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1 JOHDANTO 

 

Paikkatietojärjestelmien avulla hallinnoidaan, tuotetaan ja tutkitaan paikkatietoa. 

Paikkatieto koostuu sijainnista ja metatiedosta. Erityisesti metsäalalla tätä hyödynne-

tään paljon esimerkiksi metsäsuunnitelmissa. Paikkatietojärjestelmät ovat kehittyviä 

työkaluja, jotka tulevat vain yleistymään. Metsäammattilaisilta vaaditaan entistä 

enemmän tietoa ja taitoa näiden ohjelmien hallintaan. Tämän vuoksi koulutus näiden 

käyttöön on tarpeellista. 

 

Silvadata on käytössä Mikkelin ammattikorkeakoulussa oppimisen työvälineenä. Oh-

jelmaan on luotu virtuaalinen toimintaympäristö metsäsuunnitelmineen ja metsän-

omistajineen. Opinnäytetyössäni olen luonut harjoitustehtäviä, jotka hyödyntävät Sil-

vadataa ja siellä olevaa materiaalia. Tarkoituksena oli saada ohjelmasta opetusväline 

eri metsäalan kursseille. Tein myös tehtävänantoja, joissa voi hyödyntää tekemääni 

harjoitusohjetta. Apuna käytin Silvadatan ohjelmiston pdf-ohjeita. Tavoitteeni oli, että 

opiskelija voi tehdä harjoitustehtävät ilman, että tietää ohjelmasta entuudestaan mi-

tään. Avukseni sain Silvadatan ohjelmat käyttööni omaan tietokoneeseeni puoleksi 

vuodeksi. 

 

Henkilökohtainen tavoitteeni oli oppia hallitsemaan Silvadataa sujuvasti. Ohjelma on 

minullekin uusi, joten jouduin itse ensin opettelemaan sen käyttöä. Ohjelman käyttö 

antaa perusvalmiuden siirtyä myös muihin samankaltaisiin tietojärjestelmiin työelä-

mässä, joten tästä oli hyötyä myös tulevan urani kannalta. 

 

Valitsin tämän aiheen, koska minua kiinnostaa tietokone ja tietokantajärjestelmät työ-

välineenä ja osaan niitä entuudestaan myös käyttää. Aihetta tarjottiin minulle koulun 

puolelta ja otin sen vastaan. Työni rajattiin niihin tietojärjestelmiin, joita Mikkelin 

ammattikorkeakoulu käyttää. Perustin harjoitustehtäväni siihen materiaaliin, joka tie-

tokannassa on jo valmiiksi. En kerää käyttööni lisämateriaalia.  
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2 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT METSÄTALOUDESSA 

 

2.1 Paikkatietojärjestelmä 

 

Paikkatietojärjestelmä, eli GIS, tulee englannin kielen sanoista Geographic Informati-

on System. GIS-ohjelmilla voidaan käsitellä paikkaan sidonnaista tietoa, kuten puus-

toa, sademäärää ja lämpösummaa. Paikkatietojärjestelmissä käytetty aineisto voidaan 

käsitellä aiemmin valmistetusta tietokannasta tai kerätä suoraan maastosta erilaisilla 

mittauksilla. Tieto voidaan muuttaa erilaisiksi graafeiksi, jolloin sen esittely ja tulkit-

seminen on helpompaa. (Paikkatietojärjestelmät (GIS) työkaluna 2014.)  

 

Paikkatietojärjestelmä koostuu itse paikkatietoaineistosta, sitä käsittelevästä ohjelmis-

tosta, tietokoneesta sekä itse käyttäjästä. Aikaisemmin GIS- ohjelmistoja varten tarvit-

tiin tehokkaammat tietokoneet, mutta nykyiset perustietokoneet jaksavat hyvin pyörit-

tää paikkatieto-ohjelmia. (Paikkatietojärjestelmän osat ja toiminta 2014.) 

 

2.2 Tietojenkäsittely 

 

Paikkatietojärjestelmän perusominaisuus on se, että käsitellään yhtäaikaisesti sekä 

sijainti- että ominaisuustietoa. Sijaintitieto on pistemäistä, yleensä karttakoordinaat-

teihin sidottua, tietoa. Ominaisuustieto puolestaan kertoo mitä tämä piste pitää sisäl-

lään. Esimerkiksi kartalla paikassa 62°53′32″N ja 027°40′42″E (maps.google 2014) 

sijaitsee Kuopion kaupunki, jossa on 107 077 asukasta (Tilastotietoa 2014.) Koor-

dinaatit ovat sijaintitietoa ja asukasluku on ominaisuustietoa. Kartta-alue määritellään 

nurkkakoordinaattien avulla. Tähänkin alueeseen voidaan liittää ominaisuustietoa, 

joka esitetään värjäämällä alue teemoittain. (Sijainti- ja ominaisuustieto 2014.) 

 

Ominaisuustieto voidaan taulukoida ja käsitellä ilman suoranaista sijaintitietoa. Omi-

naisuustieto on taulukossa jaettu joko sijaintipisteen tai – alueen mukaan. Sijaintitietoa 

voidaan tarkastella vain ohjelman karttaikkunassa. Tässä voidaankin hyvin esittää 

sijainti- ja ominaisuustietoja yhdessä teemakartan avulla, kuten kuvassa 1. Puuston 

kehitysluokka on ilmoitettu värein metsäsuunnitelman kartassa. Kuva on otettu 

UPM:n MetsäSopin testitunnuksissa olevasta metsäsuunnitelmasta. (Sijainti- ja omi-

naisuustieto 2014.) 
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KUVA 1. Sijainti- ja ominaisuustieto teemakarttana (MetsäSoppi 2014.) 

 

2.3 Tausta-aineistot 

 

2.3.1 Peruskartta ja ilmakuvat 

 

Peruskartta on kaiken pohja. Se näyttää perusaineiston kuten tiet, talot, vedet, pellot ja 

korkeussuhteet. Peruskartasto on saatavilla koko Suomeen. Peruskarttojen pohjalta on 

tehty monenlaiseen eri käyttöön olevia karttoja, kuten suunnistuskartat, kaupunkikar-

tat tai merikartat. Peruskartta ilmoitetaan mittakaavassa esimerkiksi muodossa 1:20 

000, joka tarkoittaa sitä, että yksi sentti kartalla vastaa 200 metriä luonnossa. Uudessa 

EUREF-FIN -koordinaatistossa peruskartan mittakaavat uudistetaan 1:25 000, jotta 

suomalaiset kartat olisivat yhteensopivia yleiseurooppalaisten karttojen kanssa.  (Pe-

ruskartta 2014.) 

 

Maanmittauslaitoksen käyttämät peruskartat tehdään ilmakuvan pohjalta. MML kerää 

ilmakuvaa 80 000 – 100 000 neliökilometrin alueelta. Ilmakuvaus on siis hyvä ja te-

hokas tapa kerätä isoilta alueilta tietoa maastossa tapahtuneista muutoksista. Kuvausa-

lueet valitaan aina päivitystarpeiden mukaisesti ja kuvataan lentokoneeseen kiinnite-

tyllä digitaalisella ilmakuvauskameralla. (Kartan tekeminen alkaa ilmakuvauksella 

2014.)  
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Ilmakuva joudutaan vielä orto-oikaisemaan, jotta siitä saadaan mittatarkka kuva. Or-

tokuvat vastaavat geometrisesti peruskarttaa, joten siitä voidaan laskea pinta-aloja ja 

matkoja. Kaikki Maanmittauslaitokselta saatavat ilmakuvat ovat ortokuvia. (Ortokuva 

on mittatarkka ilmakuva 2014.) Metsätaloudessa ilmakuvat ovat monesti peruskarttaa 

informatiivisempia, koska niistä nähdään nopeasti puuston kehittyneisyys ja jopa puu-

laji. Käytettävät ilmakuvat ovat useasti vääräväri -kuvia, jossa värimaailmaa on muu-

tettu niin, että havu- ja lehtipuusto erottuvat paremmin toisistaan. Peruskartta ja var-

sinkin ilmakuvat on yleensä rasterikarttoja, eli ne ovat kuvia jotka pikselöytyvät suu-

rennettaessa. (Sanasto 2014.) 

 

2.3.2 Suojeluaineisto 

 

Luonnonsuojelu- ja rauhoitusalueet voidaan painaa suoraan peruskarttaan, mutta met-

sätaloudessa ne esitetään usein omana kerroksena paikkatietojärjestelmässä, eli ns. 

”layerina”. Tämän vuoksi ne esitetään usein vektoriaineistona. Vektorikartta muodos-

tuu matemaattisesti määritellyistä kuvaelementeistä, joten kuvan laatu ei kärsi suuren-

nettaessa. (Sanasto 2014.) Luonnonsuojeluaineistoon kuuluvat mm. kansallispuistot, 

luonnonpuistot, muut luonnonsuojelukohteet ja yksityisille maille perustetut suojelu-

alueet (Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat kohteet 2014.) Nämä saatta-

vat olla eri vektorikartoissa. 

 

Muinaisjäännökset ovat museoviraston määrittämiä suojelukohteita, joiden tarkoitus 

on säilyttää vanhaa asutustamme ja historiaa. Muinaisjäännökset on rauhoitettu Suo-

messa muinaismuistolain nojalla, joten ne on syytä olla mukana paikkatietojärjestel-

mässä omana kerroksena (Muinaisjäännösten suojelu 2013.) Muinaisjäännöksien vek-

torikartta on pistemäinen, eli kohteen sijainti on esitetty kartassa, jossa on ominaisuus-

tietona lyhyt kuvaus kohteesta. Aineisto löytyy ilmaiseksi museoviraston sivuilta. 

 

2.3.3 Laserkeilaus ja sen hyödyntäminen 

 

Laserkeilauksessa mittalaite lähettää lasersäteitä, jotka heijastuvat takaisin laitteeseen 

osuessaan kohteeseen. Laite tallentaa laskee tämän osumakohdan ja tallentaa sen pis-

teeksi. Lopputuloksena on pistepilvi, joka mallintaa kolmiulotteisesti kuvaa mitatta-
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vasta kohteesta. (Laserkeilausteknologia 2014.) Metsätaloudessa puuston ja maanpin-

nan laserkeilaus tapahtuu lentokoneesta.  

 

Laserkeilauksen tarkkuudesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä laserpisteiden luku-

määrää yhtä neliömetriä kohden. Tiheys voi vaihdella 0,5 pisteestä jopa 30 pisteeseen 

neliömetrillä. Tiheäpisteisellä mittauksella saadaan tarkka tieto yksittäisistä puista, 

mutta harva pistemäärä riittää kokonaisen metsikön laskentaan. Tiheäpisteinen mittaus 

on myös huomattavasti kalliimpaa. Harvapulssinen laserkeilaus maksaa suurilla mit-

tausaloilla vain 2-3 euroa hehtaarilta. (Laserkeilauksen periaate ja mittaustarkkuus 

2012.) 

 

 

KUVA 2. Laserkeilausaineisto pistepilvenä (Laserkeilauksen periaate ja mittaus-

tarkkuus 2012.) 

 

Yllä oleva kuva näyttää miltä laserkeilausdata näyttää, kun se on mallinnettu kolmi-

ulotteiseksi. Kuvassa oleva pistetarkkuus on 1-3 pistettä neliömetrillä. Kuvasta erottuu 

hyvin maanpinta sekä rakennuksien katot, jotka näkyvät selvästi suorakaiteena. Epä-

säännöllisesti hajonneet pisteet kuvaavat pihassa olevia puita. Korkein piste kertoo 

puun korkeuden, jonka perusteella voidaan arvioida metsikön latvuksen korkeus. Ti-

lavuuden arviointi ilman muuta tietoa on jo hankalampaa, koska pistepilvi ei paljasta 

puiden järeyttä. (Laserkeilauksen periaate ja mittaustarkkuus 2012.) 
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Laserkeilausinventoinnilla saadaan laskettua puuston keskitilavuus varttuneissa met-

sissä hyvällä tarkkuudella. Sillä voidaan myös löytää otollisimmat harvennus- ja uu-

distuskohteet (Lasermittauksista lisäarvoa puunkorjuuseen 2012, 9.) Aineistoa voi 

hyödyntää metsäsuunnitelmien teossa. 

 

Metsäkeskus on ottanut tavoitteekseen inventoida vuosittain 1,5 miljoonaa hehtaaria 

yksityismetsiä laserkeilauksen, ilmakuvauksen, koealamittauksen ja kohdennetun 

maastoinventoinnin avulla. Laserkeilaus tekee näinkin suuresta inventointimäärästä 

mahdollisen nopeasti ja yllättävän tarkoin lukemin. Aiemmin vastaava tieto täytyi 

kerätä silmävaraisesti maastosta. (Metsätiedon keruu 2014.) 

 

2.3.4 Pohjavesialueet ja kiinteistörajat 

 

Muita tärkeitä karttatasoja ovat pohjavesialueet, sillä ne rajoittavat metsätalouden toi-

mia esimerkiksi kannonnoston suhteen (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2006, 

26.) Pohjavesialueet on vielä jaoteltu I luokkaan (tärkeät pohjavesialueet), II luokkaan 

(vedenhankintaan soveltuvat) ja III luokkaan (ei tärkeä pohjavesialue), joten ne merki-

tään kartta-aineiston ominaisuustietoihin. 

 

Kiinteistö- ja kuntarajat ovat tärkeä osa metsäalan paikkatietojärjestelmää ja ovatkin 

siksi usein omana aineistonaan. Kiinteistöraja-aineisto sisältää itse kiinteistörajat sekä 

kiinteistötunnukset. Kiinteistöt kuvataan usein vektorimuotoisena, mutta karttaan pai-

nettu myös rasterina. Jälkimmäistä ei kuitenkaan suosita metsäalalla. Maanmittauslai-

toksen kiinteistörekisteriin merkitään myös kiinteistön määräalan tunnus ja sijainti, 

rasitteet, käyttöoikeudet ja – rajoitukset sekä voimassa oleva asema- tai yleiskaavan 

raja. (Kiinteistörekisterikartta 2014.) Kiinteistörajat myös muuttavat jatkuvasti, joten 

niiden ylläpidon kannalta painettu rasteriaineisto on vektoria huonompi. 

 

2.4 Paikkatiedon hyödyntäminen yksityismetsätaloudessa 

 

2.4.1 Metsään.fi 

 

Metsään.fi on Metsäkeskuksen tarjoama palvelu, jonne kerätään metsänomistajille 

metsävaratietoa. Sen tarkoituksena on myös tehostaa metsänomistajien neuvontaa. 

Metsävaratiedot on kerätty laserkeilauksella ja maaston koealamittauksilla. Laserkei-
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lausdatasta voidaan automaattisesti määritellä kuviot metsävaratietoineen. Vain taimi-

kot ja muut puuttomat kohteet täytyy muuttaa manuaalisesti, jonka hoitaa Metsäkes-

kus. Laserkeilauksen lisäksi puustotieto päivitetään metsänkäyttöilmoituksien, Keme-

rahakemuksien ja lasketun vuosittaisen puustokasvun perusteella. Metsänomistaja ei 

voi kuitenkaan päivittää kuvioita itse. Tunnukset Metsään.fi palveluun maksaa 60 eu-

roa vuodessa. (Metsäkeskuksen Metsään.fi pyrkii metsäalan tietokeskukseksi 2013.) 

 

Metsänomistajien lisäksi palvelua käyttävät metsänalan toimijat.  Tietojen selailu vaa-

tii aina metsänomistajan luvan. Selausluvan saatua, toimija voi tehdä palvelussa erilai-

sia hakuja esimerkiksi tilan sijainnin, puuston tilavuuden, hakkuun kiireellisyyksien 

tai tarvittavien metsänhoitotöiden perusteella. Tämä helpottaa metsätoimijan työtä 

sillä palvelu näyttää suoraan sijainnin, arvioin puustosta sekä tilanomistajan yhteystie-

dot. Usein käytetyt hakukriteerit voi myös tallentaa suosikkeihin ja käyttää ensikerral-

la uudelleen. (Hyödyt toimijoille 2014.) 

