
Metsänhoidon suositusten digitalisointi

COSS BisnesAamu 10.3.2020

Tapio Oy 

Henry Schneider



Globaalinen metsätalous ja Suomi

Suomen osuus

Maa-ala 0,23 %

Metsäpinta-ala 0,57 %

Puuston tilavuus 0,44 %

Raakapuun hakkuut 1,68 %

Tukkipuun hakkuut 2,26 %

Havutukin hakkuut 3,28 %

Havusahatavaran vienti 7,41 %



Yksityismetsät

•Yksityisiä metsänomistajia > 600 000

•Omistavat metsämaasta 60 %

•Puuston kasvusta 70 % 

•Teollisuuden puunkäytöstä 80 %

•Tilan keskikoko on 30 ha



LÄHDE: Luke

Suomen metsät kasvavat yli 100 milj. m3 vuodessa

21.11.20194



Metsäasiantuntijuutta vuodesta 1907

Tapion toimisto sijaitsee Pasilassa, osoitteessa 
Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI.
Tapion siemenkaristamo ja varasto sijaitsee Oitissa.

www.metsalehti.fi www.tapio.fi www.karttakauppa.fi

Liiketoiminta-alueet:

Konsultointi
Ratkaisut
Lehdet
Kirjat, kartat ja paikkatieto
Siemenet

http://www.metsalehti.fi/
http://www.tapio.fi/
http://www.karttakauppa.fi/


Tapio-konserni



Monipuolinen metsäjärjestelmä ammattilaisen käyttöön. Tehokas ja kattavasti testattu 
työkalu metsäpalveluiden tuottamiseen sekä metsätiedon ja metsätöiden hallintaan.

Lisäosat:
TAPIO ForestKIT GO

✔ maastotyöhön

TAPIO ForestKIT Value 
✔ tila-arviot summa-arvomenetelmällä

TAPIO ForestKIT Works
✔ metsätöiden ja hakkuiden ohjaus

IPTIM
✔ suunnittelulaskentasovellus metsien käsittelyn 

optimointiin ja tuottoarvon laskentaan

TAPIO ForestKIT Contract
✔ paikkatietoihin sidottujen sopimusten 

hallintaan

TAPIO Metsänhoitokortisto
✔ ajantasainen palvelu metsätiedon hakuun

Rajapinta PiiMega Oy:n 
ForestPro-järjestelmään

✔ korjuun, logistiikan ja varastonhallinnan 
toiminnanohjausjärjestelmä

Järjestelmällä hallitaan jo yli 1,8 miljoonan 
hehtaarin metsäomaisuutta!



Metsänhoidon suositukset - historia
Keskusmetsälautakunnan 
käsittelyohjeista…

… parhaisiin käytäntöihin 
metsänomistajan tavoitteiden 
saavuttamiseksi

https://www.metsanhoitosuositukset.fi/



Metsänhoidon 
suositukset (MHS)

• Yli 30 organisaatiota mukana 
jatkuvassa kehityksessä 
• Tapio Oy koordinoi
•Maa- ja metsätalousministeriö 

rahoittaa
• Pääteos ja 9 työopasta, ruotsiksi 

pääteos ja luonnonhoidon 
työopas
• Yhteensä noin 1000 sivua 

lähdeviitteineen
• Saatavilla pdf-tiedostoina ja 

kirjamuodossa



Sisältöesimerkkejä (1/3)
Metsän kasvatustapojen kuvaus

Kuusikon eri-ikäiskasvatuksessa 
puunkasvu jää kuutiomääräisesti 
15–25 prosenttia 
alhaisemmaksi68 kuin 
jaksollisessa ja puuston 
keskimääräisen tilavuuden 
arvioidaan olevan pienempi.

Tuulituhoriskit on todettu 
pienimmiksi, kun käsittelytapana 
on poimintahakkuu 
eri-ikäismetsiköissä63.



Sisältöesimerkkejä (2/3)

Milloin ja miten 
voimakkaasti metsää 
kannattaa harventaa?



Sisältöesimerkkejä (3/3)
Miten tunnistan ja rajaan arvokkaan, 
hakkuussa säästettävän luontokohteen?



Suositukset käytännön metsätaloudessa

• Kestävän metsätalouden edistämiskeino, 
”informaatio-ohjauksen” väline. Rinnalla lainsäädäntö 
ja metsäsertifiointi. 
• Laajasti hyväksytty ”standardi”
• Joillakin organisaatioilla omia, MHS:iin perustuvia 

ohjeita
• Yksityiskohtaisia, työn suorittamista kuvaavia ohjeita
•Metsälaskelmien taustalla: hakkuumahdollisuuksien 

arviointi valtakunnallisesti ja paikallisesti
•Metsäsuunnittelun ohjeiden taustalla
•Metsäalan opetuksen materiaali
• Kirjaliiketoiminta ym 



TAPIO Maastotaulukot –metsänhoidon 
suositusten keskeinen sisältö mobiilisti!

Maastotaulukot on yksi suosituimmista tuotteistamme. Sen saa myös 
puhelimeen, tabletille ja tietokoneelle – ja entistä laajempana!

Hyvän metsänhoidon suositukset
Maastotaulukot

TAPIO Maastotaulukot
-mobiili

Tutustu palveluun: www.maastotaulukot.fi

vuosilisenssi 24,90 €

http://www.maastotaulukot.fi/


”Painettu kirja ei ole enää tätä päivää”
• Yhteiskunta digitalisoituu

• Päätöksenteko siirtynyt osin kentälle

• Metsätyö mekanisoituu, automatisoituu, robotisoituu

• Työvoima vähenee

• Avoin data, erityisesti paikkatieto lisääntyy

• Suositustiedolla yhä enemmän liittymiä toimijoiden järjestelmiin ja palveluihin

• Suositustiedon ylläpito painettuun kirjaan perustuen on työlästä

Mutta myös kirjoja tarvitaan tulevaisuudessa
Ja kirjoja ja muuta materiaalia halutaan tuottaa joustavasti 
uusimpaan tietoon perustuen



Järjestelmän kuvaus

CMS

MHS 
WEB-käyttöliittymä

RajapintaSisällönhallintajärjestelmä

Web UI

Muut MHS-tietoa 
hyödyntävät 
järjestelmät



Kiitos

Menestystä ja hyvinvointia 
metsästä ja luonnosta

Tapio Oy, Maistraatinportti 4, 00240 Helsinki, tapio.fi


