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Sähköinen asiointipalvelu

• Metsänomistajan ja toimijan kohtauspaikka.

• Asioi Metsäkeskuksen kanssa ajasta ja paikasta 

riippumatta.

• Maksuton sekä metsänomistajille että toimijoille.

• Kirjautuminen omilla verkkopankkitunnuksilla, 

mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

• Palvelu käytössä suomeksi ja ruotsiksi.
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Palvelun käyttäjät

• Kiinteistön omistaja

• Kuolinpesän osakas ( tarvitaan kopio perukirjasta )

• Yhteismetsän edustaja

• Hallintaoikeuden haltija

• Edunvalvoja, alaikäisen lapsen vanhempi

• Asiointiluvan haltija – lisätietoa Metsäkeskuksen 

verkkosivuilta

• Osakeyhtiön toimitusjohtaja tai muu edustaja.
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https://www.metsakeskus.fi/asiointilupa-metsaanfi-palvelun-kayttaminen-toisen-henkilon-valtuuttamanahttps:/www.metsakeskus.fi/asiointilupa-metsaanfi-palvelun-kayttaminen-toisen-henkilon-valtuuttamana
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Palvelun sisältö

• Kaikki metsätilasi yhdessä paikassa

• Suostumusten anto toimijoille

• Hakkuu- ja hoitotyöehdotukset

• Kartat ja ilmakuvat sekä luontokohteet

• Sähköiset työkohde-, palvelu- ja 
metsänkäyttöilmoitukset sekä Kemera-asiointi

• Muistio sekä verotuksen muistiinpanot



13.12.2019

6

Kirjautuminen palveluun

• Sivulta www.metsään.fi tai www.metsakeskus.fi

Metsänomistaja kirjautuu 
sisään pankkitunnisteilla, 
mobiilivarmenteella tai 

sirullisella henkilökortilla.
Palvelun mahdolliset 

käyttökatkokset ilmoitetaan 
www.metsään.fi etusivulla.

http://www.metsään.fi/
http://www.metsakeskus.fi/
http://www.metsään.fi/
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Sisäänkirjautumisen 
jälkeen löydät 

palvelun etusivulta 
tiedot omasta 

metsästäsi.

Metsänomistajan etusivu
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Metsään.fi uudet ominaisuudet

• Varhaishoidon tarvealueet kartalla (Muut aineistot karttavalikko)

• Vanhat kemerat esille (Viranomaisasiointi karttavalikko)

• Metsänkäyttöilmoituksen piirto-ominaisuus

• Haukanpesät (Luonnontieteellisen keskusmuseon tietoaineisto, 

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/ohje_haukan-

pesapaikan-huomiointi.pdf)

• Muut arvokkaat maisema-alueet tilakartalla 

(https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet)

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/ohje_haukan-pesapaikan-huomiointi.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet
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• Suojeluselvityksen käynnistäminen (10 v. määräaikainen tai Ely-

keskuksen pysyvä suojelu)

• Oman metsän ilmoittaminen luomukeruualueeksi (https://mmm.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/luomukeruualueet-karttapalveluun-ja-tuotteet-luomuna-maailmalle)

• Metsän liittäminen osaksi luomuvalvontaa

• Mahla, kuusenkerkkä, pakuri ja muut erikoistuotteet. Lupa maanomistajalta

• Maksuton

• Selvittäjä arvioi, Ely-keskus valvoo

• Koko kiinteistö

• Siirtymäaika 3 v. jos käytetty kemiallisia lannoitteita

• Kielletty urea, kemiallinen heinäntorjunta ja  tietyt kemialliset lannoitteet

• Sallittu harmaaorvakka ja tuhkalannoitus

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luomukeruualueet-karttapalveluun-ja-tuotteet-luomuna-maailmalle
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Suomen metsäkeskuksen
metsävaratieto ja sen keruu, ylläpito 

ja laatu



• Kaukokartoitusperusteinen inventointi aloitettiin 2010 ja 
ensimmäinen kierros  on valmis 2020. Myös edeltävä 
kuvioittaisena arviointina kerätty tieto on päivitetty 2004 
lähtien metsävaratiedoksi.

• Tällä hetkellä ylläpidettävää metsävaratietoa on 12,5 milj. 
hehtaaria. Metsään.fi-palvelussa on käynyt 116 000 metsän-
omistajaa ja palvelussa on 771 toimijayritystä.