 

2.4.2 Puumarkkinat.fi 

 

Puumarkkinat.fi on MTK:n ja Metsänhoitoyhdistyksien tarjoama palvelu, joka tehos-

taa puukauppakohteiden välitystä ja parantaa puumarkkinoiden toimivuutta ja avoi-

muutta. Palveluun siirretään kilpailutettavat puukaupat karttoineen ja kertymäarvioi-

neen. Kilpailutukset ovat MHY:n valtakirjakauppoja tai metsänomistajan itsensä kil-

pailuttamia puunmyyntikohteita. Palvelua ylläpitää Oy Silvadata Ab. (Puumarkkinat 

esite 2014.) 

 

Puuta ostavat yritykset voivat hakea palveluun käyttöoikeiden. Käyttöoikeudelle osta-

jat näkevät myynnissä olevat leimikot karttapohjalta haluamaltaan alueelta. Ohjelmas-

ta voi tulostaa leimausselosteen, tarjouspohjan sekä leimikkokartan. Tarjoukset puu-

kauppakohteista toimitetaan joko metsänhoitoyhdistykselle tai suoraan metsänomista-

jalle riippuen kuka toimii kilpailuttajana. (Puumarkkinat esite 2014.) 

 

Metsänomistajalle Puumarkkinat.fi tarjoaa myyntipalvelun, jos hän haluaa kilpailuttaa 

leimikkonsa itse. Metsänomistaja voi seurata oman alueensa hintatietoja sekä ottaa 

vastaan tarjouksia. Palvelu on helppo, turvallinen ja erityisesti nykyaikainen tapa 

myydä ja kilpailuttaa puuta. (Puumarkkinat esite 2014.) 
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2.4.3 SilvaNetti 

 

SilvaNetti on Metsänhoitoyhdistyksien tarjoama palvelu metsänomistajille. Ohjelma 

mahdollistaa oman metsän hallinnoimisen verkossa. Tärkein ominaisuus on metsä-

suunnitelman sähköinen selaus. Metsänomistaja voi kätevästi itse katsoa omaa tilaansa 

ja suunnitella tulevia hakkuu- tai metsänhoitotöitä. Ohjelma antaa mahdolliseen piirtää 

itse rajaukset hakkuu- ja hoitotöille sekä lähettää nämä suoraan omalle metsänhoi-

toyhdistykselle. Palvelu mahdollistaa muutenkin sähköisen asioinnin MHY:n kanssa. 

(Sähköinen metsäsuunnitelma – SilvaNetti 2014.) 

 

Palvelu on myös hyvä perikunnille ja yhteisomistuksessa oleville metsätiloille. Koska 

suunnitelma on verkossa, on metsäsuunnitelma helposti saatavissa kaikilla osakkailla. 

Näin yhteisten metsäasioiden hoito helpottuu huomattavasti. SilvaNettiin voi tutustua 

kokeilutunnuksilla ilmaiseksi osoitteessa silvanetti.fi. (Sähköinen metsäsuunnitelma – 

SilvaNetti 2014.) 

 

2.5 Paikkatietojärjestelmät puunostajilla 

 

2.5.1 Sisäinen paikkatietojärjestelmä 

 

Yritykset käyttävät usein pohjana jotain paikkatietojärjestelmää, joka modifioidaan 

optimaaliseksi heidän käyttöönsä. Esimerkiksi MapInfo toimii UPM:n paikkatietojär-

jestelmän karttaselaimena. Karttaselaimessa näkee eri tasoissa mm. luontokohteet, 

muinaisjäännökset, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, kiinteistörajat, peruskartan, 

ilmakuvan sekä paljon muuta. Kaikki tämä on tärkeää dataa metsäyrityksille. (Avoin 

paikkatieto 2014.) 

 

Paikkatieto on siirrettävissä myös maastokäyttöiselle tietokoneelle. Jos tietokoneessa 

on GPS, voidaan paikkatietoa päivittää suoraan maastossa ja siirtää se myöhemmin 

takaisin verkkoon. Nykyisin yleisiä maastotallentimia ovat Panasonicin maastomikro 

toughbook ja toughpad. 
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2.5.2 MetsäSoppi 

 

UPM-Kymmene Oyj tarjoaa metsäpalveluasiakkailleen MetsäSoppi – palvelua, jossa 

metsänomistajan metsäsuunnitelma on saatavissa verkossa. Palvelussa metsänomistaja 

näkee hakkuu- ja hoitotyöehdotukset seuraavalle kymmenvuotiskaudelle, sekä voi 

tarkastella kuviotietoja. Kuviotiedot päivitetään vuosittain hakkuiden, hoitotöiden ja 

kasvulaskennan perusteella. (MetsäSoppi on metsänomistajan apuväline 2014.) 

 

Puukaupan ja metsänhoitotöiden helpottamisen lisäksi palvelusta voi tulostaa suoraan 

karttoja omaan käyttöönsä. MetsäSopissa voi myös tehdä veromuistiinpanoja ja lähet-

tää metsäveroilmoituksen. Palvelu tekee asioinnin UPM:n kanssa helpommaksi. (Met-

säSoppi on metsänomistajan apuväline 2014.) 

 

2.5.3 eMetsä 

 

EMetsä on Stora Enson tarjoama vastaava palvelu kuin UPM:n MetsäSoppi. Siellä 

metsänomistaja voi seurata puukauppaansa, hoitaa metsäveroasiat ja suunnitella tule-

via hakkuu- ja hoitotöitä. Voidakseen liittyä eMetsään, täytyy ensin tehdä puukauppa 

Stora Enson kanssa. (eMetsä – Helppoa metsäomaisuuden hoitoa 2014.) 

 

Lisäksi eMetsässä voi hyväksyttää mittaustodistuksensa ja katsoa ajankohtaiset hinta-

tilastot puulle. Myös Stora Enson tarjoaman Tähtitilin saldot ja nostot löytyvät täältä. 

Tähtitili on suoran kaupan tuoma etuus metsänomistajalle. (eMetsä – Helppoa metsä-

omaisuuden hoitoa 2014.) 

 

2.5.4 Metsäverkko 

 

Metsä Group on myös tehnyt oman sähköisen palvelun metsänomistajille nimeltä 

Metsäverkko. Metsäverkosta löytyy vastaava metsäsuunnitelma kuin MetsäSopista ja 

eMetsästä, mutta tämä eroaa siltä osin, että metsänomistaja voi itse päivittää tietojaan. 

Veroilmoituksen luonti Metsäverkossa on myös mahdollista, joten osuussijoitukset, 

puukauppatiedot ja metsänhoitotyöt löytyvät kaikki kätevästi samasta paikasta. (Ter-

vetuloa Metsäverkkoon 2014.) 

 



10 
 

Lisäksi palvelusta löytyvät metsäalan ajankohtaisimmat uutiset sekä kutsut Metsä 

Groupin tapahtumiin. Iso ero muihin sähköisiin palveluihin Metsäverkolla on verkko-

kauppa, josta voi ostaa erilaisia tuotteita vapaa-ajalle ja metsänhoitoon. Tuotteita ei 

kuitenkaan voi ostaa oikealla rahalla vaan puukauppabonuksilla, joita syntyy kun käy 

kauppaa Metsä Groupin kanssa. (Tervetuloa Metsäverkkoon 2014.) 

 

 

3 SILVADATA 

 

3.1 Mikä on Silvadata? 

 

Oy Silvadata Ab on espoolainen palveluyritys, joka on erikoistunut yksityismetsäta-

louden tietojärjestelmien kehittämiseen. Se on perustettu vuonna 1985 ja työllistää yli 

20 ihmistä. Järjestelmällä on käyttäjiä noin 1200 yli 150:ssä eri organisaatiossa. (Oy 

Silvadata Ab 2014.) 

 

Silvadata tarjoaa paljon erilaisia tuotteita ja palveluita. Tuotteisiin kuuluu ohjelmisto-

ja, jotka on kehitetty pääasiassa yksityismetsätalouden, puukaupan ja taloushallinnon 

tarpeisiin. Ohjelmistojen lisäksi tuotteisiin kuuluu karttoja, laitteistoja ja tarvikkeita. 

Yrityksen palveluihin kuuluu koulutusta järjestelmiin ja laitteistoihin, ohjelmistoyllä-

pitoa, puhelinneuvontaa sekä konsultointia. Silvadatan suurimmalle asiakkaalle, met-

sänhoitoyhdistykselle, on tarjolla palvelinhotellipalvelua. (Silvadan tuotteet 2014.)  

 

Koulutuksien suurin kohderyhmä on metsänhoitoyhdistys, joten heille on tarjolla suuri 

tarjotin erilaisia kursseja. Näitä ovat mm. metsäohjelmien ja puunkorjuuohjelmia pe-

ruskurssit. Muita kohderyhmiä ovat kaupunkien ja kuntien metsäasioista vastaavat 

henkilöt, metsäpalveluyritysten ja yhteismetsien toimihenkilöt sekä oppilaitosten met-

säohjelmien opettajat. (Silvadatan koulutustarjonta 2014.) 

 

SilvaDatan ohjelmistot jakautuvat Econet-Taloushallintoon, Silva-Taloushallintoon, 

SilvaGIS:iin, Silva-Konsulttiin, Silva-Kymppiin, Silva-Puukauppaan ja seurantaan. 

Lisäksi on muutamia muita ohjelmia, jotka eivät näihin kokonaisuuksiin sijoitu. Työs-

säni keskityn vain niihin ohjelmiin, jotka Mikkelin ammattikorkeakoululla on käytös-

sä. (Silva-Palvelut, Oja- ja tiehanke, Silva-Kuviot, Metsäveropalvelu, Tila-arvio ja 

SilvaGIS) (Ohjelmistot 2014.) 
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3.2 SilvaGIS-ohjelmat 

 

3.2.1 SilvaGIS 

 

SilvaGIS on paikkatieto-ohjelma, johon on integroitu Mhy-Asiakaspalvelu, Silva-

Palvelu, Silva-Kuviot ja Puunohjaus. Ensisijaisesti se palvelee metsänhoitoyhdistyk-

siä, mutta soveltuu myös muiden organisaatioiden työmaa- ja metsäsuunnittelun apu-

välineeksi. (SilvaGIS käyttöohje, 5) SilvaGIS on MapInfo-pohjainen ohjelma, joten se 

tarvitsee käyttäjäkohtaisen MapInfo Runtime Viewer – ohjelmiston toimiakseen. Jos 

ohjelma on käytössä yhteisessä verkossa, tarvitaan myös Terminal Server – tyyppinen 

verkko. (SilvaGIS 2014.) 

 

Metsätoimihenkilö voi tällä ohjelmalla tuottaa päivittäiset raportit sekä työ- ja teema-

kartat. SilvaGIS:illä voi päivittää metsäsuunnitelmaa ja se pitää sisällään asiakkaiden 

työmaakartat. Ohjelmistoon voidaan aina tarvittaessa siirtää Solmu-muotoista metsä-

suunnitelmatietoa metsäkeskuksista, joten uuden metsäsuunnitelmatiedon liittäminen 

on helppoa. Mukana tulevat myös kuviorajat. SilvaData tarjoaa ohjelman mukana lä-

hestymiskartat sekä kunta- ja mhy-rajat. Lisäksi voi ostaa asiakaskohtaisia karttoja, 

jotka sisältävät lähestymis- ja peruskartat, kiinteistöraja- ja rajapyykkiaineistot, suoje-

luaineistot ja tieaineistot. Kartat voi ostaa kertaostona tai ns. leasing ostona, jolloin 

karttapäivitykset toimitetaan kerran vuodessa. (SilvaGIS 2014.) 

 

SilvaGisiin voidaan siirtää reittipisteitä, jälkiä ja tallennettuja tietoja Garminin GPS-

laitteista. Tätä varten on kehitetty SilvaGis GPS-Siirto – ohjelma. (SilvaGis GPS-

Siirto 2014.) 

 

3.2.2 TyöohjelmaGIS 

 

TyöohjelmaGis on MapInfo-pohjainen karttaohjelmisto ja vaatii MapInfo Runtime – 

ohjelman. Se on tarkoitettu kolmeen eri käyttöympäristöön. Yksi niistä on Mhy-

Asiakaspalveluja, Silva-Palveluja ja SilvaGis -ohjelmistoja täydentävä lisäosa. Työoh-

jelmaGIS:in käyttö on tällöin Mhy-Asiakaspalvelu – ohjelmassa laadittujen työohjel-

mien ja työmaiden uudelleenorganisointia sekä niiden esittämistä karttapohjalla. 

(TyöohjelmaGis käyttöohje, 3.) 
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TyöohjelmaGisiä voidaan käyttää myös toimihenkilöiden mukana kuljetettavissa 

maastomikroissa. Niihin voidaan siirtää tehdyt työohjelmat verkon kautta. Kun maas-

tomikrossa on vielä käytössä GPS, saadaan jatkuva paikannus kartalle. Tämä helpottaa 

esimerkiksi maastokäyntejä työmailla. (TyöohjelmaGis käyttöohje, 3.) 

 

Pelkän TyöohjelmaGisin voi asentaa työkoneen tai ajoneuvon ajotietokoneeseen. Täl-

löin siihen voidaan siirtää laadittu työohjelma manuaalisesti, sähköpostilla, tai Silva-

Viestit – ohjelmalla. Tämä yhdistettynä GPS:ään helpottaa työskentelyä työmaalla. 

Tehtyä työtä voidaan seurata, koska ohjelma sisältää myös työjäljen nauhoitusominai-

suuden. (TyöohjelmaGis käyttöohje, 3.) 

 

3.2.3 Oja- ja TieGIS 

 

Oja- ja tieGIS on nimensä mukaisesti oja- ja tiehankkeisiin tehty karttakäyttöliittymä. 

Se yhdistettynä Oja- ja tiehanke konsultti – ohjelmaan antaa hyvän ohjelmiston ky-

seisten hankkeiden käsittelyyn. Sitä voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä joko Mhy-

Asiakaspalveluiden tai Silva-Palveluiden asiakastietojen kanssa. 

 

Oja- ja tiehanke ohjelma mahdollistaa karttakäyttöliittymän avulla metsäsuunnitelma-

karttojen, ilmakuvien ja kiinteistörajojen hyödyntämisen, sekä konsultointiohjelman 

puolesta laskutuksen, hankkeiden kustannusten käsittelyn sekä tieyksikkölaskelmien 

teon. Tulosteina ohjelmalla saadaan tuotettua mm. vesiensuojelusuunnitelma ojahank-

keille, ympäristöselvitys tiehankkeille, ojitusluvat, osakasluettelot, oja- ja tieluettelot 

sekä Kemera-tulosteet. Tehdyistä hankkeista voidaan tehdä myös yhteenvetotulosteita. 

(Oja- ja tiehanke 2014.) 

 

3.3 Silva-Konsultti – ohjelmat 

 

3.3.1 Silva-Palvelut 

 

Silva-Palvelut on metsäorganisaatioille tarkoitettu ohjelmisto, jolla voi suunnitella 

hakkuu- ja metsänhoitotöitä. Sen pohjalla on Mhy-Asiakaspalvelu – ohjelmisto, josta 

on poistettu kaikki metsänhoitoyhdistyksen tarvitsemat erityistoiminnot. Silva-

Palveluun on integroitu SilvaGis – karttajärjestelmä, joka paikantaa työmaat kartalle. 
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SilvaGis ja Silva-Kuviot – ohjelmistoilla tehtyjä metsäsuunnitelmatietoja voi käyttää 

hyväksi ja päivittää Silva-Palvelut – ohjelmassa. Ohjelmisto vaatii toimiakseen Access 

2000 Runtimen. (Silva-Palvelut käyttöohje, 7.) 

 

Silva-Palvelut -ohjelmisto sopii julkisten ja yksityisten yritysten metsäomaisuus- ja 

asiakashallintaan. Suunnitellut ja toteutetut metsänhoitotyöt ja hakkuut muodostavat 

palveluun työmaarekisterin. Suunnitelmien pohjana käytetään Silva-Kuvioissa tehdyt 

ja säilytetyt metsäsuunnitelmien kuviotiedot. (Silva-Konsultti – ohjelmat 2014.) 

