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JUHLAPUHE 

 

Jarmo Hämäläinen 

Teollisuuden Metsänhoitajien 110-vuotisjuhla 20.11.2021. Katajanokan Kasino, Helsinki 

 

Arvoisat juhlavieraat! 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarentaus ehdotti minulle juhlan 

valmisteluvaiheessa tämän puheen pitämistä. Hän antoi samalla kohteliaan vihjeen, 

että puhe voisi kosketella puuhuollon digitalisaatiota. Kiitän lämpimästi tästä 

kunniatehtävästä. Olen otsikoinut puheeni toivetta mukaillen seuraavasti:  

Digitalisaatio suomalaisen puuhuollon menestystekijänä. 

 

Digitalisaatio on ollut terminä kovasti pinnalla viime vuosina. Mutta itse asiana se ei 

ole kovinkaan uusi. Digitalisaatiolle on monta määritelmää, mutta minusta 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen määritelmä on hyvin kuvaava ja 

konstailematon: Digitalisaatiossa tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään toiminnan 

muuttamiseen tai uuden mahdollistamiseen. Tähän määritelmään peilaten 

digitalisaatio on ollut olennainen osa suomalaista puuhuoltoa jo vuosikymmeniä. 

Tietoa ja tietotekniikkaa on käytetty johdonmukaisesti toiminnan tehostamisen 

keinona. Ja puuhuolto-termihän pitää tunnetusti sisällään puunhankinnan, 

puuntuottamisen ja molempiin olennaisesti sisältyvän ympäristönhoidon.  

 

Nostan tähänastiselta digipolulta - luettelon omaisesti - esimerkkejä, jotka ovat 

merkittävästi ja laaja-alaisesti vaikuttaneet puuhuollon toimintamalleihin, 

kustannustehokkuuteen ja tuottavuuteen.  

 

- Tietokoneet yleistyivät metsäyhtiöissä 1960-luvulla ja aluksi niitä käytettiin 

lähinnä helpottamaan työläitä rutiinilaskentoja. Esimerkiksi metsäpalkkojen 

laskennan ja maksatuksen siirto työnjohtajilta pankkien hoidettavaksi oli 

tällainen iso muutos. Toisena esimerkkinä voidaan mainita massiivinen koko 

maata koskeva pystymittaustulosten keskitetty laskenta VTKK:n tietokoneilla. 

- Hakkuun koneellistaminen alkoi 1970-luvulla ja sen jatkona kehitettiin 

automaattiset puutavaran mittalaitteet. Se toi mukanaan 

apteerausautomatiikan, mullisti sittemmin puutavaran mittaus- ja 

kauppakäytännöt ja loi samalla perustan uudenlaiselle puunhankinnan 

ohjaukselle ja metsäjärjestelmille. 

- NMT-matkapuhelinten tulo 1980-luvulla tehosti yhteydenpitoa, mutta 

merkittävämpi kehityshyppäys saatiin, kun GSM-tekniikka nosti langattoman 
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tiedonsiirron uudelle tasolle. Se mahdollisti mm. leimikko- ja tuotantotietojen 

siirron metsäkoneiden, puutavara-autojen ja metsäkonttoreiden välillä. 

- Metsäkoneiden tiedonsiirto eri konemerkkien ja toimijoiden kesken edellyttää 

standardimuotoista tietoa. Pohjoismaisen metsäkoneiden 

tiedonsiirtostandardin laatiminen käynnistettiinkin 1980-luvun lopussa ja sitä 

päivitetään nykyäänkin tarpeen mukaan. Tietostandardien laatiminen 

kuulostaa umpitylsältä puuhalta - ja sitä se onkin - mutta tosiasiassa se on 

yksi digitalisaation avaimia, jotta tieto saadaan liikkumaan vilkkaasti ja 

tehokäyttöön. Työ on sittemmin laajentunut mm. puutavaran kuljetussanomiin 

ja metsävaratietoihin. 

- Paikkatieto on puuhuollon perusta: leimikoilla, koneilla, varastoilla, tehtailla 

jne. on sijainti, jolla on merkitystä. Satelliittipaikannus otettiin metsäalalla 

ripeästi käyttöön 1990-luvulla ja se mullisti paikkatietojen hallinnan. Paikannus 

kytkettiin osaksi digitaalisiin karttoihin perustuvia paikkatietojärjestelmiä ja 

sähköistä maastotiedon keruuta. Järjestelmiä rakennettiin eri toimintoihin ja 

toimijoille metsurista ja kuljettajista metsäjohtoon saakka. 

- Kattava paikkatietojärjestelmien rakentaminen toiminnan täsmäohjaukseen 

onkin minusta yksi vaikuttavimpia suorituksia puuhuollon digitalisaatiossa. 

