.

Pulpwood Online –palveluun 
rekisteröityneet (y-tunnus) kuitupuuta 
ostavat ja toimittavat muut toimijat. 
Esimerkiksi kuitupuuta toimittavat tai sitä 
painomittauksella itse mittaavat sahayhtiöt, 
metsänhoitoyhdistykset, 
metsäpalveluyritykset sekä korjuu- ja 
kuljetusyrittäjät.

• Toimitussanoma
• Mittauserän 

tuoretiheysperusteet
• Tuoretiheystaulukko

• Otantamittauserät

Palvelukokonaisuus 3, (kaikille avoin web-käyttö)
Yksittäisen mittauserän tuoretiheyslukujen kysely ja puutavaran 
tilavuuden laskenta Palvelun avoimen web-käyttöliittymän kautta. 

Satunnaisesti palvelua käyttävät, 
rekisteröimättömät toimijat, esim. korjuu- ja 
kuljetusyrittäjät, metsänomistajat ja 
metsänhoitoyhdistykset.

Julkinen käyttöliittymä

Viranomaiskäyttö
Puutavaran tehdasmittauksen valvonta, mittauksen tarkkuutta valvova 
viranomainen. 
Liityntätapoina erilliset virallisen mittaajan käyttöliittymät ja raportit.

Virallinen mittaaja, Luonnonvarakeskus 
(Luke) Käyttöliittymät ja raportit kuten palvelukokonaisuus 1
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Sanomarajapinnat (API –rajapinnat)

• Palvelukokonaisuus 1 ja 2

• Tarkoitettu järjestelmien välisiin integraatioihin

• Rekisteröidyille käyttäjille

• Vaatii käyttäjältä teknistä osaamista tai integraatiopartnerin

• Toimitussanoma
• Tuoretiheyskysely

• Mittauserän perustaminen

• Otannan arvonta

• Mittauserän tuoretiheysperusteet

• Päivittäinen tuoretiheystaulukko

• https://pwo-api-test.developer.azure-api.net
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https://pwo-api-test.developer.azure-api.net/


Autorisointi ja autentikointi

• Metsäyhtiöiden sovellus (Palvelukokonaisuus 1, viranomaiskäyttö)
• Tunnistauminen yhtiön oman Azure-ympäristön avulla (Single-SignOn)

• Henkilökohtaiset tunnukset

• Sanomarajapinnat – API (Palvelukokonaisuus 1 ja 2)
• Yhtiökohtainen tilausavain

• Yhtiökohtainen sertifikaatti

• Julkinen sovellus (Palvelukokonaisuus 3)
• Ei tunnistaumista

• Rajoitettu kyselyiden määrää
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