 

3.3.2 Silva-Kuviot 

 

Silva-Kuviot on metsäkuviotietojen ylläpitoa varten tehty ohjelma. Ohjelma sisältää 

metsänomistajan metsäsuunnitelman kuviotietoineen. Silva-Kuvioihin on integroitu 

SilvaGis – karttaohjelmisto, joka piirtää kuviorajat. Ohjelmistolla voidaan tulostaa 

mm. metsäsuunnitelma, teemakarttoja, graafisia esityksiä puuston kehityksestä, kas-

vupaikoista, metsänhoitotöistä ja hakkuista hintoineen. Hintaseurantaominaisuuden 

ansiosta kustannusarvio seuraavalle vuodelle on helppo tehdä. (Silva-Kuviot 2014.) 

 

Kuvioita käsitellään Solmu – muodossa. Toisin sanoen numerotunnukset ovat samat, 

joita Solmu-lomakkeella käytetään. Metsäsuunnitelman päivitys on Silva-Kuviot – 

ohjelmalla helppoa. Se laskee inventoidun puun kertymän valittuun hetkeen, kuten 

esimerkiksi nykyaikaan tai tulevaan hakkuuseen. Kuviotietoja voidaan päivittää myös 

Silva-Palvelut tai Mhy-Asiakaspalvelut – ohjelmasta käsin. (Silva-Kuviot 2014.) 

 

Koska kuviot ovat Solmu-muodossa, on kuviohauissa käytössä paljon eri hakutunnuk-

sia. Haussa voi käyttää kriteerinä haluttuja tunnuksia, kuten tulevat hakkuut tai hoi-

toehdotukset. Kuviot voi tietoineen ja rajoineen siirtää myös muihin ohjelmiin, kuten 

LuotsiGisiin tai Internet – pohjaisiin sovelluksiin. Ohjelma tukee tiedonkeruussaan 

myös Pursi – muotoista maastotallenninta. (Silva-Kuviot 2014.) 

 

3.3.3 SilvaPMT, Tila-arvio ja Tj-Seuranta 

 

SilvaPMT on kevytversio Silva-Kuviot – ohjelmasta, joka on tarkoitettu kosketusnäyt-

töiselle maastotietokoneelle. Sillä voi siis tallentaa maasto-olosuhteissa puusto- ja 

maastotietoja. SilvaPMT käyttää karttajärjestelmänä SilvaGis – ohjelmasta maasto-
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mikrolle räätälöityä ohjelmaversiota ja se hyödyntää Mhy-Asiakaspalvelut ja Silva-

Kuviot – ohjelmien tietokantoja. (Silva PMT 2014.) 

 

SilvaPMT yhdessä maastomikron kanssa mahdollistaa ohjelman helpon käytön maas-

tossa. Kosketusnäyttö on pakollinen, sillä numerot ja kirjaimet ilmestyvät näytölle 

syötettä antaessa. Kirjaimia ja numeroita koskettamalla syötteet on helppo tallentaa 

ohjelmaan. Maastokäyntejä helpottaa entisestään mukana kulkevat tilakohtaiset omis-

tajatiedot. Tarvittavat muutokset ja päivitykset saadaan myöhemmin tallennettua al-

kuperäiseen tietokantaan. (Silva PMT 2014.) 

 

Tila-arviot on ohjelma, joka soveltuu metsäomaisuuden arviointiin tilakappa- ja perin-

nönjakotilanteissa. Se käyttää laskentansa perusteena Silva-Kuviot – tietokantaa. Oh-

jelma antaa tulosteiksi erilaisia taulukoita ja graafisia kuvia tilan arvosta ja välittömäs-

tä hakkuuarvosta. (Tila-arvio 2014.) 

 

Tj-Seuranta on mhy:n toimihenkilöille tehty ohjelma. Sen avulla voi luoda vuosittai-

sen tietokannan toteutuneista hankkeista ja puukaupoista. Luotujen tietokantojen poh-

jalta voidaan myös tulostaa vuosiraportteja. Tj-Seuranta on metsänhoitoyhdistyksen 

tärkeä seuranta- ja raportointiohjelma. (Tj-Seuranta 2014.) 

 

 

4 SILVADATAN HARJOITUKSET JA TEHTÄVÄT 

 

4.1 Leimikon suunnittelu ja metsäpalveluiden myynti Silva-Palveluissa 

 

Silva-Palveluihin tein harjoituksen, jossa perustetaan työmaa ja lähetetään se eteen-

päin mm. puunostajalle. Harjoitusta voi hyödyntää erityisesti puunhankinnan operatii-

visen suunnittelun kurssilla. Esimerkkiä muistuttava tehtävä näyttää, kuinka leimikko 

perustetaan, hinnoitellaan, rajataan ja piirretään karttaan. Tarkoituksena on, että opis-

kelija osaa tehdä tämän harjoituksen täysin näiden ohjeiden pohjalta vaikka ei tietäisi 

ohjelmasta entuudestaan mitään. 

 

Harjoitus alkaa metsänomistajan etsimisestä Silva-Palvelujen tietokannasta ja etenee 

vaihe vaiheelta kohti valmista työmaata. Tehtävä on jäsennelty eri otsikoihin ja teke-

mistä on helpotettu Silva-Palvelujen kuvakaappauksilla. Tehtävänannossa käsketään 
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tekemään pystykauppa sekä ennakkoraivaus Uusniemi Uljaan harvennuskuusikolle. 

Työmaa sisältää leimikkokartan, puun myyntihinnan sekä metsänhoitotöiden laskun. 

Tehtävä löytyy liitteestä 1. Harjoitustehtävän vastaukset löytyvät liitteestä 2. 

 

Harjoituksen lisäksi tein kaksi tehtävänantoa (Liite 3 ja 4), jotka voidaan tehdä edellis-

tä harjoitusta apuna käyttäen. Lisäksi apuna voi käyttää Silva-Palvelun omia käyttöoh-

jeita. Tarkoituksena on soveltaa osaamista, joten yksityiskohtainen neuvonta jää pois. 

Opiskelija palauttaa tehtävästä leimikkokartan, leimausselosteen, hinta-arvion yhteen-

vedon sekä metsäpalveluiden kustannusarvion. Tehtävien vastaukset ovat liitteissä 5 ja 

6. 

 

Metsäpalveluiden myyntiin tein harjoituksen, jossa ei tehdä puukauppaa ollenkaan, 

vaan tehdään tarjous maanmuokkauksesta, istutuksesta ja taimikonhoidosta. Harjoitus 

on samankaltainen kuin leimikkoharjoitus, mutta painottuu tuotemyyntiin. Harjoitus 

on liitteessä 7 ja sen vastaukset liitteessä 8. 

 

4.2 Metsäveroilmoituksen tekeminen 

 

Silvadatan Metsäveropalvelua voi hyödyntää metsäverokurssissa, koska sillä voidaan 

tehdä veroilmoitus helposti, koska laskenta tapahtuu ohjelman avulla. Tekemäni har-

joituksen tarkoitus on opastaa vaihe vaiheelta, minne ja mitä tietoa Metsäveropalve-

luun syötetään. Harjoitus koostuu tehtävänannosta, joka sisältää kaikki veroilmoituk-

sen täyttöön tarvittavat tiedot, sekä kuvista koostuvasta yksityiskohtaisesta ohjeesta. 

Harjoitus löytyy liitteestä 9 ja sen vastaukset liitteestä 10. 

 

Harjoituksen lisäksi tein yhden tehtävänannon, jossa täytyy soveltaa harjoituksen 

osaamista. Apuna voi käyttää myös Silvadatan omia käyttöohjeita. Tehtävään on an-

nettu kaikki tieto, jota veroilmoituksen täyttöön tarvitsee. Tehtävä on liitteessä 11. 

Opiskelija palauttaa täytetyn 2C lomakkeen sekä ALV-ilmoituksen, jotka löytyvät 

liitteestä 12. 

 

4.3 Metsätilan arvon määrittäminen 

 

Tila-arvio – ohjelmalla saadaan laskettua metsätilalle käypä arvo. Tarkoituksena on, 

että opiskelija osaa tehdä uuden tila-arvion, joka sisältää tilan summa-arvion, tuottoar-
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vion sekä välittömän hakkuuarvion. Harjoitus sopii hyvin kiinteistökurssin opetus-

suunnitelmaan. Harjoitus on tehty niin, että sen voi tehdä ilman, että tuntee ohjelmaa 

ennestään. Opastus etenee yksityiskohtaisesti ja havainnollistaa kuvakaappauksilla, 

miten lomakkeet täytetään. Harjoitus on liitteessä 13 ja sen vastaukset ovat liitteessä 

14. 

 

Harjoituksen lisäksi tein kaksi tehtävää, joissa opiskelija joutuu soveltamaan harjoi-

tuksen ja Silvadatan omaa ohjetta. Tehtävissä on kerrottu tilasta kaikki se, joka on 

tärkeää arvon määrittelemisen kannalta. Tehtävät löytyvät liitteistä 15 ja 16. Palautet-

tavaksi opiskelija tulostaa välittömän hakkuuarvion, summa-arvion sekä tuottoarvion. 

Nämä vastaukset löytyvät liitteistä 17 ja 18. 

 

4.4 Oja- ja tiehankkeet 

 

Oja- ja tiehankeharjoituksissa opiskelija pääsee perustamaan ja suunnittelemaan hank-

keen kokonaisuudessaan. Ojahankeharjoituksella on tavoitteena, että opiskelija osaa 

jatkossa luoda hankkeen ja lisätä siihen osakkaat sekä hinnoitella, lisätä ja jakaa osak-

kaille hankkeen tuotteet ja siirtää ne laskutukseen. Harjoituksessa on tehtävänanto, 

joka käydään yksityiskohtaisesti läpi. Harjoitus on liitteessä 19 sekä hankkeen kustan-

nusarvio ja vesiensuojelusuunnitelma liitteessä 20. 

 

Harjoitusta tukee itsenäinen tehtävä, jonka tekemisessä voi käyttää apuna kyseistä 

harjoitusta ja Silvadatan omia ohjeita. Tehtävästä tulostetaan palautettavaksi vesien-

suojelusuunnitelma sekä kustannusarvio. Tehtävä on liitteessä 21 ja sen vastaukset 

liitteessä 22. Ojitushankeharjoitus ja -tehtävä sopivat hyvin osaksi suometsienhoitoa 

koskevaa kurssia. 

 

Tiehankkeen perustamisharjoituksella on samankaltaiset tavoitteet kuin ojitushanke-

harjoituksella. Eli opiskelija osaa jatkossa luoda hankkeen ja lisätä siihen osakkaat 

sekä hinnoitella ja lisätä hankkeen tuotteet ja siirtää ne laskutukseen. Tämän lisäksi 

opiskelija osaa tehdä myös tieyksikkölaskelman ja jakaa kustannukset sen perusteella. 

Harjoituksessa on tehtävänanto, joka käydään yksityiskohtaisesti läpi.  Palautettavaksi 

harjoituksesta tulee tiehankkeen kustannusarvio sekä tieyksikkölaskelma. Harjoitus 

löytyy liitteestä 23 ja sen vastaukset liitteestä 24. 
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Tiehankeharjoituksen lisäksi tein kaksi tehtävää, joissa opiskelija voi käyttää apuna 

kyseistä harjoitusta tai Silvadatan omia pdf-ohjeita. Ensimmäinen tehtävä (liite 25) on 

lyhyt tien perusparannushanke, jossa kustannukset jaetaan tasan sen mukaan, kuinka 

paljon tiestöä parannetaan kunkin kiinteistöllä. Yksiköintiä ei tarvitse tehdä, joten pa-

lautettavaksi jää vain kustannusarvio (liite 26). Toisessa tehtävässä (liite 27) on samat 

osakkaat, mutta nyt hinnoittelu tapahtuu tieyksiköinnin perusteella. Palautettavaksi 

tulee kustannusarvio sekä tieyksikkölaskelma (liite 28). Tiehankkeen tehtäviä ja har-

joitusta voi käyttää apuna puunhankinnan operatiivisen suunnittelun kurssilla tieyksi-

köinnin ohessa. 

 

 

5 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

5.1 Metsätietostandardi 

 

Suomessa on käytössä paljon erilaisia metsänhoitoon ja puukauppaan liittyä ohjelmia. 

Ohjelmat eroavat hieman toisistaan, koska ne on räätälöity palvelemaan aina tiettyä 

organisaatiota. Kaikki järjestelmät eivät pysty kommunikoimaan keskenään, koska 

yhteinen ohjelmointikieli puuttuu. Tämän vuoksi kehitteillä on metsätietostandardi, 

joka on .xml muotoista kieltä. (Metsätietostandardi yhdistää järjestelmät 2013.) 

 

XML-muotoisen tiedonsiirtosanoman kehityksessä on keskeisenä kehittäjänä ollut 

mukana Tapio. Projektia on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Mukana stan-

dardin kehityksessä on ollut Stora Enso ja Tornator. Myös MTK ja Silvadata kehittä-

vät omiin sovelluksiinsa XML-siirtotiedostoja. (Puukaupan metsätietostandardi kehit-

teillä 2010.) Nykyään standardi on yleisesti käytössä myös mm. Aarni-

metsävaratietojärjestelmässä, Metsään.fi -palvelussa, Tapion ForestKIT metsävaratie-

tojen hallinnointijärjestelmässä, Puumarkkinat.fi – palvelussa, Maanmittauslaitoksella 

sekä UPM-Kymmene Oyj:n For-IT:ssä. (Standardien käyttö 2014.) 

 

XML-muotoisia standardeja käytettäessä tiedon siirto tehostuu, kun tiedon tuottaja ja 

vastaanottaja tietävät missä muodossa tieto liikkuu. Näin syntyy kustannussäästöjä. 

Yhteisten standardien ja käsitteiden käyttö on erittäin tärkeää myös tiedon löydettä-

vyyden ja hallinnan kannalta. (Puukaupan metsätietostandardi kehitteillä 2010.) 
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Tällä hetkellä valmiita XML- metsätietostandardeja ovat kuvio- hila- ja mikrokuvio-

muotoiset metsävaratiedot sekä erityispiirretiedot, jotka eivät noudata kuviorajoja. 

Metsänhoitotöiden kaupankäyntiin sekä puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen stan-

dardikokonaisuudet, tarkastustietojen standardi sekä kuviomuotoisten metsävaratieto-

jen päivityssanomat ovat myös valmiit. Suunnitteilla on vielä mm. Kemera-standardit 

ja metsänhoitotyötilastojen standardit. (Metsätietojen standardointi 2014.) 

 

5.2 Ohjelmistokehitys 

 

Silvadata, kuten monet muut yritykset, kehittävät jatkuvasti paikkatietojärjestelmiään. 

Sähköistyminen ja teknologian kehitys takaavat sen, että metsäomaisuuden hoitami-

nen siirtyy jatkossa entistä enemmän verkkoon. Metsänomistajien siirtyminen kau-

punkeihin mahdollistaa verkkopalvelujen käytön paremmin ja kannustaa yrityksiä 

tarjoamaan sitä myös jatkossa. 

 

Vuonna 2014 Silvadata on tehnyt jo 16 ohjelmistopäivitystä kymmenen kuukauden 

aikana. Kokonaisuudessaan päivityksiä on tullut 46 viimeisen 11 vuoden aikana, ja 

vauhti on kiihtyvä. Kysyntä on kasvanut ja palvelujen määrä lisääntynyt. (Silvadatan 

ohjelmaversiot 2014.) 

 

Kesällä 2014 Silvadata ilmoitti tärkeästä järjestelmäuudistuksesta, jonka pitäisi tukea 

paremmin nykyaikaisia kehitys- ja tietoturvavaatimuksia. Kokonaisuudistus on vaati-

nut paljon aikaa ja se alkaa vuoden vaihteessa. Uudistuksessa tulee muutoksia Silva-

Talouden taloushallinnon perustoimintoihin, SilvaMetsän työmaahallintaan ja metsä-

suunnitteluun, SilvaJohdon johtamisen suunnitteluun ja seurantaan sekä SilvaToimin-

nan asiakkuuksien hallintaan ja myynnin seurantaan. (Silvadatan kesäkirje 2014.) 