• Luo valtakunnallisesti yhtenäisen tietopohjan

• Edistää metsänomistajien ja toimijoiden käytännön toimia

• Tärkeä työkalu valvonta- ja tarkastustehtävissä

• Metsävaratiedon saatavuus: 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e904978023054b
33911ff9100c0427ef

Metsäkeskuksen 
metsävaratieto

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e904978023054b33911ff9100c0427ef


• Yksityismetsiä inventoidaan noin 1,5 milj. hehtaaria vuosittain (nettoala). 
Keilauksen ja kuvauksen pinta-ala on noin kaksinkertainen.

• Inventointialueita on noin 10 kpl vuodessa, nettoalaltaan yleensä 100 000 - 200 000 
hehtaaria. Kullekin alueelle sijoitetaan noin 600 - 800 maastokoealaa.

• Osalle kuvioista (n. 10 %) ei saada riittävän luotettavaa tietoa kaukokartoituksella 
tai muun tiedon perusteella ja niille tehdään edelleen maastoinventointi. Nämä 
kohteet ovat pääosin taimikoita.

• Kuviotietosisältö on pääosin sama kuin metsätaloudessa yleisesti, paitsi puulajeina 
mänty, kuusi ja lehtipuu. Sisältää myös metsänhoitosuositusten mukaiset 
toimenpide-ehdotukset.

• Tietoja hyödynnetään ensisijaisesti Metsään.fi-palvelussa, mutta jaetaan myös 
tiedonsiirtopalvelun kautta ja avoimen metsätiedon kautta.

Metsävaratiedon
keruu ja ajantasaistus



• Maastossa tarkasti paikannetuille ja mitatuille 
koealoille haetaan niiden sijaintia vastaavat laser- ja 
ilmakuvapiirteet, joiden perusteella tuotetaan 
laskentamallit eri puustotunnuksille.

• Puustotulkinnan inventointiyksikkönä on
16 m x 16 m hilaruutu (vastaa pinta-alaltaan 9 m 
säteistä koealaa).

• Mallinnuksessa valittujen laser- ja ilmakuvapiirteiden 
avulla haetaan kullekin hilaruudulle sitä parhaiten 
vastaavat koealat ja estimoidaan niiden perusteella 
jokaiselle ruudulle omat puustotiedot.

• Kattavaa hilatason puustotulkintaa on tehty 2013 
lähtien. Hilaa ei kuitenkaan päivitetä (esim. hakkuut, 
kasvu), se ei sisällä maastossa kerättyä tietoa (mm. 
taimikot), eikä sille lasketa toimenpide-ehdotuksia.

Kuvat: Metsäkeskus, Blom Kartta Oy, Arbonaut Oy

Metsävara-
tiedon keruu



Ilmakuva ja puuston laserpituusmalli, joita käytetään mm. automaattisessa kuvioinnissa. 
Kuviointiin upotetaan  kiinteistörajat, vedet, pellot, tiet/linjat sekä luontokuviot. Kuviointia 
viimeistellään tarvittaessa manuaalisesti.

Kuvat: Blom Kartta Oy



• Kuviotason tiedot yleistetään kuviolle 
osuvien hilaruutujen summa- ja 
keskitunnuksina.

• Lopuksi kuvioille lasketaan 
metsänhoitosuositusten
mukaiset toimenpide-
ehdotukset. 

Kuvat: Arbonaut Oy



1. Jatkuva ajantasaistus

› Metsäkeskukselle saapuvat ilmoitukset ja hakemukset 
(metsänkäyttöilmoitukset ja Kemera-tiedot).

› Metsään.fi-palvelun kautta saapuvat metsävaratiedon 
päivityspyynnöt .

› Toimijoiden ja metsänomistajien vapaaehtoiset ilmoitukset.

2. Kiinteistörajamuutosten perusteella tehtävä ajantasaistus

3. Metsäsuunnittelutietojen perusteella tehtävä ajantasaistus

› Luetaan osaksi metsävaratietoa, jos metsänomistaja ja tiedon 
tuottaja niin haluavat (ennen julkaisua vastaanottotarkistus).

4. Ympäristötuki- ja luonnonsuojeluaineistojen perusteella tehtävä 
ajantasaistus

Lisäksi vuotuinen kasvunlaskenta koko kuvioaineistolle.

