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Yhteiskunta ja markkinat huutavat 
luontoarvojen ja 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvien asioiden 
huomioimista metsiin liittyvässä 
päätöksenteossa. 

Tule kuulemaan, miten nämä asiat 
huomioidaan tänä päivänä 
käytännön metsätietojärjestelmissä 
ja päätöstukiratkaisuissa.



Muista nämä kaksi pointtia:

• Monipuolista metsä-, luonto-, ja 
paikkatietoa sekä parhaimpia 
metsänhoidon käytäntöjä 
hyödyntävä metsäsuunnittelu on 
vastaus metsien käytön kestävyyden 
haasteeseen vastaamiseen.

• Metsäsuunnittelu on edullinen ja 
konkreettisin tapa lisätä metsästä 
saatavaa hyötyä. 
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Hyvä opus – aikanaan, mutta ei riitä enää nykyään!



Miksi metsäsuunnittelua?

• Metsien käytön kestävyys suuntaa pitää 
pystyä osoittamaan faktoihin perustuen 

• Metsäsuunnittelu on  monipuoliseen 
tietoon perustuva keino osoittaa metsien 
käytön kestävyys / metsänhoidon 
vaikutuksia pitkäjänteisesti

• Suunnittelun pitää vastata nykypäivän 
tietotarpeisiin, metsänomistajan 
tavoitteisiin, todentaa asioita ja ennustaa 
tulevaisuuden kehitystä

• Jos tavoitellaan luonnontilaa, ei 
välttämättä kannata suunnitella –
päätös on itsestään selvä
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Metsäsuunnittelu ja 
päätöksenteko – mitä se on 
ja mitä se ei ole
• Suunnittelu = tuotannontekijöiden 

järjestelyä tuottamaan omistajalle 
mahdollisimman paljon hyötyä

• Metsänomistajan kokema hyöty koostuu 
lähes aina erilaisista komponenteista

• Taloudellinen tuotto ja turva, 
puuntuotanto, hiilensidonta, 
luontoarvojen vaalinta, maisema, 
metsästys…

• Metsäsuunnittelu ei ole sanelemista!
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Mitä uutta metsäsuunnittelussa?

• Mikä on muuttunut viimeisten vuosien aikana?
• Laskentakapasiteetti ja tietojärjestelmäkehitys
• Tiedon saatavuus on parantunut huimasti – myös 

muun kuin perinteisen metsävaratiedon
• Mennyt ja tuleva sää
• Kantavuus
• Muu maastotieto
• Satelliittikuvat…

• Kasvu- ja muut mallit
• Toiminta on täysin markkinaehtoista

• Pohjalla yleensä standardoitu metsätietomalli
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Mitä uutta 
metsäsuunnittelussa?

Kokonaan uusia muuttujia mukaan:
• Hiili: varasto, sidonta (tai päästö), 

hiilijalanjälki
• Luontoarvot ja niiden kehittymisen 

kuvaaminen

• Kaikkien näiden kehittymistä 
voidaan ennustaa.

• -> Kehitämme uusia tapoja 
hyödyntää tietoa päätöksenteossa
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Esimerkki monitavoitteisesta 
päätöksenteosta käytännössä
• DigiTapio on tuonut markkinoille uuden 

sukupolven monitavoitteisen 
metsäsuunnittelujärjestelmäperheen

• DigiTapion omistavat Tapio ja Simosol yhdessä

• ForestKIT = Ammattilaisten mobiiliskaalautuva 
työkalu

• Etapio = Metsänomistajapalvelu 
monitavoitteiseen päätöksentekoon
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ForestKIT ja Etapio: Mitä uutta suunnitteluun?
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Hiilitase ja luontoarvot 
tasavertaisina 

päätöskriteereinä mukaan 
päätöksentekoon ja 
mukaan laskentaan!



Monitavoitteinen päätöksenteko?

• Metsänomistajan painotukset voivat 
vaihdella tila-, kuvio- ja hilatasolla. 
Myös ajan suhteen!

• Kiinnostavaa on vaihdella 
painotuksia myös lennossa                        
– pelataan päätöksentekopeliä 
omalla metsällä

• Ratkaisu: Monitavoitteisen 
päätöksenteon työkalu

• Skaalataan hyödyt keskenään ja 
ratkaistaan kunkin tilanteen 
optimiratkaisu lennosta!
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Etapio ja 
Päätöksenteko –
DEMO!



Muista nämä kaksi 
pointtia:

• Monipuolista metsä-, luonto-, ja 
paikkatietoa sekä parhaimpia 
metsänhoidon käytäntöjä 
hyödyntävä metsäsuunnittelu on 
vastaus metsien käytön 
kestävyyden haasteeseen 
vastaamiseen.

• Metsäsuunnittelu on edullinen 
ja konkreettisin tapa lisätä 
metsästä saatavaa hyötyä. 
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Kiitos!

Mikko Lumperoinen p. 050 358 6020
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