 

Silvadatan uudistus alkaa vaiheittain vuoden 2015 alusta. Silvadata turvaa järjestel-

mäuudistuksien sujuvuuden asiakkailleen tarkkaan mietityllä toimintasuunnitelmal-

laan. Ohjelmistoa siirretään pilvipalvelumalliin sekä käyttöön tulee uusi Visman kehit-

tämä Visma.net, joka vastaa Silvadatan taloussovellusta. Muutoksien tavoitteina on 

parantaa tietoturvaa ja rationalisoida tehtävää työtä. Sovellusten ulkoasu, käyttö ja 

navigointi tulevat muuttumaan jonkin verran, joten ohjelmat tarvitsevat uutta koulu-

tusta. (Silvadatan kesäkirje 2014.) 
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5.3 Mahdolliset ongelmat 

 

Silvadatan kehitykseen on merkittävästi vaikuttanut sen palvelujen suurin käyttäjä, 

metsänhoitoyhdistys. Kysymys kuuluukin, vaikuttaako metsänhoitomaksun poistumi-

nen ohjelmistokehitykseen nyt kun turvallinen ja tasainen rahavirta lakkaa? Mielestäni 

tämä ei ole este, eikä edes hidaste. Paikkatietojärjestelmät yleistyvät ja metsäsuunni-

telmat sähköistyvät, joka pakottaa Silvadatan ja sen kaltaisten ohjelmien kehittymisen. 

Sen vuoksi metsänhoitoyhdistys tuskin alkaa tinkiä tässä asiassa. 

 

Mahdollisia uhkakuvia ovat tulevaisuuden tietomurrot, kun metsänomistajien omai-

suuskartoitus sekö yhteys- ja tilatiedot sähköistetään pilvipalvelimille. Tämä luo pai-

neita paremman tietoturvan kehitykselle. Aikaisemmin metsäsuunnitelma oli paperi-

sena metsänomistajan hyllyssä tai organisaation säilytyksessä. 

 

Ohjelmien nopea kehitys ja uusiminen hankaloittavat niiden sisäistämistä ja perusteel-

lista oppimista. Tätäkin työtä tehdessäni Silvadata on jo julkistamassa uusia versioita 

ohjelmistoistaan. Organisaatiot joutuvat kouluttamaan väkeänsä uusiin tietojärjestel-

miin, mikä on kallista. 

 

5.4 Kehitysideat SilvaDatan ohjelmistoon 

 

Yksi merkittävä ongelma oja- ja tiehanke – ohjelmassa oli sen hakutoimintojen puute. 

Hankkeet voidaan hakea vain nimen perusteella eikä esimerkiksi alueen mukaan. 

Esimerkiksi Pohjois-Savossa on kuitenkin vain yksi oja- ja tiehankeasiantuntija, joten 

hankkeiden muistaminen nimeltä on välillä hankalaa. Tuntuu kuin ohjelma olisi suun-

niteltu vain kylätason toiminnalle. 

 

Ohjelmaan voitaisiin lisätä myös vakioidut kustannusarviot tien pituuden perusteella. 

Nykyään ohjelmassa joudutaan aina lisäämään murskeet, ojarummut sekä kaikki muu 

kustannus erikseen. Nämä kuitenkin ovat monesti täysin riippuvaisia tien pituudesta, 

joten hinta-arvion voisi hyvin laskea pelkän tien pituuden perusteella, kun tiedetään 

toiminta-alue ja teiden yleiskustannuksen muodostuminen. 

 

Ohjelmat myös keskustelevat hyvin vähän keskenään. Jos yhdessä ohjelmassa tehdään 

muutoksia metsänomistajan tietoihin, se ei päivity kaikkiin muihin ohjelmiin. Tarvit-
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taisiin yksi yhteinen ohjelma, joka keskustelee kaikkien muiden SilvaDatan ohjelmien 

kanssa. 

 

Iso miinus ovat myös uudet Toughpadit, joilla tehdään metsäsuunnitelmat. Itse Silva-

Datan ohjelmat toimivat kyllä hyvin, mutta Toughpad lakkaa toimimasta sateella. Se 

on joko yliherkkä kosketukselle ja ottaa kontaktin sadepisaroista, tai sitten se ei ota 

kosketusta ollenkaan. Myös GPS tuntuu heikommalta kuin aikaisemmassa Toughboo-

kissa 

 

5.5 Työn tavoitteet 

 

Haasteellista työssäni oli se, että ohjelmien käytön lisäksi jouduin syventymään useal-

le metsäalan osa-alueelle. Esimerkiksi ojahankkeen teossa ei riitä, että osaa käyttää 

Oja- ja tiehanke – ohjelmaa, vaan piti myös kerrata teoriatasolla, mitä kaikkea hank-

keen perustamisessa tulee ottaa huomioon. Tarkoitus kuitenkin on, että tehtävät autta-

vat käyttämään SilvaDatan ohjelmia, joten mielestäni tehtävät palvelevat sitä tarkoi-

tusta hyvin. 

 

Mahdolliset asiavirheet tehtävien ja harjoituksien sisällä eivät haittaa ohjelman opette-

lua, vaan saattavat tuoda jopa keskustelua aiheesta. Silti pyrin yleisellä tasolla teke-

mään ammatillisia hankkeita kuvitteellisille metsänomistajille. Toivottavasti harjoi-

tukset ja tehtävät tulevat palvelemaan hyvin tulevia kursseja. 
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LIITTEET 

 

    LIITE 1(1). Leimikon suunnittelu 

 

Silva-Palvelut – harjoitus vaiheittain 

Leimikon suunnittelu 

 

Tässä harjoituksessa luomme leimikon Silva-Palvelussa. Harjoituksen tarkoituksena on opastaa 

vaiheittain kuinka työmaa perustetaan ja lähetetään eteenpäin. 

 

Tehtävä: Uljas Uusniemi on tehnyt pystykaupan kuusikon harvennuksesta (Kuvio 408). Kuvio vaa-

tii ennakkoraivauksen. Perusta Uusniemelle työmaa Silva-Palvelussa, joka sisältää leimikkokartan, 

puun myyntihinnan, sekä metsänhoitotöiden laskun. Tulosta myös leimausseloste. Eteläinen naapu-

ri, tilarekisteriltään 3:18, on antanut luvan varastoida puita hänen maillaan. 

 

1 Tilan etsiminen 

Avaa itsellesi Silva-Palvelut –ohjelma. Aloitus sivulta valitse itsellesi käyttäjäksi Oppilas Mikkeli 

ja klikkaa Metsänomistajat. Täältä pääset listaan, jossa näkyvät kaikki ohjelmaan rekisteröityneet 

metsänomistajat. Tehtävänämme on tehdä leimikko Uljas Uusniemen metsätilaan. Metsänomistajaa 

voi hakea nimellä nimihausta.  
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    LIITE 1(2). Leimikon suunnittelu 

Nimihaku ei tunnista pelkän sukunimen perusteella metsänomistajia, joten hakukenttään on kirjoi-

tettava molemmat nimet. Jos et löydä hakemaasi 

metsänomistajaa, voit kokeila klikkaamalla ”raja-

usten purku”. Tällöin ohjelma etsii kyseistä henki-

löä kaikilta alueilta, joita ohjelmaan on eritelty.  

 

2 Tilan tarkastelu 

Nyt kun olet avannut Uusniemen tilan, on näkymäsi seuraavanlainen. Ensimmäisenä näet metsän-

omistajan perustiedot sekä metsätilat, jotka on metsänomistajalle rekisteröity. Alla on kolme väli-

lehteä jossa näkyvät perustetut työmaat, metsänomistajan tiedot sekä muistiinpanot. Katsotaan ensin 

Hyrssälän tilan tietoja. Klikkaa tilan nimestä ja paina ”valitse”. 

 

Avautuvassa ikkunassa näkyy tilakohtaiset tiedot sekä metsäsuunnitelman numerot. Vapaat ms-nrot 

näyttävät vapaiden metsäsuunni-

telmien numerot, jos olet luo-

massa uutta metsäsuunnitelmaa. 

Tila/ms-kartta avaa metsätilan 

SilvaGisissä muokattavana ver-

siona. Alkunäkymässä kun klik-

kaat ”Kartta”, aukeaa metsätila 

vain tarkasteltavana versiona. 

Palataan kuitenkin alkunäky-

mään ja perustetaan uusi työ-

maa. 
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    LIITE 1(3). Leimikon suunnittelu 

3 Uuden työmaan perustaminen 

 

3.1 Kuvioiden valinta 

Klikkaa Uuden työmaan perustaminen. Eteesi avautuu nyt lista metsäsuunnitelmaan tehdyistä kuvi-

oista. Näemme heti, että suunnittelija on merkinnyt kaksi kuvioita hakattavaksi vuosien 2008–2012 

väliin. Valitse ensin tuotemyynnin pääryhmä ja harvennuskuvio kartalta painikkeen ”Ms-kartta 

Muokaa/poimi” kautta. 

 

<- Tällä painikkeella valitaan työmaalle kuviot. Valitse kuvio 408 

 <- Tällä hyväksytään valinnat ja palataan Silva-Palvelut ohjelmaan 
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    LIITE 1(4). Leimikon suunnittelu 

3.2 Työmaan perustiedot 

Kun olet hyväksynyt työmaan kuviot, pääset täyttämään työmaan perustiedot. Täytä yleistiedot 

työmaalle kuvan mukaisesti. Voit samalla katsoa, mitä vaihtoehtoja pudotusvalikoissa on erilaisille 

työmaille. Kuviot välilehdeltä näet, mitkä kuviot olet valinnut. Sieltä voit myös tuoda työmaalle 

lisää kuvioita sekä poistaa kuviot, joita et työmaahan halua. Samalla voit myös tarkastella 

kuviotietoja sekä tehdä tarvittaessa niihin muutoksia.  

 

3.3 Puukaupan hinnoittelu 

Kuviomuutoksiin ei ole nyt tarvetta, joten siirrymme suoraan ”puukaupan hinnoittelu” -välilehteen. 

Täältä voimme laskea puukaupalle eri yritysten antamilla hinnoilla puuston arvon. Klikkaa ”uusi 

laskelma” ja valitse kuviot, jotka tulevat mukaan laskelmaan. Huomaa, että ohjelma valitsee kaikki 

kuviot automaattisesti. Pieni ruksi kuvion vasemmassa reunassa tarkoittaa sitä, että kuvio on valittu. 

Tämän jälkeen paina hyväksy.
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    LIITE 1(5). Leimikon suunnittelu 

Avautuva ikkuna näyttää ohjelmaan lisätyt puunostajat. 

Voit kokeilla leimikon arvoa muilla puunostajilla jos niitä 

on ohjelmaan lisätty. Markkinahinnasta näemme kuitenkin 

keskimääräisen arvon nykyisillä markkinahinnoilla. Valitse 

siis Markkinahinnat ja otetaan kauppatavaksi pystykauppa.  

 

Avautuvassa ikkunassa näkyy puutavaralajien määrät, jotka on poimittu metsäsuunnitelman pohjal-

ta. Puutavaralajien hinnat ovat oletusarvoltaan 0, joten tarkista ja talleta netistä ajankohtaisin hin-

nasto vaikkapa täältä: http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/  

Tämän jälkeen paina hyväksy, niin ohjelma laskee puutavaralajille euromäärän. 

 

 

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/
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    LIITE 1(6). Leimikon suunnittelu 

Valmiista laskelmasta voidaan tulostaa yhteenveto pudotusvalikosta työmaatulosteet -> puukaupan 

määrä ja hinta-arvio. Markkinahintaa ei kuitenkaan voida siirtää kaupattavaksi, vaan siihen täytyy 

laittaa oikea yritys. Markkinahinta toimii kuitenkin hyvin arvioijana leimikon arvolle. 

 

3.4 Metsänhoitotyöt ja tuotemyynti 

Tässä välilehdessä voi lisätä työmaalle tarvittavia metsänhoitotöitä tai siihen liittyvää muuta tuote-

myyntiä. Esimerkiksi jos kyseessä on avohakkuu, ja metsänomistaja haluaa samalla muokkauksen 

sekä istutuksen, saadaan ne lisättyä kauppaan täältä.  Lisätään tähän harvennusleimikkoon ennakko-

raivaus. Klikkaa ”Uusi suunnitelmarivi” ja valitse kuviot, joihin metsänhoitotyöt kuuluvat. Tämän 

jälkeen paina hyväksy. Vasemmassa reunassa näkyy kuviorivillä tähti. Kuviot joissa on tähti tulevat 

mukaan samaan metsänhoitotyöhön. Näin saadaan ne kuviot yhdelle suunnitelmariville, joilla on 

sama metsänhoitotyö. 

 

 Ohjelma avaa uuden suunnitelmarivin, johon täytyy etsiä kaupattava palvelu tai tuote, eli tässä ta-

pauksessa tuote 100, raivaus. Suunnitelmarivi näyttää kuvion alan, hinnoitteluyksikön sekä koko-

naishinnan hoitotyölle. Ohjelma näyttää ensisijaisesti siihen kirjatut hinnat, mutta niitä voi myös 

tarvittaessa muuttaa. 
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    LIITE 1(7). Leimikon suunnittelu 

Paina ”tallenna” ja tuote siirtyy suunnitelmariville. Kun metsänhoitotyö on tehty, voidaan se siirtää 

toteutusriville kaksoisklikkaamalla rivistä ja painamalla ”toteuta suunnitelmarivi”. Näin voidaan 

rekisteröidä ohjelmaan jo tehdyt työt. Annetaan sen vielä kuitenkin olla suunnitelmarivillä.

 

 

4 Leimikkokartta 

Seuraavaksi luomme leimikkokartan. Avaa kartta SilvaGISissä klikkaamalla ”Työmaakartta”.  Ole-

tuksena näkymässä on vain pohjakartta, joten otetaan avuksi 

”Näkymät” -pudotusvalikosta myös ilmakuvat. Oleellinen 

työkalurivistö on oikealla olevat ”Kuviot” ja ”Karttamerkin-

nät” – pudotusvalikot. Kuviot –valikossa on kuvioiden 

muokkaamiseen ja luomiseen tarvittavat työkalut, jotka ovat 

tarpeellisia varsinkin uutta metsäsuunnitelmaa tehdessä. Kart-

tamerkinnät valikkoa tarvitaan enemmän leimikkokarttaa 

tehtäessä. 

Huom! Jos muokkaat kuvioita, näkymä 

täytyy tallettaa erikseen Tiedosto -> 

talletus -> Talleta ja lopeta kuviokartan 

käsittely tai välitalletus, jos jatkat vielä 

kartalla. Kartta- ja maastomerkinnät 

tallentuvat automaattisesti.  
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    LIITE 1(8). Leimikon suunnittelu 

Metsätilalla ei itsellään ole varastointiin sopivaa tietä. Ympäröivä naapuri, tilarekisteriltään 3:18, on 

antanut luvan varastoida puita hänen maillaan. Saat naapureiden kiinteistörajat näkyviin Kiinteistö-

tiedot –pudotusvalikosta ja klikkaamalla Kiinteistörajat. Merkitään varastopaikka ja ajoura kuviolle 

”Karttamerkinnät” pudotusvalikosta. 

Huomaa, että viivan ja pisteen väri muuttuvat, kun ilmakuvat otetaan pois päältä. Jos teet tulosteen 

vain peruskartasta, voit tehdä ajourasta paremmin näkyvän lisäämällä Karttamerkinnät -> viivat -> 

Muu viiva ja muokata viivalle paremmin näkyvän värin.  

 

Varastopaikan ja ajouran lisäksi on hyvä merkitä karttaan sähkölinjat sekä kunnostettavat ojat. Ku-

violle voidaan lisätä myös esimerkiksi luontokohteita, jos maastokäynnillä on löytynyt lähde, jota ei 

ole kartalla. Myös säästöpuuryhmät voidaan kartalle merkitä pisteenä, ja lisätä vierelle kuvaava 

teksti. 
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    LIITE 1(9). Leimikon suunnittelu 

Karttaan on hyvä lisätä myös teemoitus, sillä se näyttää heti kuvioiden työlajit. Palaa Silva-Palvelut 

– ohjelmaan Paluu – painikkeella   

Valitse yläreunasta ”Työmaatulosteet” – pudotusvalikosta Tee-

makartat. Painikkeesta avautuu lista teemoituksista. Valitaan 

teemoitus hakkuun mukaan, joten klikkaa ”Hakkuut” ja ”Näytä 

kartalla”. 

 

Kartan pitäisi näyttää nyt samankal-

taiselta kuin alla. Teemoituksen merkitys korostuu varsinkin silloin, kun samassa työmaassa on pal-

jon erilaisia työlajeja.  

 

Huom! Jos olet muuttanut teks-

tin, viivojen tai pisteiden ulko-

asua, ne muuttuvat vakioiksi 

kun avaat teemakartan. Teemoi-

tetussa näkymässä karttaa ei voi 

muokata. Jos haluat, että muo-

kattu ulkoasu tulee mukaan tu-

losteeseen, tulosta ilman tee-

maa. 
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    LIITE 1(10). Leimikon suunnittelu 

Kun kartta on valmis, voidaan se tulostaa. Polkua pitkin Tiedosto -> Tulostus -> Valitse tulostusko-

ko pääset määrittelemään paperin koon, asennon ja mittakaavan kartalle. Jos haluat, että pohjakartta 

ja ilmakuva näkyvät molemmat, laita ruksi kohtaan ”Läpinäkyvä pohjakartta”. Tulostettavan alueen 

kehystä voi siirtää ottamalla tulostusalueesta kiinni ja vetämällä’ sitä sivulle niin kauan, että huo-

maat uudet ”haamukehykset”. Päästämällä irti tulostusalue siirtyy asettamaasi kohtaan 

 

Huom! Jotkin tulostimet eivät osaa käsitellä läpinäkyvää pohjakarttaa. Jos kuitenkin haluat tulostaa 

kartan ilmakuvan kanssa, joudut sulkemaan peruskartan valikosta Näkymät -> Pohjakartta. 

 

Tulostuksen jälkeen voit palata Silva-Palveluun klikkaamalla 

Paluu – painiketta. 

 

Silva-Palveluissa voit vielä tulostaa erilaisia tulosteita työmaas-

ta ja sen yhteenvedoista. Ylhäällä on pudotusvalikko ”Työmaa-

tulosteet”. Tulosta itsellesi leimausseloste. Tulosta myös ”Puu-

kaupan hinnoittelu” välilehdestä yhteenveto hinnoittelusta. 
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    LIITE 1(11). Leimikon suunnittelu 

5 Valmiin työmaan tiedonsiirto 

Valmis työmaa voidaan siirtää eri ohjelmiin tai puunostajalle alhaalla olevasta ”Tiedonsiirto” pai-

nikkeesta. Tässä harjoituksessa ei siirtoja kuitenkaan tarvitse tehdä. Palautettavaksi jäävät tulostettu 

leimikkokartta, leimausseloste sekä yhteenveto hinnoista.  Poista työmaa lopuksi alareunan painik-

keesta ”Poista työmaa”. 

  



38 
 

   LIITE 2(1). Leimikkoharjoituksen vastaukset 
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   LIITE 2(2). Leimikkoharjoituksen vastaukset   
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LIITE 3. Leimikon perustaminen tehtävä 1 

Tehtävä 1 

Leimikon perustaminen 

 

Tee työmaa Antti Avuliaan metsätilalle Antinmaa. Olet tehnyt pystykaupan kuvioista, jotka haka-

taan vuosina 2012–2016 (Kuviot 9, 10, 15, 38, 50, 51, 52, 55). Kuvion 15 pohjoisimmassa osassa 

on petolinnun pesimäpuu, jonka metsänomistaja haluaa rajata pois hakkuista. Merkitse tämä kart-

taan. Ennakonpidätys on 20 % ja metsänomistaja on alv rekisterissä. 

 

Hinnoittele puutavara nykyisillä keskimääräisellä hinnastolla esimerkiksi täältä 

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/ 

 

Tee työmaakartta johon piirrä oleelliset karttamerkit leimikon kannalta (Hakkuu-urat, varastopaikat, 

kääntöpaikat, sähkölinjat jne.). Voi tulostaa työmaakartan hakkuilla teemoitettuna tai ilman. 

 

Tee avohakkuukuvioille suunnitellut metsähoitotyöt (laikutus ja istutus). Hinnoittele hoitotyöt jär-

kevästi. 

 

Käytä tehtävässäsi Silva-Palvelut ja SilvaGis – ohjelmistoja. Apua saat harjoituksesta sekä Silva-

Palvelun käyttöohjeita. 

 

Tulosta palautettavaksi työmaakartta, yhteenveto puutavaralajien hinnoista, metsänhoitotöiden kus-

tannusarvio sekä leimausseloste. 

  

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/
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   LIITE 4. Leimikon perustaminen Tehtävä 2 

Tehtävä 2 

Leimikon perustaminen 

 

Tee työmaa Ahtiainen Anu metsätilalle Käärmekangas. Ahtiainen haluaa tehdä valtakirjakaupat 

metsäsuunnitelman mukaan vuonna 2013–2017 hakattavista kuvioista. (Kuviot 336, 342, 345, 346, 

351, 352, 354, 355, 363, 365, 367, 375).  Lisäksi tee taimikonhoito (tuote 412) kuvioille 344, 370 ja 

374. Ennakonpidätys on 20 % ja metsänomistaja on alv rekisterissä. 

 

Tee puulle hinta-arvio nykyhinnoilla esimerkiksi täältä 

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/ 

 

Tee työmaakartta johon piirrä oleelliset karttamerkit leimikon kannalta (Hakkuu-urat, varastopaikat, 

kääntöpaikat, sähkölinjat jne.). Voit tulostaa työmaakartan hakkuilla teemoitettuna tai ilman. 

 

Tee avohakkuukuvioille suunnitellut metsähoitotyöt (laikutus ja istutus). Hinnoittele hoitotyöt jär-

kevästi. Lisäksi kuvio 375 tarvitsee raivauksen (tuote 100). 

 

Käytä tehtävässäsi Silva-Palvelut ja SilvaGis – ohjelmistoja. Apua saat harjoituksesta sekä Silva-

Palvelun käyttöohjeita. 

 

Tulosta palautettavaksi työmaakartta, yhteenveto puutavaralajien hinnoista, metsänhoitotöiden kus-

tannusarvio sekä leimausseloste. 

  

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/
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  LIITE 5(1). Leimikon perustaminen tehtävä 1 vastaukset 
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  LIITE 5(2). Leimikon perustaminen tehtävä 1 vastaukset 
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  LIITE 5(3). Leimikon perustaminen tehtävä 1 vastaukset 
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  LIITE 6(1). Leimikon perustaminen tehtävä 2 vastaukset 
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  LIITE 6(2). Leimikon perustaminen tehtävä 2 vastaukset 
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  LIITE 6(3). Leimikon perustaminen tehtävä 2 vastaukset 

 

 

  



48 
 

   LIITE 7(1). Metsäpalveluiden myyntiharjoitus 

Silva-Palvelut – harjoitus vaiheittain 

Metsäpalveluiden myynti 

 

Tässä harjoituksessa teemme kaupan maanmuokkauksesta, istutuksesta sekä taimikonhoidosta. Tar-

koituksena opettaa vaiheittain, kuinka metsänhoitotyöt lisätään työmaalle, kuinka ne hinnoitellaan 

ja miten ne lähetetään eteenpäin.  

 

Tehtävä: Ukkola Urho haluaa uudistuksen (maanmuokkauksen, taimet ja istutuksen) kuvioille 403 

ja 416. Taimikonhoidon hän haluaa kuvioille 355 ja 361. Perusta Ukkolalle työmaa Silva-

Palvelussa, joka sisältää kartan käsiteltävistä kuvioista sekä kustannusarvion. 

 

1 Tilan etsiminen 

Avaa itsellesi Silva-Palvelut –ohjelma. Aloitus sivulta valitse itsellesi käyttäjäksi Oppilas Mikkeli 

ja klikkaa Metsänomistajat. Täältä pääset listaan, jossa näkyvät kaikki ohjelmaan rekisteröityneet 

metsänomistajat. Tehtävänämme on tehdä leimikko Urho Ukkolan metsätilaan. Metsänomistajaa 

voi hakea nimellä nimihausta.  
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   LIITE 7(2). Metsäpalveluiden myyntiharjoitus 

Nimihaku ei tunnista pelkän sukunimen perusteella metsänomistajia, joten hakukenttään on kirjoi-

tettava molemmat nimet. Jos et löydä hakemaasi 

metsänomistajaa, voit kokeilla klikkaamalla ”ra-

jausten purku”. Tällöin ohjelma etsii kyseistä 

henkilöä kaikilta alueilta, joita ohjelmaan on eri-

telty.  

 

2 Uuden työmaan perustaminen 

 

Ensimmäisenä näet metsänomistajan perustiedot sekä metsätilat, jotka on metsänomistajalle rekiste-

röity. Alla on kolme välilehteä jossa näkyvät perustetut työmaat, metsänomistajan tiedot sekä muis-

tiinpanot. Klikkaa 

 

Eteesi avautuu metsätilan kuvioluettelo. Tässä vaiheessa voidaan valita tuotemyynnin pääryhmä. 

Valitaan siihen metsänuudistaminen. 

 

Kuviot 355, 361, 403 ja 416 valitaan Ms-kartalta. Klikkaa siis painikkeesta ”Ms-kartta Muok-

kaa/poimi”. Tämä siirtää sinut SilvaGIS –ohjelmaan kartalle. 

 

Avautuvasta kartasta klikkaa  -painike pohjaan. Nyt voit vapaasti valita kuviot klikkaamalla.  
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   LIITE 7(3). Metsäpalveluiden myyntiharjoitus 

 

Kun olet valinnut kaikki neljä kuviota, paina . Nyt kuviot on tallennettu työmaallesi. Voit pai-

naa seuraavaksi  

 

Hyväksynnän jälkeen eteesi tulevat työmaan perustie-

dot. (Yleistiedot –välilehti) Koska mukana ei ole puu-

kauppaa, riittää kun täytät metsänhoitotöihin liittyvät 

määreet.   
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   LIITE 7(4). Metsäpalveluiden myyntiharjoitus 

3 Tuotteiden valinta 

 

Seuraavaksi katsomme, mitä hoitotoimenpiteitä ja uudistusmenetelmiä metsäsuunnittelija on ehdot-

tanut kaupan kuvioille. Mene  välilehdelle ja kaksoisklikkaa kuviota 403. Tästä huomaat, 

että kuviolle on ehdotettu kuusen istutus ja maanmuokkaukseksi ojitusmätästys. Paluu kuviolta ta-

pahtuu ”sulje” -painikkeesta. 

 

Kurkkaa myös kuvion 416 tietoja. Huomaa, että uudistustapa on muutoin sama, mutta uudistettava 

puulaji on mänty. Tiedämme, että kuvioille 355 ja 361 tehdään taimikonhoito, joten sitä ei tarvitse 

uudestaan käydä toteamassa. 

 

Nyt menemme välilehteen ”Metsänhoitotyöt/tuotemyynti”. Valitse uusi suunnitelmarivi, jolloin 

työmaan kuviot pomppaavat esille. Lisäämme ensin taimikonhoidot. Tähti kuvion vasemmassa reu-

nassa tarkoittaa sitä, että kuvio on valittu. Kaikki kuviot ovat oletuksena valittuja, joten klikkaa ku-

vioita 403 ja 416 poistaaksesi näistä valinnan. Tämän jälkeen klikkaa ”Hyväksy”. 
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   LIITE 7(5). Metsäpalveluiden myyntiharjoitus 

Nyt eteesi aukeaa uusi suunnitelmarivi, jossa on molempien kuvioiden pinta-ala yhteenlaskettuna 

(0,4 + 5,5 = 5,9 ha). Valitsemme tuotteeksi taimikonhoidon tunnuksella 412. 

 

Tässä vaiheessa määritämme myös hehtaarikohtaisen kustannuksen. Ohjelma tarjoaa oletuksena 

400 €/ha, jota voimme käyttää.  Tämän jälkeen tallenna rivi. 

 

Nyt valitse uudistettavat kuviot ja ota niille molemmille tuotelaji 147 eli ojitus-mätästys. 

 

 

Uudistettavan puulajin ja istutuksen joudut valitsemaan molemmille kuvioille erikseen, koska se ei 

molemmilla ollut sama. Voit muuttaa taimien määrää ja hintaa mieleisemmäksi. 

 

 

Nyt tuotteet on kirjattu suunnitelmaan ja suunnitelmarivin pitäisi näyttää suunnilleen tältä. 

 

 

 

  

ÄLÄ KÄYTÄ 

HIIREN 

RULLAA 
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   LIITE 7(6). Metsäpalveluiden myyntiharjoitus 

4 Tulosteet ja tiedonsiirto 

 

Klikkaa auki ylärivistä pudotusvalikko Työmaatulosteet. Täältä 

löydämme kustannusarvion ja teemakartan tarjoukselle. Klikkaa 

Sopimus palveluista/ kustannusarvio ja tulosta se. 

 

Seuraavaksi tulostetaan teemakartta. Kun klikkaat Teemakartat 

auki, mene ”Suunnitellut työt” – välilehteen. Valitse Ctrl – näp-

päin pohjassa taimikonhoito ja ojitus-mätästys. Istutuksia ei sa-

malle kartalle voi valita, koska ne menevät päällekkäisiksi kuvi-

oiksi maanmuokkauksen kanssa. Sitten näytä kuviot kartalla. 

 

SilvaGis avautuu ja näet kuviot kartalla. Ennen tulostusta kannattaa ottaa suojeluaineisto pois pääl-

tä, koska se värittää karttaa ikävästi. Klikkaa layer-tasot auki  -painikkeesta ja ota täppi pois 

kohdasta sekä paina OK. 

 

Tiedosto -> Tulostus -> Valitse tulostuskoko pää-

set tulostamaan itse kartan. Voit tulostaa myös 

teeman selitteet, joka helpottaa työmaakartan tul-

kintaa. Huom! Tulostusalue näkyy punaisella ra-

jattuna. Sitä voi siirtää hiirellä, mutta odota rau-

hassa kunnes näet  -merkin. Silloin voit liikut-

taa tulostusaluetta. 
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   LIITE 7(7). Metsäpalveluiden myyntiharjoitus 

Nyt palaa Silva-Palveluihin  - painikkeella. Alhaalla olevalla  -painikkeella pääset 

siirtämään työmaan eteenpäin toteuttajalle. Avautuvasta valikosta mene ”Siirto TyöohjelmaGisiin. 

Siirrä suunnitelmarivi ja anna sille joku nimi. 

 

Nyt työmaa on siirretty eteenpäin toteuttajalle, joka huolehtisi asian eteenpäin. Palauta tulosteet. 

 

Tulosteet löytyvät myös tietokoneen kansiosta Z\a4\557 

 

Ohjelma suljetaan Sulje työmaa -> Sulje -> Sulje 
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   LIITE 8(1). Metsäpalveluiden myyntiharjoituksen vastaukset  
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  LIITE 8(2). Metsäpalveluiden myyntiharjoituksen vastaukset   



57 
 

LIITE 9(1). Verolomakkeen täyttäminen 

Metsäveropalvelu – harjoitus vaiheittain 

Verolomakkeen täyttäminen 

 

Tässä harjoituksessa teemme 2C – lomakkeelle veroilmoituksen sekä ALV -ilmoituksen käyttäen 

SilvaDatan metsäveropalvelua. Harjoituksen tarkoituksena on opastaa vaiheittain kuinka tarvittavat 

tiedot, kuten tulot ja menot, kirjataan ohjelmaan ja saadaan tulostettua tarvittavilla lomakkeilla. 

 

Tehtävä: Tee Antti Avuliaalle veroilmoitus 2C – lomakkeelle sekä ALV – ilmoitus. Alla on tau-

lukko vuoden aikana syntyneistä menoista ja tuloista. 

Nro Pvm Selite Nettomeno Nettotulo Bruttomeno Bruttotulo 

1 1.2.2013 Pystykauppa 

 

12 000 0 14880 

2 3.3.2013 Moottorisahan osto 400 

 

496 0 

3 13.5.2013 Maanmuokkaus 900 

 

1116 0 

4 17.5.2013 Istutus 1500 

 

1860 0 

5 4.7.2013 Hankintakauppa 

 

3000 0 3720 

6 11.10.2013 Metsänhoitomaksu 100 

  

0 

7 24.12.2013 Mönkijä 8000 

 

9920 0 

 

Lisäksi Antti piti ajopäiväkirjaa ja metsätalouteen liittyvien ajojen kustannuksiksi syntyi 200 euroa. 