Metsävaratiedon ajantasaistus



• Asetettu laatuvaatimukset, joiden täyttymistä kontrolloidaan koko 
inventointiprosessin ajan

• Tarkkuus 03 ja 04 metsiköissä yhtä tarkkaa kuin kuvioittaisessa
arvioinnissa

• Kokonaistilavuuden tarkkuus kasvatus- ja uudistuskypsissä metsissä 
20% sisällä oikeasta kahdeksalla kuviolla kymmenestä

• Virheitä, jos kuvio epätasainen tai monijaksoinen 

• Puustotulkinta on tasalaatuista, eikä vaihtele tekijän mukaan
• https://www.metsakeskus.fi/metsatiedon-laatu

• Esimerkkejä metsävaratiedon laatuun vaikuttavista tekijöistä 
• (http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=42ea561c

0dd9431998bb18b766318c3c

Metsävaratiedon laatu ja 
tarkkuus

https://www.metsakeskus.fi/metsatiedon-laatu
http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=42ea561c0dd9431998bb18b766318c3c


Metsätiedon keruu ja ajantasaistus  
2020-luvulla



• MML koordinoi, SMK tiiviisti mukana.

• 6 v. keilaussykli (Lappi 12 v.)

• Noin 22 aluetta ja 55 tkm2/v. 

• Pistetiheys 5 p/m2 . Kevät- tai 
kesäkeilaus. Pulssitiheys tuplaantuu.

• Ilmakuvaus 3 v. välein, synkronoitu 
keilauksen kanssa.

• Kun keilataan, niin sama alue kuvataan 
kesällä.

• Kuvausresoluutio sama kuin nykyinen, 
40 cm.

Laserkeilaus- ja ilma-

kuvausohjelma 2020-25



Puukartta-
koealan 
mittaus-
testejä



Puukarttakoeala
Prosessin vaiheet:

1. Koealojen sijoittelu.

2. Koealojen mittaus.

3. Mittausten seuranta (kattavuus, 
laatu).

4. Puukartan laskenta (GPS-
pisteet, puupaikantimen data, 
mittasaksien puutiedot).

5. Koeala-aineiston käsittely 
(puukartan sijainnit, 
latvusrajaukset laserilta, 
vallitsevien puiden pituudet).

6. Lukupuiden pituusmallinnus, 
koealalaskenta (yht.työ Luke).

Kuva: Metsäkeskus / Terratec Oy

Nurkissa tarkkuusGPS-pisteet 
(pinkki), joilla valtakunnalliseen 
koordinaatistoon



Kuva: CareliaForest Oy

Drone-keilaus/kuvaus – taimikkokoealat (ehtona riittävä tarkkuus, kust./hyöty).



Puustotulkinnan hyötytavoitteet

• Koealatasolla mallinnuksen keskivirheen (RMSE) parannus 2-3 %-yksikköä.

• Kuviotasolla puustotunnuksiin sen verran parannusta, että huomaa.

• Reunapuut huomioon ja rajaukset latvusten välistä: terävämmät laserpiirteet ja 
vähemmän kohinaa mallinnukseen -> myös puulajit voivat hyötyä.

• Puukartoilla merkittävästi lisää pienipiirteistäkin variaatioita 
puustotulkintakoealoille -> myös puustojakaumat voivat hyötyä.

• Vähemmän reunahilaongelmaa kuviorajoilla (vakiohilalla reunaruutuja yllättävän 
paljon). Kuvion sisäinen vaihtelu paremmin haltuun (erityinen hyötyjä epätasaiset 
metsät). Myös ylispuut voidaan erottaa alemman jakson puustotulkinnasta.



Taimikot

Lähtökohdat
• SMK ei jatka kohdennettua taimikoiden maastoinventointia (komi).

• Varttuneiden taimikoiden tulkinta paranee tiheämmän keilauksen myötä.

• Pienille taimikoille ei ole laadukasta kaukokartoitusta, tarvitaan uudistamistiedot. 

Tietolähteet
• Kaukokartoitus (laserkeilaus 6 v, ilmakuvaus 3 v, satelliittikuvat 1 v).

• Toteutustieto (uudistamisen ja hoitotöiden omavalvonta, hakkuukonetieto).

• Viranomaistieto (metsänkäyttöilmoitukset, Kemera, maastotarkastukset).

• Muut (Metsään.fi, metsäsuunnittelu, joukkoistaminen).