- Tässä yhteydessä on syytä mainita myös kaukokartoitusmenetelmät 

metsävaratiedon keruussa ja ylläpidossa, metsäsuunnitteluun liittyvät 

vaihtoehtolaskelmat sekä toimijoiden käyttöön avatut kansalliset 

paikkatietovarastot. Ja toimijoiden yhteinen sähköinen puukauppapaikka on 

hyvä esimerkki digiajan uusista mahdollisuuksista.  

- Tietotekniikka ja automatisointi on ollut johtoajatuksena myös puun 

vastaanoton ja tehdasmittauksen kehittämisessä. Konenäöllä ja 

lasermittauksella mitataan niin tukkeja kuin kuitupuutakin, ja tukkiröntgenit 

avasivat parikymmentä vuotta sitten uuden maailman sahauksen ohjaukseen. 

- Ei pidä unohtaa myöskään metsäkoneiden ja puutavara-autojen 

digitalisaatiota, vaikka se jääkin usein pellin alle piiloon. Hakkuukoneiden 

katkonta-automatiikan ja metsäjärjestelmien ohella esimerkiksi moottorin 

ohjaus, huollon ennakointijärjestelmät, koneen asentoa säätävät anturit ja 

puomin kärkiohjaus ovat esimerkkejä digitekniikan soveltamisesta. Koneiden 

ja autojen keräämä data puolestaan mahdollistaa kuljettajaa avustavia 

järjestelmiä sekä kehittyneet toiminnanohjausjärjestelmät yrittäjien käyttöön.  

- Ja onpa hakkuukonedatalle kaavailtu paljon muutakin käyttöä. Sitä voitaisiin 

hyödyntää esimerkiksi metsävaratietojen päivityksessä, puuhuollon päästöjen 

seurannassa ja ympäristönhoidon todentamisessa. Tätä koskevia hankkeita 

on parhaillaan käynnissä Metsätehon ja Metsäkeskuksen piirissä. 

 



3 

Hyvät kuulijat, tähänastinen puuhuollon digipolku on vaikuttava, todella paljon on 

saatu aikaan. Suomi on metsäalan digitalisaation kärjessä ja metsäteollisuus on 

ollut vahva kehityksen moottori.  

 

Mitä vaikutuksia digitalisaatiolla sitten on ollut? Tarkastelemallani aikajaksolla, 

1960-luvulta lähtien puunhankinnan yksikkökustannukset ovat alentuneet 

ratkaisevasti. Esimerkiksi puunkorjuussa samoilla reaalieuroilla saadaan nykyään 

kolminkertainen määrä puuta tien varteen.  Kustannustehokkuus parani erityisen 

huimasti 1970- , 1980- ja 1990-luvuilla, mutta sama trendi on jatkunut viime vuosiin 

saakka. Puunkorjuun koneellistaminen ja puutavaran kaukokuljetuksen 

tehostaminen ovat epäilemättä suurimmat syyt kustannustehokkuuden 

paranemiseen. 

 

Digitalisaatio tulee nähdäkseni hyvänä kakkosena ja sen merkitys on korostunut 

viime aikoina. Ilman digitalisaatiota puuhuollon kustannustehokkuuden myönteinen 

kehitys olisi kääntynyt huonompaan suuntaan jo aikoja sitten. 

 

Taloudellisten vaikutusten ohella tietojärjestelmät ovat mullistaneet puuhuollon 

prosessit, madaltaneet organisaatiot ja uusineet niin työtavat kuin -välineetkin. 

Samalla puuhuollon piiriin on kehittynyt huikea joukko IT-yrityksiä sekä kone- ja 

laitevalmistajia. Myös yliopistoihin ja muihin tutkimusorganisaatioihin on syntynyt 

mittava määrä metsäalan digitalisaation huippuasiantuntijoita. Meillä on valmiina 

loistava T&K-verkosto seuraavia kehitysloikkia varten. 

 

Osaamista todella tarvitaan, koska digitalisaation rooli kehityksen moottorina tulee 

kasvamaan jatkossa. Puunkorjuun koneellistamista vastaavia huikeita 

teknologiahyppyjä ei ole - ainakaan tietääkseni - näköpiirissä. Tässä asiassa olisin 

kyllä kernaasti väärässä! Ehkäpä kone- ja autovalmistajilla onkin jo jotain mullistavaa 

takataskuissaan. 

 

Joka tapauksessa digipolulla on vielä huikeita mahdollisuuksia. Viitteitä potentiaalista 

saa esimerkiksi silmäilemällä jättimäisillä panostuksilla kehitettävien globaalien 

kuluttajatuotteiden kuten internetin, älypuhelinten ja autojen tekniikkaa ja sovelluksia. 

 

Yhtenä luontevana puuhuollon kehittämislinjana ovat nähdäkseni seuraavan 

sukupolven päätöstukijärjestelmät puuhuollon kaikkiin prosesseihin ja toimijatasoille. 

Niiden rakennuspalikoita ovat mm. julkiset tietovarastot, metsäoperaatioissa ja 

tuotantolaitoksilla automaattisesti kerättävä data, tietoalustat, sensoritekniikka, 

tekoäly, dynaamiset ennustemallit sekä toimintavaihtoehtojen älykäs laskenta. 

Lupaavia askeleita tällä polulla onkin jo otettu. 
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Muuttuvassa toimintaympäristössä järjestelmien tulee avustaa päätöksentekijää 

entistä monimuotoisemmin. Esimerkiksi hakkuukoneen kuljettajaa avustavan 

järjestelmän pitää pystyä havainnoimaan perinteisten tehokkuustunnusten ohella 

puutavaran ja työn laatua, työturvallisuutta, työhyvinvointia, energiatehokkuutta sekä 

päästöjen ja luonnonhoidon hallintaa. Toivottavasti tämä “moniasiakkuus” madaltaa 
järjestelmien rakentamiskynnystä ja parantaa niiden maksukykyä. 

 

Tulevaisuuden teollisuuden metsänhoitaja istuneekin viihtyisässä 

virtuaalikonttorissaan ohjailemassa reaaliaikaisesti puuvirtoja kuin lennonjohtaja 

ikään. Hyväksyy, hylkää tai korjailee järjestelmien ehdottamia ratkaisuja ja jalkautuu 

maastokenkiin lähinnä teollisuuden metsänhoitajien retkeilyllä.  

 

Olisipa käytettävissä edes lyhyen kantaman kristallipallo, josta voisi kurkistaa 

minkälaista teknologiaa esitellään teollisuuden metsänhoitajien 150-

vuotisjuhlaretkeilyllä! Mitä järjestelmiä mahtaakaan olla käytössä ja kuinka pitkälle 

konevalmistajat ovat päässeet - tai nähneet järkeväksi edetä automatisoinnissa? 

 

Hyvät juhlavieraat, puuhuollon tietojärjestelmien määrätietoinen kehittäminen ja 

käyttöönotto on olennainen osa suomalaisen metsäsektorin menestystarinaa. Sen 

avulla on pystytty kompensoimaan takamatkaa, jota esimerkiksi pirstoutunut 

metsänomistus, turvemaiden suuri osuus ja pitkät kuljetusetäisyydet aiheuttavat. 

Tällä perusteella digitalisaatio on kiistatta yksi suomalaisen puuhuollon 

menestystekijöistä.  Lisäksi se on auttanut - ja auttaa - sopeutumaan uusiin 

haasteisiin. Niitä tuovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja kestävyyden hallinta kaikkine 

- myös metsäpoliittisine - heijastuksineen. Kustannustehokas puuhuolto on osaltaan 

nostanut suomalaista metsäteollisuutta maailman johtavien yritysten joukkoon.  

 

Teollisuuden metsänhoitajilla on ollut ammattikuntana ja henkilöinä ollut johtava 

rooli digitalisaation menestystarinassa. Metsänhoitajat ovat määritelleet 

kehittämistarpeita ja -linjoja, johtaneet hankkeita ja tulosten jalkauttamista 

käytäntöön. Metsäteho on toiminut yhteishankkeiden foorumina ja sen piiriin 

koottiinkin jo 1970-luvun alussa tietojenkäsittely-, sittemmin 

tietojärjestelmätoimikunta ohjaamaan työtä. Siihen on kuulunut vuosien varrella 

edustava joukko teollisuuden metsänhoitajia.  

 

Hyvät kuulijat, myös juhliva yhdistyksemme on ansiokkaasti vaikuttanut alan 

kehittymiseen ja jäsenten digivalmiuksien parantamiseen. Osaamista ylläpidetään 

jatkuvasti seminaarein ja opintopäivin sekä tuetaan opinnäytetöitä ja 

kehittämishankkeita. Viimeaikojen merkittävin ponnistus on Helsingin yliopiston 
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metsäteknologian ja logistiikan professuurin aikaansaaminen, jossa Teollisuuden 

metsänhoitajien lahjoitus oli hyvin merkityksellinen. Nykyajan metsäteknologia on 

mitä suurimmassa määrin tietoteknologiaa ja on hienoa, että sen yliopisto-opetus 

saatiin jatkumaan asianmukaisella tasolla myös pääkaupungissa. 

 

Itse olen kuulunut Teollisuuden Metsänhoitajiin jo nelisenkymmentä vuotta, mikä on 

ollut suuri ilo ja kunnia.  

 

Esitän lämpimät onnittelut ja toivotan parhainta menestystä 110-vuotiaalle 

yhdistykselle. 

 

Ja toivotan mukavaa juhlailtaa kaikille! 

 
 