Tila on ostettu 2.3.1997 hintaan 120 000e. Metsävähennyksiä on tehty ennestään yhteensä 30 000 

euron edestä. Antti tekee suurimman mahdollisen metsävähennyksen sekä menovarauksen. Hankin-

ta sisälsi 100 kuutioita mäntykuitua ja 100 kuutiota kuusikuitua. Antti teki työt itse. 
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    LIITE 9(2). Verolomakkeen täyttäminen 

 

1 Verovelvollisen haku/Uusi verovelvollinen 

 

Avaa Metsäveropalvelu, valitse ”oppilas Mikkeli” ja klikkaa verovelvolliset. Nyt näet  

listan ohjelmaan kirjatuista verovelvollisista. Nimihausta voit etsiä, onko Antilla jo ennestään vero-

velvollisena ohjelmassa. Jos et löydä Anttia, paina ”Uuden verovelvollisen haku Mhy-AP:sta”.   

 

Etsi listalta Antti Avulias ja kaksoisklikkaa nimestä. 

Eteesi aukeaa metsänomistajan perustiedot. Käytä Y-tunnuksena 7107536-8. Täytä loput tiedot ku-

van mukaisesti ja paina ”Hyväksy”. 
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    LIITE 9(3). Verolomakkeen täyttäminen 

Nyt Antti on verovelvollisten listassa. Pääset tutkimaan hänen tietojaan klikkaamalla reunassa ole-

vaa painiketta, jossa on kolme pistettä. 

 

2 Metsävähennyspohja 

 

Tutkitaan se-

nä rekisteritilaa. 

Klikkaamalla tilan vie-

ressä olevaa kolmea pis-

tettä, eteesi avautuu An-

tinmaa tilakohtaiset tiedot sen hankintahinnasta ja vähennyksistä. 

 

Tilaan merkintään hankintapäivä, hankintamenot, metsän osuus hankintamenoista sekä jo käytetty 

metsävähennys. Metsävähennyspohjan ja sen osuuden ohjelma laskee itse. Painamalla ”Päivitä jäl-

jellä oleva metsävähennys”, ohjelma laskee myös jäljelle jäävän metsävähennyksen. Muista merkitä 

ruksi ”Tilalla on metsävähennys käytössä” – kohtaan. Muutoin jatkossa et voi tehdä tilalle vähen-

nyksiä. Kun kaikki on valmista, paina ”Sulje”. 

  



60 
 

    LIITE 9(4). Verolomakkeen täyttäminen 

3 Uusi veroilmoitus 

 

Oikealla näkyvät veroilmoitukset. Paina ”Uusi veroil-

moitus” 

Ohjelma saattaa muistuttaa metsävähennyksen päivit-

tämisestä, jonka jo teimme. Valitse avautuvaan ikku-

naan verovuodeksi 2013. Jos ohjelma ei salli kyseistä 

verovuotta, ota verovuosi 2011. 
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    LIITE 9(5). Verolomakkeen täyttäminen 

3.1 Tulo- ja menotositteet 

 

Luodaan ensin tositteet tuloista ja menoista. Ohjelma mahdollistaisi laittaa tulot ja menot samaan 

tositteeseen, mutta selkeyttämisen vuoksi ne kannattaa laittaa erillisille tositteille. Klikkaa ”Lisää 

tosite”. 

 

Kirjoita ”Tulot” avautuvan tositteen selitteeksi. Lisää rivi ja valitse ”Tulokirjaus” josta avautuu va-

likko erilaisia metsätalouden tulonlähteitä. Lisätään ensimmäiselle riville tehty 12 000 € pystykaup-

pa. 

 

Ennen kuin tallennat tulorivin, kohdenna tulo Antinmaa – tilalle. Huom! Jos jouduit valitsemaan 

verovuoden 2011, on ALV 23 %. Korjaa se 24 % 
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    LIITE 9(6). Verolomakkeen täyttäminen 

 

Tee myös toinen rivi 3000 € hankintakaupalle. Kohdenna samalla tulo tilalle. 

 

 

Kun tulot on lisätty, paina ”Tallenna ja lisää seuraava tosite”. 

 

 

Tee vastaavanlainen menotosite. Katso, että teet uudet rivit ”Menokirjauksen” kautta. Menoihin 

kirjataan matkakulut, sekä muut menot, joita tilikirjassa on. Mönkijää ei lisätä, sillä se vähennetään 

käyttöomaisuuden kautta poistoina. 
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    LIITE 9(7). Verolomakkeen täyttäminen 

3.2 Käyttöomaisuus ja poistot 

 

Käyttöomaisuus välilehdessä tehdään kaikki poistot (Koneet, rakennukset sekä ojat ja tiet). Klikkaa 

”lisää uudet käyttöomaisuuserät”. 

 

Lisää perustiedot ja paina hyväksy. 

Eteesi avautuu tosite, jonka voit nimetä poistotositteeksi. Lisää kirjauslajiin mönkijän hinta 8000 € 

ja alv 24 %. Tämä jälkeen tallenna ja sulje tosite. 

 

Nyt laske poiston määrä klikkaamalla ”Tee maksimipoistot”. Riville ilmestyy maksipoiston määrä. 
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    LIITE 9(8). Verolomakkeen täyttäminen 

3.3 Hankintatyön arvo 

 

Mene hankintatyö – välilehteen ja klikkaa ”Lisää hankintatyön tekijä”. 

 

Täytä Antin henkilötiedot ja paina 

”Hyväksy”. 

 

 

 

 

Syötä 100 mottia mänty- ja kuusikuidun valmistukseen ja metsäkuljetukseen. Huom! Jos valitsit 

alussa verovuoden 2011, muuta valmistus- ja kuljetushinnat vuodelle 2013 (löytyy myös veroviras-

ton sivuilta). Veronalaiset ansiotulot painamalla ”LASKE VERONALAISET ANSIOT”. Hankinta-

työn arvon ohjelma laskee automaattisesti kun syötät puutavaralajit taulukkoon. 
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    LIITE 9(9). Verolomakkeen täyttäminen 

3.4 Metsävähennys 

 

Mene Tilat ja metsävähennys – välilehteen. Ohjelman pitäisi hakea ja laskea kaikki tarvittavat tiedot 

kun klikkaan vain ”Laske metsävähennykset. Voit tarkistaa pääomatulot tulotositteesta ja hankinta-

työnarvon omasta välilehdestään ja korjata ne tarvittaessa manuaalisesti. 

 

3.5 Varaukset 

 

Lopuksi lisäämme vielä menovarauksen Varaukset – välilehdestä. Klikkaa ”Lisää varaus”. 

 

 

Avautuvassa ikkunassa valitse varauksen tyypiksi menovaraus niin ohjelma laskee maksimivarauk-

sen automaattisesti. Tämän jälkeen hyväksy varaus. 
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    LIITE 9(10). Verolomakkeen täyttäminen 

4 Alv ilmoituksen ja 2C – lomakkeen tulostus 

 

Nyt kun veroilmoitus on täytetty, voidaan siirtyä tulosteisiin. Yläreunassa näkyvät 2C ja alv – il-

moituksen tulostuspainikkeet. Tulosta nämä kolme ja palauta ne opettajalle. Alv – ilmoitusta avatta-

essa ohjelma kysyy ilmoitusväliä. Valitse tähän vuosi. 
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   LIITE 10(1). Veroilmoitusharjoituksen vastaus 
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   LIITE 10(2). Veroilmoitusharjoituksen vastaus 
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   LIITE 10(3). Veroilmoitusharjoituksen vastaus 
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    LIITE 11. Veroilmoituksen teko tehtävä 1 

Tehtävä 1. 

Veroilmoituksen teko SilvaDatan metsäveropalvelussa 

 

Tee Matti Miettiselle veroilmoitus ja ALV -ilmoitus verovuodelta 2013. Miettisen Y-tunnus on 

7107536-8. Metsätila on ostettu 1.10.2000 hintaan 100 000 e, joka kattaa kokonaisuudessaan met-

sän hankintamenot. Metsävähennyksiä on ennestään tehty 20 000 euron edestä. Alla on taulukko 

vuoden tuloista ja menoista. 

 

Matti teki hankintatyöt itse (henkilötunnus 221267-067A). Mäntykuitua tuli 50 m
3
, kuusikuitua 50 

m
3
 ja koivukuitua 100 m

3
. Käytä alla olevaa vuoden 2013 verohintoja. 

Puutavaralaji 
Työn arvo Työn arvo Konekustannus 

  Valmistus Kuljetus Kuljetus 

Mäntytukki 5,21 2,15 3,22 

Mäntykuitu 12,05 2,22 3,33 

Kuusitukki 6,71 2,17 3,26 

Kuusikuitu 12,60 2,36 3,53 

Koivutukki 4,96 2,46 3,70 

Koivukuitu 11.14 2,59 3,89 

Energiapuu 

(kokopuu) 

  

7,44 

  

4,05 

  

6,08 

Halot ja klapit 25,26 2,59 3,89 

Haketus 4,09     

Hake   2,59 3,89 

        

 

Lisäksi Matti ajoi 200 euron edestä autoa metsäasioihin liittyen. Hän tekee suurimman mahdollisen 

metsävähennyksen, menovarauksen sekä suurimman poiston, jonka metsätiestä saa. 

 

Tulosta palautettavaksi 2C –lomake, sekä ALV:n vuosi-ilmoitus. 

Nro Pvm Selite Nettomeno Nettotulo Bruttomeno Bruttotulo 

1 1.3.2013 Pystykauppa 
 

15 000 0 18600 

2 10.5.2013 Maanmuokkaus 1300 
 

1612 0 

3 12.5.2013 Istutus 700 
 

868 0 

4 16.6.2013 Metsätien perusparannus 10000 
 

12400 0 

5 27.7.2013 Taimikonhoito 400 
 

496 0 

6 5.10.2013 Hankintakauppa 
 

2500 
 

3100 

7 10.10.2013 Metsänhoitomaksu 100 
 

124 0 
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   LIITE 12(1). Veroilmoitustehtävä 1 vastaukset 
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   LIITE 12(2). Veroilmoitustehtävä 1 vastaukset 
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   LIITE 12(3). Veroilmoitustehtävä 1 vastaukset 
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    LIITE 13(1). Tila-arvioharjoitus 

Tila-arvioharjoitus 

 

Tämän harjoitus näyttää kuinka metsätilan käypä arvo määritellään SilvaDatan tila-arvio – ohjel-

malla. Tarkoituksena on, että opit luomaan uuden tila-arvion, joka sisältää tilan summa-arvion, tuot-

toarvion sekä välittömän hakkuunarvion. 

 

Tehtävä: Tee Liisa Linnalan metsätilalle Pääskymäki tila-arvio, joka sisältää summa-arvion, tuot-

toarvion sekä välittömän hakkuuarvion. Huomio että tilalla on järvenrantaa noin 450 metriä. 

Palauta tulosteena yhteenveto summa-arviosta, välitön hakkuuarvio, sekä tuottoarvio. 

 

Oletusmäärittelyt 

 

Ensiksi muutetaan oletusmäärittelyt tilalle sopi-

vaksi. Oikealla ylhäällä on pudotusvalikko, josta 

oletusmäärittelyt löytyvät. 

 

Oletusarvot ovat yleensä jo valmiiksi hyvät, mutta taulukkoarvon alue on monesti väärä. Katso, että 

uudet taulukkoarvot ovat käytössä ja valitse alueeksi Etelä-Savo. Valikossa voi olla ”Etelä-Savo E” 

ja ”Etelä-Savo V”, mutta uusissa taulukkoarvoissa nämä ovat arvoiltaan samat, joten valinnalla ei 

ole merkitystä. Täytä loput arvot, kuten kuvassa. Lisää oletusarvoista tila-arvion ohjeissa sivulla 3. 
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    LIITE 13(2). Tila-arvioharjoitus 

Uusi tila-arvio ja kuviotietojen haku 

 

Palaa alkuvalikkoon ja perusta uusi tila-arvio  -painikkeesta. Täyty yleis- ja 

tilatiedot kuvan mukaisesti. Tilan rekisterinumerot sekä kunnan ja kylän voi selvittää esimerkiksi 

Silva-Palvelusta. 

 

Kuviotiedot voidaan hake TASO – muodossa ”Lataus” – painikkeen kautta tai suoraan Silva-

Kuvion tiedostoista. TASO – kuviotietoja ei välttämättä ole käytössä, joten paina. 

 

Eteesi avautuu lista metsäsuunnitelmia, joille ei välttämättä ole määritetty omistajaa. Etsitään met-

säsuunnitelma siis numerohaun kautta. 

 

Jotta tarkka metsäsuunnitelma löytyisi, kirjoitetaan hakukenttään kunta, alue ja metsäsuunnitelman 

numero. Nämä tiedot löytyvät esimerkiksi Silva-Palvelusta. Paina tämän jälkeen ”Hae”. 

 

Jäljelle jää vain yksi metsäsuunnitelma. 

Tuplaklikkaa siitä, jolloin kuviotiedot ko-

pioituvat tila-arviointiin. Tämän jälkeen 

palaa aloitussivulle. 
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    LIITE 13(3). Tila-arvioharjoitus 

Summa-arvio 

Paina  jolloin aukeaa alla oleva näkymä. 

 

Kantohinnat ja maan arvot määräytyvät aikaisemmin valitun alueen perusteella, jossa hinnat poh-

jautuvat Tapion summa-arvomenetelmän aputaulukoihin. Kuten huomaat, lehdolle ja kuivahkoa 

kangasta karummalle ei ole annettu maan arvoa, eikä niille ole annettu taimikon hintoja, puuston 

odotusarvokertoimia tai -lisiä. Kyseisiä maapohjia ei tilalla ole, joten niitä ei tarvitse nyt täyttää. 

 

Täytä kuitenkin e/m
3
 arvot muulle tukille ja kuidulle sekä energiapuulle. Alennusprosentti on apuna 

käyvän hinnan arvioinnissa. Ilman korjausta summa-arvo johtaa pääsääntöisesti arvonlaskennassa 

liian korkeisiin arvoihin. Käytännössä vuotuisten hallintokulujen perusteella tehtävä korjaus on 15 –

25 % ja kokonaisarvon korjaus kokonaisuudessaan 30 – 50 %. Koska alueella on rantaa, voidaan 

käyttää 15 % korjausprosenttia. Lisää alennusprosentista ja sen käytöstä löytyy tila-arvion ohjeista 

sivulta 25. 

 

Kuviotiedoissa voit tarkastella kuviotietoja ja muuttaa niitä, sekä lisätä ja poistaa kuvioita. Koska 

kuviotietomme on haettu voimassa olevasta metsäsuunnitelmasta, ei muutoksia tänne tarvitse tehdä. 

 

Paina painikkeesta . 
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    LIITE 13(4). Tila-arvioharjoitus 

 

Painamalla ”Hae taulukkoarvot”, ohjelma etsii Etelä-Savon alueen odotusarvokertoimet puustolle, 

sekä taimikon hehtaarikohtaiset arvot. ”Muu arvo” kohtaan voidaan manuaalisesti lisätä jotain heh-

taarikohtaista arvoa kuviolle, mitä metsäsuunnitelman perusteella ei heti nähdä. Nyt sellaista ei tar-

vitse lisätä. 

 

Paina ”Laske arvo” ja näet tilan käyvän arvon. 

 

Nyt voit palata takaisin aloitussivulle. 
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    LIITE 13(5). Tila-arvioharjoitus 

Tuottoarvio 

 

Seuraavaksi määrittelemme vuotuisen tuottoarvion. Paina  -painiketta. 

Tuottoarviossa täytyy arvioida tilalta saatava vuotuinen hakkuumäärä. Tässä on hyvä käyttää apuna 

Silva-Kuviot –ohjelmaa. Avaa Silva-Kuviot -> Valitse käyttäjä Oppilas Mikkeli -> Ms-luettelo -> 

Linnala Liisa -> Tulosteet -> Esikatselu -> Hakkuut –kooste. Täältä näet kymmenvuotisen kasvun 

sekä suunnitellun hakkuun. Kymmenvuotisen hakkuukertymän jakaminen kymmenellä kertoo suu-

rin piirtein, paljonko vuotuinen hakkuumäärä voisi olla. Jos kooste ei aukea laske ensin MS-jakso 

paikasta Tulosteet -> Laske MS-jakso. 