• Jatkossa korostuu eri tietolähteistä saatavan tiedon älykäs hyödyntäminen ja 
automatisoitu tiedonhallinta.



Taimikoiden toteutustieto

• Kemera-tiedot

• Maanmuokkaus/uudistamistieto toteutustietona

• Varhaisperkauksen/taimikonhoidon omavalvontatieto

• Hakkuukonetiedosta leimikon rajaus, ajankohta ja hakkuutapa

• Tahtotila on (metsäalan yhteinen suositus), mutta kuinka kattavasti omavalvonta-
tai mototietoa käytännössä saadaan tulevaisuudessa.

Mallinnuksen kehitys

• Eri aineistojen (puusto, kasvupaikka, maalaji, kosteusolot, toimenpidehistoria) 
hyödyntäminen varhaiskehitysmallien ja toimenpidesimulointien parantamisessa ja 
paikallisessa kalibroinnissa -> kehittyneemmät mallit, keinoäly jne.

• Mikään tilastollinen mallinnus ei auta, jos ei ole kattavasti tietoa milloin ja miten 
on uudistettu.



Kuvioinnin kehittäminen ja automatisointi

• Metsikkökuvio on metsätalouden perusyksikkö 2020-luvullakin.

• Kuviointi perustuu laseriin ja ilmakuvaan. Kuvioverkko pääosin automaattisesti 
yhdistelemällä puustotulkitsijan mikrokuvioita puustotietojen ja toimenpide-
ehdotusten avulla. 

• Vaihtelevissa metsissä kuvio on pienempi, jotta toimenpide saadaan luotettavasti. 
Selkeinä kuvioina käsitellyissä metsissä kuviokoko on suurempi.

• Tavoitteena jatkuva kuviointi.

• Kuvioverkkoa ajantasaistetaan myös laserkeilausten välisenä aikana. 

• Paremmat edellytykset 2. kierroksella (1. kierroksen kuviointi, uusia tietolähteitä).

• Kun kuviointia päivitetään jatkuvasti, se tasaa myös työtä ympärivuotiseksi.

• Uudellakaan keilausalueella ei ole tarpeen tehdä kokonaan uutta kuviointia, vaan 
päivittää ja parantaa olemassa olevaa kuvioverkkoa (aidot muutokset).

• Kuviointi vaikuttaa myös puustotietojen ja toimenpidesimulointien laatuun.



Moto on paras tietolähde – toteutuessaan päivitys uudelle aikakaudelle. Rajaus, pvm ja 

hakkuulaji riittää. Työkalu raakadatan jalostamiseksi Metsätehossa.

Ajantasaistus



Luontotieto 2020-luvulla

• Tulevaisuudessa luontotiedot omina 
aineistoinaan (tietotasoina).

• Aineistot estävät/ohjaavat/vaikuttavat 
metsätalouden toimenpiteisiin 
metsävarakuvioilla.

• Metsä- ja LS-laissa säädetyn luontotiedon 
vaikutus metsien käyttöön näkyy metsätiedossa 
vähintään käytönrajoitteena.

• Tarkempi luontotieto löytyy erillisestä 
luontotietoaineistosta – viittaus metsäkuviolta 
luontotietoon.

• Luontotiedon kerääminen ja ylläpito säilynee 
entisen kaltaisena.

• Mahdollisuuksia luontotiedon 
kaukokartoitukseen tutkitaan.



Potentiaalisten luontokohteiden kartoitus 

• Metsien monimuotoisuus, luontoarvot ja vesiensuojelu korostuvat.

• Voidaanko metsävaratiedolla, muilla paikkatietoaineistoilla ja kaukokartoituksella 
löytää mahdollisia uusia arvokkaita metsäelinympäristöjä, joista 
potentiaalisimmat maastoarviointiin.

• Luontoarvoa nostavia tekijöitä (esim. lehtipuustoa, isokokoinen/vanha tai 
rakenteeltaan vaihteleva metsä, pensaskerros) ja laskevia tekijöitä (esim. pelkkää 
tasaikäistä männikköä, tehty hakkuu, ojitus).

• Tarkastellaan mm. jyrkänteitä, puronvarsia, reheviä kasvupaikkoja, puuston 
kerroksellisuutta ja puulajivaihtelua. 

• Oppiva prosessi, jota voidaan kehittää jatkuvasti kokemuksen ja uusien aineistojen 
myötä.



Kiitos

• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT –

YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus


