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Suomen metsäkeskus

Metsävaratieto osana 

metsäalan digitalisaatiota



”Suomen metsät tunnetaan neulasen tarkkuudella, mutta sairaaloista ja 
terveysasemista ei ole yhtenäistä paikkatietokantaa.”

professori Jarmo Rusanen syksyllä 2016



• Ei aivan neulasen tarkkuudella, mutta suomalainen 

metsävaratietoon liittyvä osaaminen on maailman huippua

• Tietoa keräävät eri tarkoituksiin

› Luonnonvarakeskus

› Suomen metsäkeskus

› Suuret maanomistajat (Metsähallitus, metsäyhtiöt…)

› Muut metsäalan toimijat

› Suomen ympäristökeskus

› Luonnontieteellinen keskusmuseo

Suomen metsät tunnetaan erinomaisesti



• Metsävaratiedon keruu on Suomen metsäkeskuksen 

lakisääteinen tehtävä

• Metsävaratieto sisältää tiedot

› Maaperästä ja kasvupaikasta

› Puustosta

› Metsänhoitotyö- ja hakkuuehdotuksista

› Monimuotoisuudesta ja muista erityispiirteistä

› Toimenpidehistoriasta

• Kuvio- ja hilamuotoinen tieto

Suomen metsäkeskuksen metsävaratieto



• Lakimuutos eduskuntaan syksyllä 2017

• Julkisten ympäristötiedoiksi katsottavien metsävaratietojen 

luovuttaminen olisi mahdollista ilman nykyistä 

henkilötietojen luovutusmenettelyä

• Osa tiedoista katseltavissa verkossa, osa saatavissa 

Metsäkeskuksesta pyydettäessä

• Tiedot metsänomistajasta tai alueen arvosta eivät sisälly 

avoimeen tietoon

• Muutosten taustalla hallituksen tavoite tehostaa 

metsävaratietojen käyttöä ja EU-komission perusteltu 

lausunto ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta

Laki Suomen metsäkeskuksen 

metsätietojärjestelmästä (metsätietolaki)



• Metsänomistajalle

› Selaa oman metsän tietoja

› Asioi ajasta ja paikasta riippumatta

• Metsäalan toimijalle

› Kohtauspaikka toimijalle ja asiakkaille

• Avoin tieto (metsätietolain muuttuessa)

› Avoimen metsävaratiedon katselu- ja latausmahdollisuus

Jakelukanavana Metsään.fi-palvelu



• Yhteenvedot ja tietotuotteet, 

esimerkiksi

› Kunnittainen metsävaratieto

› Hakkuuaikomukset viikoittain

• Analyysit, esimerkiksi

› Sahan puunhankintaa on tarpeen 

kasvattaa. Missä kunnissa 

nykyisellä toimialueella ja 

lähikunnissa on eniten 

hakkuusäästöjä?  Oston 

tehostaminen tai ostoalueen 

kasvattaminen näihin kuntiin.

Metsävaratiedon hyödyntäminen

https://www.metsakeskus.fi/yksityismetsien-metsavaratieto
https://www.metsakeskus.fi/hakkuuaikomukset


• Sähköinen puukauppa

• VR, AR, 3D

Metsävaratiedon hyödyntäminen



• Kärkihanke Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

› Tehostetaan metsävaratietojen hyödyntämistä ja kehitetään 

metsänomistajille ja toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluita

› Lisätietoa http://mmm.fi/metsatieto-ja-sahkoiset-palvelut

• Avoimempi metsävaratieto luo uusia palveluita

› Julkinen metsätieto luo perustan kaupallisille palveluille ja 

toimivalle metsätietoekosysteemille

Tulevaisuuden metsävaratieto

http://mmm.fi/metsatieto-ja-sahkoiset-palvelut


Metsävaratieto 

Metsäsektorin digitalisaatio

Toiminnan tehostuminen 

Kannattavuuden parantuminen

Hyvinvointi

Tieto on metsiin perustuvan 

kotimaisen biotalouden perusta

Julkisen metsävaratiedon merkitys
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