Hinnaston pitäisi kopioitua suoraan Oletushinnat -> tuottoarvio –lomakkeen oletuskantohinnoista. 

Jos hinnat näyttävät huonoilta päivitä puutavaran hinnasto ajantasaisilla hinnoilla esim. täältä 

https://www.puumarkkinat.fi/ 

 

 

Vuotuisiin kuluihin lisää metsänhoitomaksu, muut kustannukset sekä myyntiverotuksen vero-%. 

Muut kustannukset voi arvioida hakkuut – koosteen kymmenen vuoden hakkuista aiheutuvien hoi-

totöiden perusteella. Tuottoarvio on nyt valmis. 

 

  

https://www.puumarkkinat.fi/
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    LIITE 13(6). Tila-arvioharjoitus 

Välitön hakkuuarvio 

 

Paina , jolloin pääset määrittämään, paljonko tilalta voisi hakata puuta juuri nyt. 

Aluksi laitat hinnat kullekin puutavaralajille eri hakkuissa. Löydät hintatiedot esim. täältä 

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/ 

 

Tämän jälkeen paina ”Laskenta”, jossa määritellään hakattavissa olevat kuviot. 

 

Hakattavat kuviot on hankala arvioida pelkästään numeroiden perusteella. Tähänkin saa apua Silva-

Kuviot – ohjelma metsäsuunnitelmaa katsoessa. Tässä harjoituksessa kopioin hakkuuarvioon kaikki 

suunnitelmaan merkityt hakkuut. (615/2, 616/2, 621/2, 623/1, 625/2, 626/2, 631/1, jossa ku-

vionumero/hakkuutapa). Hakkuu tavan voi valita kuvassa ympyröidystä pudotusväkäsestä. 

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/
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    LIITE 13(7). Tila-arvioharjoitus 

Kun hakkuut on valittu, paina ”Laske”. Ohjelma laskee välittömän hakkuuarvon. 

 

 

Tulosteet 

 

Välittömästä hakkuuarviosta on saatavilla neljä eri tulostetta yl-

häällä näkyvästä Tulosteet – pudotusvalikosta. Esikatselusta voit 

katsoa, mitä tietoa ne antavat. Tulosta näistä hakkuuarvio palau-

tettavaksi. 

 

Palaa takaisin tuottoarvion laskentaan. Tuottoarviosta voi tulostaa vain yhden 

tulosteen, jota pääset esikatselemaan ylhäällä näkyvästä pudotusvalikosta. 

 

Summa-arviot osiossa voidaan tulostaa paljon 

erilaista aineistoa tilan arvoon liittyen. Harjoi-

tusta varten tulosta yhteenveto. 

 

Palauta kaikki kolme tulostetta. 
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   LIITE 14(1). Tila-arvioharjoituksen vastaukset 
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LIITE 14(2). Tila-arvioharjoituksen vastaukset 
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   LIITE 14(3). Tila-arvioharjoituksen vastaukset 
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    LIITE 15. Tila-arvio tehtävä 1 

Tehtävä 1 

Tila-arvio 

 

Tee Kivelän Karin ja Jaanan metsätilalle Kukkaroniemi (593-403-0002-0093) tila-arvio, joka sisäl-

tää summa-arvion, tuottoarvion sekä välittömän hakkuuarvion. Myytävä tilaosuus on vain metsä-

suunnitelman kattava alue tunnistenumerolla 593-556-207. Tila sijaitsee Pieksämäellä ja siihen kuu-

luu paljon Kukkaroniemen rantaviivaa. 

 

Käytä summa-arviossa Etelä-Savon aluetta, mutta määritä itse puuttuvat hinnat esim. kitumaalle ja 

muulle tukki- ja kuitupuulle. Arvioi itse alennusprosentti (Tila-arvio – ohje sivu 25). 

 

Käytä tuottoarviossa ja välittömässä hakkuuarviossa nykyisiä hintoja. Löydät ne esim. täältä 

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/. Käytä laskentakorkokantana 3,5 % ja 

myyntiveroprosentti 30 %. 

 

Käytä välittömässä hakkuuarviossa metsäsuunnitelmaan 2009-2012 välille tarkoitettuja hakkuita. 

Metsäsuunnitelman hakkuukuviot löydät Silva-Kuvioista. 

 

Käytä apunasi tila-arvion pdf-ohjetta sekä tila-arvioharjoitusta. Muista käyttää myös Silva-Kuviot 

ohjelmaa esimerkiksi vuotuista hakkuumäärää arvioidessasi. 

 

Palauta tulosteena yhteenveto summa-arviosta, välitön hakkuuarvio, sekä tuottoarvio. 

 

  

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/
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    LIITE 16. Tila-arvio tehtävä 2 

Tehtävä 2 

Tila-arvio 

 

Tee Miettisen Matin metsätilalle Salvosmäki (593-403-0002-0093) tila-arvio, joka sisältää summa-

arvion, tuottoarvion sekä välittömän hakkuuarvion. Myytävä tilaosuus on vain metsäsuunnitelman 

kattava alue tunnistenumerolla 593-556-201. Tila sijaitsee Pieksämäellä. 

 

Käytä summa-arviossa Etelä-Savon aluetta, mutta määritä itse puuttuvat hinnat esim. karukkokan-

kaalle ja muulle tukki- ja kuitupuulle. Arvioi itse alennusprosentti (Tila-arvio – ohje sivu 25). 

 

Käytä tuottoarviossa ja välittömässä hakkuuarviossa nykyisiä hintoja. Löydät ne esim. täältä 

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/. Käytä laskentakorkokantana 3,5 % ja 

myyntiveroprosenttina 30 %. 

 

Käytä välittömässä hakkuuarviossa metsäsuunnitelmaan 2008-2014 välille tarkoitettuja hakkuita. 

Metsäsuunnitelman hakkuukuviot löydät Silva-Kuvioista. 

 

Käytä apunasi tila-arvion pdf-ohjetta sekä tila-arvioharjoitusta. Muista käyttää myös Silva-Kuviot 

ohjelmaa esimerkiksi vuotuista hakkuumäärää arvioidessasi. 

 

Palauta tulosteena yhteenveto summa-arviosta, välitön hakkuuarvio, sekä tuottoarvio. 

 

  

http://www.metsalehti.fi/Metsalehti/Puunhinta/Koko-maa/
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   LIITE 17(1). Tila-arvio tehtävä 1 vastaukset 
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   LIITE 17(2). Tila-arvio tehtävä 1 vastaukset 
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   LIITE 17(3). Tila-arvio tehtävä 1 vastaukset 
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   LIITE 18(1). Tila-arvio tehtävä 2 vastaukset 
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   LIITE 18(2). Tila-arvio tehtävä 2 vastaukset 
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   LIITE 18(3). Tila-arvio tehtävä 2 vastaukset 
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   LIITE 19(1). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Oja- ja tiehanke 

Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

 

 

Tämä harjoituksen opastaa, kuinka Oja- ja tiehanke – ohjelmalla tehdään ojitushanke. Tarkoitukse-

na on, että osaat jatkossa luoda hankkeen ja lisätä siihen osakkaat sekä lisätä, hinnoittaa ja jakaa 

osakkaille hankkeen tuotteet ja siirtää ne laskutukseen. Harjoituksen kulkua voi seurata myös Oja- 

ja tiehanke –ohjeista alkaen sivulta 8. 

 

Tehtävä: Perusta ojitushanke Pääskynmäelle Linnalan Liisalle (rek. 491-448-002-0018), sekä hä-

nen naapurilleen Jaakko Juntuselle (rek. 491-448-002-0017). Perattavana ovat Syvälampeen laske-

vat ojat. Tarkoituksena on myös yhdistää Linnalan tilalta kulkeva oja Juntusen laskuojaan. Tee 

myös tarvittavat vesistönsuojelutoimenpiteet. 

 

Hankkeen perustaminen 

 

Aluksi avaa Oja- ja tiehanke. Valitse Oppilas Mikkeli ja valitse ”Hankkeet”. Hankkeelle määritel-

lään tunnistamista helpottava nimi, hanketyyppi ja rahoitusmuoto. Tämä jälkeen hyväksy perusta-

minen. 
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   LIITE 19(2). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Täytä hankkeelle yleistiedot. Yleistiedoista saat lisätietoa Oja- ja tiehanke – ohjeista sivulta 8. 

 

Tilan ja osakkaan lisääminen 

 

Mene Tilat ja osakkaat – välilehteen ja etsi nimi- tai rekisterihaulla Linnalan Liisan tila.  
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   LIITE 19(3). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Jaakko Juntusta ei löydy listalta nimen eikä tilarekisterin perusteella. Hänellä ei siis ole rekisteriin 

kirjattua metsäsuunnitelmaa, joten tehdään uusi omistaja. 

 

Kirjaa uuden omistajan tiedot. Sinisen ympyrän paikalla pitäisi olla uuden tilan perustamiseen tehty 

painike, mutta jos se puuttuu paina hyväksy. Omistajatiedot nollaantuvat, mutta kun suljet tilan ja 

kaksoisklikkaat sen uudelleen auki, pitäisi tietojen olla palautuneet, ja uuden tilan luominen mah-

dollista. 
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   LIITE 19(4). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Anna uudelle tilalle nimi sekä tilan tunnisteet ja hyväksy tila. 

 

Nyt molemmat tilat tulisi näkyä Tilat ja osakkaat – välilehdessä.  

 

Hankkeen tuotteet 

 

Seuraavaksi katsotaan hankkeen tuotteet, jotka löytyvät alareunasta. Hankkeelle kopioidaan auto-

maattisesti tuotetiedot perustuotteista ai-

na, kun hanke perustetaan. Jo tässä vai-

heessa voidaan hinnoitella tuotteet, joita 

tullaan käyttämään hankkeessa. 

 

Hae kirjanpitotilit –painikkeella voidaan hakea sekä tavalliset että käännetyt alv:n kirjapitotilit 

hankkeen tuotteelle perustuoteluettelosta. 

Lisää puuttuvat tuotteet –valinnan kautta taas on mahdollista kopioida hanketuotteisiin puuttuvat 

tuotteet perustuoteluotteluelosta, mikäli sinne on hankkeen aikana tehty muutoksia. 

 

Näille painikkeille ei ole nyt kuitenkaan tarvetta, vaan päivitetään tuotteiden hinnat. 
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   LIITE 19(5). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Voit käyttää vastaavia hinnastoja. Hinnat eivät vastaa todellisia kuluja. 

 

Hankekartta 

 

Seuraavaksi perustetaan hankekartta. Han-

kekarttaan merkitään kaikki tuotteet, joita 

hankkeelle ollaan tekemässä (Ojat, lietekuopat, laskeutusaltaat, sillat, ojarummut jne.) 

 

Klikkaamalla Hankekarttaa aukeaa Oja- ja tiehankeGis, josta pääset tarkastelemaan tiloja. Etsi Sy-

välampi, jonka yläpuolella on Jaakko Juntusen tila 2:17 sekä osa Liisa Linnalan tilaa 2:18. 
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   LIITE 19(6). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Pudotusvalikoista kaksi reunimmaista ovat hankekartan muokkauksen kannalta tärkeimmät. Työ-

kohteet –pudotusvalikosta löytyy hankkeen tuotteet, joille äsken määritimme hinnat. Ojaviivoista 

löytyy perkaus-, täydennys- ja uudisojat sekä piennartasanteet. Ojapisteissä on lietekuoppa, laskeu-

tusallas, pohjapato, rumpu, ajoluiska ja silta. Tieviivat ovat käytössä kun tehdään tiehanketta. Työ-

kohde poistetaan valitsemalla nuolityökalulla haluttukohde ja valitsemalla Työkohteet -> poista 

valittu kohde tai työkalupalkin  pikakuvake.  

 

Karttamerkinnöistä löytyy muita leimikon tekoa varten tarvittavia karttamerkkejä, kuten ajourat ja 

varastopaikat, joita ojitussuunnitelmaa tehdessä tarvitaan. 
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   LIITE 19(7). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Aloitetaan piirtämällä perkausojaa tilalle 2:18. karttapohjalla näkyvän ojaviivan mukaisesti. Aloita 

piirtäminen aina sieltä, minne oja laskee. Oja aloitetaan klikkaamalla aloituspisteestä hiiren vasenta 

näppäintä ja vetämällä viiva hiirtä liikuttamalla käännöskohdissa klikaten, viimeisessä pisteessä 

kaksoisklikataan. 

 

Nyt eteesi aukeaa kohdennus. Tässä varmistetaan piir-

retty tuote sekä sen jakautuminen osakkaiden kesken. 

Nimeä kohde ensimmäisenä. Voit käyttää tuotekoodia 

tai juoksevaa numerointia tuotteesta. PURA- painike 

näyttää kaikki tuotteet, jos ehdotettu tuote ei ole halua-

masi. HYVÄKSI (EI KOHDENNUSTA) tekee kohden-

nuksen automaattisesti. Klikataan HYVÄKSI JA 

KOHDENNA TILOILLE niin näemme, kuinka kohde 

jakautuu. 

 

Ohjelma vie sinut takaisin Oja- ja Tiehanke – 

ohjelmaan ja näyttää kuinka kohdennus jakau-

tuu. Koska oja on piirretty kokonaan Pääsky-

mäki tilalle, ehdottaa se tilan osuudeksi 100 %. 

Määrässä näkyy äsken piirretty oja metreinä. 

Olemme tähän tyytyväisiä, joten paina ”Paluu” 

ja pääsemme takaisin Oja- ja tiehankeGis:iin. 

 

Piirrä nyt myös tilalle 2:17 perkausoja ja kohdenna 

se. Jätä pieni pätkä perkaamatta, jotta oja ei laske 

suoraan lampeen. Karttasi pitäisi näyttää nyt tältä. 
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   LIITE 19(8). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Seuraavaksi piirretään täydennysoja, joka yhdistää 

Pääskymäen ojan Syvälammen ojaan. Piirrä täy-

dennysoja kuvan mukaisesti.  

 

Kun kohdennat ojan tiloille, huomaat, että ojien 

pituudet ovat nyt jakautuneet Pääskymäen ja Sy-

välammen tilojen kesken. 

 

 

Tarvittavat ojat on nyt merkitty karttaan. Seuraavaksi lisäämme ojapisteet, kuten laskeutusaltaat. 

Valitse laskeutusallas Työkohteet -> 

Ojapisteet -> Laskeutusallas ja klikkaa 

risteystä, jossa täydennysoja kohtaa pe-

rattavan ojan. Tässä voisi olla hyvä paik-

ka altaalle. Vaikka allas on kokonaan 

Juntusen tilalla, täytyy muistaa, että sii-

hen laskeutuu myös Linnalan tilalta vet-

tä. Kustannusten jako täytyy sopia etukä-

teen, mutta nyt voimme jakaa ne puolik-

si. 

 

Lisää kohdennukseen Pääskymäki kolmiosta. Klikkaa Osuus-% ja laita molemmille tiloille 50 %. 
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   LIITE 19(9). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Lisää seuraavaksi kaksi liete-

kuoppaa laskeutusaltaan jäl-

keen. Jaa kohdennukset tiloil-

le tasan.  

 

Tehdään vielä ajoluiska Pääs-

kymäen tilalle. Ota Työkoh-

teet -> Ojapisteet -> Ajoluis-

ka ja piirrä ajoluiska mieles-

täsi sopivaan paikkaan. Koh-

denna se kokonaan Pääsymä-

en tilalle. 

 

Pisteiden kuten ajoluiskan ja sillan kiertokulmaa voi muuttaa ojan tai tien suuntaiseksi valitsemalla 

nuolityökalulla haluttu kohde ja ylävalikosta Työkohteet -> Muuta kierto-

kulmaa. Kohdetta voidaan kääntää klikkaamalla nuolia tai syöttämällä asteet 

ruutuun. Muuta ajoluiskan kiertokulmaksi 30 astetta. Hyväksy asteluku pai-

namalla ”Aseta” ja klikkaa OK. 

 

Nyt kartan tulisi näyttää tältä. Työkohteet on nyt merkitty, joten seuraavaksi 

laitamme tarvittavat karttamerkit kuten ajourat ojalle sekä varastopaikat. 
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   LIITE 19(10). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Karttamerkeistä voisimme lisätä 

pintavalutusalueeksi rannikon. 

Valitse Karttamerkinnät -> Pin-

tavalunta ja ala piirtämään aluet-

ta klikkaamalla hiiren oikealla. 

Lopeta kuvio kaksoisklikkaa-

malla. Merkitse myös varastointi 

paikka ojaristeykseen, joka vai-

kuttaa järkevimmältä paikalta 

täydennysojituksesta ja Pääsky-

mäen tilalta tuleville puille. 

 

Valitse sopiva tulostuskoko Tie-

dosto -> Tulostus -> Valitse so-

piva tulostuskoko ja tulosta kart-

ta. Nyt voi palata takaisin Oja- ja tiehankkeeseen  painikkeella. 

 

 

Työsuunnitelmat ja niiden kustannus 

 

Työsuunnitelmat välilehdessä 

näet nyt lisäämäsi työkohteet. 

Voit vielä muokata kohdennuk-

sia tai poistaa työkohteita Valit-

se/Korjaa – painikkeesta. 

Teimme kohdennukset jo lisät-

täessä karttakohteet, joten 

viemme nyt tuotteet toteutusri-

veiksi. Klikkaa kohdetta ja pai-

na Vie toteutusriviksi. 
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   LIITE 19(11). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Painike vie tuoterivin ”Toteutuneet kustannukset” – välilehdelle. Tässä voit vielä muokata tuotteen 

hintaa ja kohdennuksia jos on tarve. Kun kaikki näyttää hyvältä, paina Hyväksy. Vie kaikki loput-

kin tuotteet toteutusriveiksi. 

 

Kun kaikki tuotteet on siirretty toteutettavaksi, siirry laskutukseen. 

 

Laskutuksen siirto siirtäisi laskun eteenpäin, mutta laskutuspolut eivät ole kunnossa. Siirrytään esi-

katseluun. 

 

Esikatselusta näet, kuinka työkohteet ja hinnat ovat jakautuneet hankkeen osakkaiden kesken. Palaa 

takaisin hankkeeseen painamalla Sulje. 
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   LIITE 19(12). Ojitushankkeen perustamisharjoitus 

Paremman tulostettaan kustannusarvion löydät ylhäältä pudo-

tusvalikosta ”Hanketulosteet_Oja”. Avaa täältä Kustannusarvio 

ja tulosta se. 

 

Vesiensuojelusuunnitelma 

 

Seuraavaksi avaa Vesiensuojelusuunnitelma samasta välileh-

destä. Yleiset -osaan tulee kaikki perustieto, laskeutusaltaat 

välilehteen tulee altaan valuma-alue ja mitoitukset. Kunnossa-

pitosuunnitelma välilehteen riittää tässä harjoituksessa, kun 

laitat ruksin kohtaan Ojasuunnitelmakartta. Täytä yleiset tiedot ja laskeutusaltaan tiedot kuvan mu-

kaisesti. 

 

 

 

Tämän jälkeen paina tulosta ja näet esikatselussa ojitussuunnitelmasi. Tulosta suunnitelma. 

Hanke on nyt valmis. Palauta tulosteet ojitussuunnitelmakartta, vesiensuojelusuunnitelma sekä kus-

tannusarvio 
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   LIITE 20(1). Ojitushankeharjoituksen vastaukset 
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   LIITE 20(2.) Ojitushankeharjoituksen vastaukset 
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    LIITE 21. Ojitushanketehtävä 

Tehtävä 1. 

Ojitushanke Ampuradan Valtionkankaalle 

 

Perusta yhden omistajan kunnostusojitushanke Nikkarilan havaintometsälle tilalle Ampumarata 

(593-403-0012-0032). Ojitus koskee Valtionkankaalla olevaa ojitusaluetta. Alue on rajattu vihreällä 

alla olevaan karttaan. 

 

 

 

Ojituksen asiamiehenä toimii Veikko Kemijärvi ja vara-asiamiehenä Pekka Raato. Työt tulee aloit-

taa viimeistään 20.7.2015 ja kestävät maksimissaan 20 päivää. Työt tehdään kokonaishintaurakalla 

ja urakoitsijana toimii Turvepojat Oy. 

 

Jokainen oja perataan. Käytä tarvittavia vesistönsuojelutoimenpiteitä, kuten kaivuukatkot, laskeu-

tusaltaat, ajoluiskat jne. Muista hinnoitella käyttämäsi menetelmät. Tee myös vesiensuojelusuunni-

telma. 

 

Palauta ojitushankekartta, vesiensuojelusuunnitelma sekä hankkeen kustannusarvio. 
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   LIITE 22(1). Ojitushanketehtävän vastaukset 
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   LIITE 22(2). Ojitushanketehtävän vastaukset 
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   LIITE 23(1). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

Oja- ja tiehanke 

Tiehankkeen perustamisharjoitus 

 

 

Tämä harjoitus opastaa, kuinka Oja- ja tiehanke – ohjelmalla tehdään tiehanke. Tarkoituksena on, 

että osaat jatkossa luoda hankkeen ja lisätä siihen osakkaat sekä lisätä, hinnoittaa ja jakaa osakkaille 

hankkeen tuotteet ja siirtää ne laskutukseen. Osaat myös tehdä tieyksikkölaskelman. Harjoitukseen 

saat apua myös Oja- ja tiehanke -ohjeista. 

 

Tehtävä: Tukiainen Tuula (491-430-0001-0007), Hyssälä Hilkka (491-448-0003-0018), Eerikäinen 

Eino (491-430-0004-0067) sekä Uusniemi Uljas (491-430-0015-0006) perusparantavat ja jatkavat 

tietä aina Uljas Uusniemen tilan perälle asti. Perusta heille tiehanke sekä laske tieyksiköt osakkaille. 

Tee laskutus tieyksikköjen pohjalta. Tiloilla ei asu ketään ja niissä tapahtuu vain metsälön liikennet-

tä. 

 

Hankkeen perustaminen 

 

Aluksi avaa Oja- ja tiehanke. Valitse Oppilas Mikkeli ja valitse ”Hankkeet”. Hankkeelle määritel-

lään tunnistamista helpottava nimi, hanketyyppi ja rahoitusmuoto. Valitaan kopioitavaksi tuotteiksi 

sekä tekeminen että perusparannus. Tämä jälkeen hyväksy perustaminen. 
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   LIITE 23(2). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

Täytä hankkeelle yleistiedot. 

 

Tilan ja osakkaan lisääminen 

 

Mene Tilat ja osakkaat – välilehteen ja etsi nimi- tai rekisterihaulla Tukiaisen Tuulan Harakkahar-

jun tila. 
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   LIITE 23(3). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

Etsi vastaavasti Hilkka Hyssälän (Hyssälä), Eino Eerikäisen (Piirinpuoli) sekä Uljas Uusniemen 

(Hyrssälä) metsätilat. 

 

Hankkeen tuotteet 

 

Seuraavaksi katsotaan hankkeen tuotteet, jotka löytyvät alareunasta. Hankkeelle kopioidaan auto-

maattisesti tuotetiedot perustuotteista ai-

na, kun hanke perustetaan. Jo tässä vai-

heessa voidaan hinnoitella tuotteet, joita 

tullaan käyttämään hankkeessa. 

 

Hae kirjanpitotilit – painikkeella voidaan hakea sekä tavalliset että käännetyt alv:n kirjapitotilit 

hankkeen tuotteelle perustuoteluettelosta. 

Lisää puuttuvat tuotteet – valinnan kautta taas on mahdollista kopioida hanketuotteisiin puuttuvat 

tuotteet perustuoteluotteluelosta, mikäli sinne on hankkeen aikana tehty muutoksia. 

 

Hintoja ei välttämättä kirjanpitotileille ole määritelty, joten hinnoitellaan tuotteet itse. Tässä hank-

keessa käytämme varsitien perustyötä, varsitien perusparannusta ja varsitien pääl.raken. (ajettava 

sepeli), joten hinnoitellaan vain nämä. 

 

 

 

Hankekartta 
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   LIITE 23(4). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

Siirrytään piirtämään hankekarttaa. Klikkaa alhaalla näkyvää  -painiketta, niin pää-

set Oja- j tieGis – ohjelmaan. 

 

Kuvassa näkyvä purppura osuus tiestä perusparannetaan ja siniseen osuuteen tehdään kokonaan 

uusi varsitie.  

 

Työkohteet –pudotusvalikosta löytyy 

tiehankkeelle olennaiset piirtotyöka-

lut kohdasta ”Tieviivat”. Voit piirtää 

varsi-, alue-, tai runkotietä, sekä teh-

dä näihin perusparannuksia. Lisää 

piirtotyökaluista ja niiden toiminnas-

ta Oja- ja tiehanke –ohjeissa sivulla 

41. 

 

Valitse ensin Varsitie pp ja piirrä 

sillä tien alkuosa. Aloita piirtäminen 

klikkaamalla kerran hiiren vasenta, ja  
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   LIITE 23(5). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

lopeta viiva kaksoisklikkaamalla hiiren vasenta 

näppäintä. 

Kun tie on piirretty, anna sille nimi ja tienumero. 

Tienumero kannattaa säilyttää juoksevana ja se 

on automaattinen. Valitse tuote listalta (723) ja 

päivä HYVÄKSY (EI KOHDENNUSTA), sillä 

kohdennus tehdään myöhemmin yksiköinnin 

perusteella. 

 

Valitse nyt Varsitie – työkalu ja jatka piirtämistä 

perusparannettavan tien lopusta aina Hyrssälän 

tilan itärajalle asti. 

 

Kartan pitäisi nyt näyttää tältä. 

 

Kun tiet on piirretty, pääset takaisin Oja- tiehanke – ohjelmaan  -painikkeella. 

 

Muut tuotteet 

 

Seuraavaksi lisäämme tiehen kohdistuvat muut tuotteet. Mene ”Työsuunnitelma” välilehteen ja va-

litse ”Muut kohteet/Korjaa-Lisää”. 
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   LIITE 23(6). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

 

Lisätään uusi tuoterivi. Varsitien päälle tarvitaan mursketta, joten valitaan tuotekoodi 733. 

 

 

Nyt meidän täytyy arvioida, paljonko mursketta tarvitaan. Määrä ovat kuutioita. Lasketaan ensin 

tien pituus Oja- ja TieGIS –ohjelmassa. Palaa ohjelmaan alhaalla ovelasta  -painikkeesta. Kart-

taohjelmassa tien pituus voidaan laskea   -työkalulla. Tien pituus pitäisi olla n. 1517 metriä 

 

Jos ajatellaan, että murskekerros on noin 10 cm ja tien leveys olisi 

4,5 metriä, niin voidaan laskea kuutiotilavuus 1517m * 4,5m * 0,1m = 683 m
3
 

 

Palataan Oja- ja tiehankkeeseen  -painikkeesta ja lisä-

tään äskeisen tuotteen määräksi 683. 

Tämän jälkeen paina hyväksy. Ohjelma kysyy jakoperus-

tetta määrälle. Käytetään jakoperusteena tieyksikkölas-

kelmaa, joka tehdään myöhemmin.  
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   LIITE 23(7). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

Tieyksikkölaskelmat 

 

Nyt työsuunnitelmissa näkyy äsken piirtämäsi tiet ja niiden pituus sekä kustannusarvio. Ennen kuin 

tiet viedään toteutusriveiksi, täytyy ne kohdentaa osakkaille. Siihen tarvitsemme tieyksikkölaskel-

maa, joten siirry tähän välilehteen. 

Klikkaamalla  -painiketta, voidaan aloittaa uuden tieyksiköinnin teko.  

 

Perustamisvaiheessa oh-

jelma kysyy laskelman 

perustiedot. Tehdään 1. 

laskelma jonka tyyppi on 

”Rakentaminen tai perus-

parannus”. Tämän jälkeen 

paina ”Hyväksy”. 

 

Laskelman osakkaiksi tulivat nyt kaikki aikaisemmin valitut tilat. Mainittakoon tässä, että ”Avaa 

osittelukäsikirja” avaa sinulle Maanmittauslaitoksen käsikirjan osittelusta, joka auttaa tieyksiköin-

nin laskemisessa. Jokaiselle osakkaalle lasketaan yksiköinti ensin klikkaamalla nimestä ja paina-

malla ”Valitse” 

Valitaan ensin Tukiainen Tuula. 
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   LIITE 23(8). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

Ensimmäisenä osakastyypiksi valitaan maatila ja vuotuinen hakkuumäärä keskimääräisen kasvun 

perusteella. 

Alla on liikennelajit. Tienkäyttöyksiköihin lasketaan hehtaarimäärä, johon uusi tai parannettava tie 

vaikuttaa. Tulo, m – kohtaan merkataan metrimäärä, josta tien laskenta alkaa. Tämä on yleensä 0, 

paitsi sisäisillä liikennelajeilla. Lähtö, m – kohtaan merkitään tien loppupää. Käytetyn matkan ja 

matkan korjauskertoimen ohjelma laskee itse syötettyjen tietojen perusteella. Kerrointa voi muuttaa 

myös manuaalisesti, jos on tarve. Lisää ohjeita tieyksiköiden lisäykseen liittyen löytyy Oja- tiehan-

ke – ohjeista sivulta 18. 

 

Lisätään uusi liikennelaji metsälön liikenteestä. Etsi MeL, joka vastaa aluetta Etelä-Suomi. 

 

Nyt tarvitsemme tienkäyttöyksiköt (vaikutusala hehtaareina) sekä käytettävän tien pituuden. Tien 

pituuden sekä vaikutusalan voit laskea Tie- ja ojaGisissä. Palataan siis sinne. 

Ylärivissä näkyvistä työkaluista  mittaa pituutta ja  pinta-alaa. 

 

Kun olet mitannut mielestäsi sopivan pinta-alan sekä tien pituuden, merkitse nämä tieliikennelajiin 

ja tallenna. Tieliikennettä ei tarvitse kohdistaa tielle. 
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   LIITE 23(9). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

 

Tee sama myös muille metsätiloille. 

 

Kun laskelman kaikille osakkaille on laskettu tieyksiköt, voit numeroida osakkaat. Ohjelma nume-

roi osakkaat käytetyn tien pituuden mukaan. 

 

 

Kohdennus ja töiden toteutus 

 

Kohdennetaan työkustannukset yksikköjen perusteella. Siirry työsuunnitelma –välilehteen. 

 

Klikkaa alhaalta 

”Kohdenna kaikki”. 

 

 

 

 

 

 

Avautuvassa ikkunassa laita ruksi jokaiseen ”Kohdennetaan” kohtaan. Varmista että jakoperusteena 

on tieyksikkölaskelma sekä äsken tekemäsi laskelmanumero. Tämän jälkeen paina ”Kohdenna”. 
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   LIITE 23(10). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

 

Nyt työt on kohdennettu, joten ne voidaan siirtää toteutusriville. Valitse työlaji ja klikkaa 

 -painikkeesta. Työlaji siirtyy toteutuneisiin kustannuksiin. Paina hyväk-

sy. Tee tämä kaikille töille. 

 

 

Tulosteet 

 

Yksi olennainen tuloste on tieyksikkölaskelma. Se löytyy kyseisestä välilehdestä. Tulosta se. 

 

Toinen tärkeä tuloste on kustannusarvio tilaerittelyllä. Se 

löytyy pudotusvalikosta ”Hanketulosteet_Tie”. Ota kus-

tannusarvioon mukaan Kemera ja työerittely, jos ohjelma  
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   LIITE 23(11). Tiehankkeen perustamisharjoitus 

niistä erikseen kysyy. Avautuvassa tulosteessa näet nyt kuinka kustannukset jakautuvat osakkaille 

sekä paljonko he saavat Kemeran tukea. 

 

Palauta tulosteet tieyksikölaskelma ja kustannusarvio tilaerittelyllä, jossa näkyy Kemera. 
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  LIITE 24(1). Tiehankkeen perustamisharjoituksen vastaukset 
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  LIITE 24(2). Tiehankkeen perustamisharjoituksen vastaukset 

 



122 
 

     LIITE 25. Tiehanketehtävä 1. 

Tehtävä 1. 

Tiehankkeen tasainen kustannus 

  

Perusta tiehanke Jokela Pirjon Pitkäkankaan tilalle (593-403-0001-0019) sekä Koivula Minnan 

Ukonmäen tilalle (593-403-0002-0093). Tie vaatii perusparannuksen Ukonkankaalla. Parannettava 

tie on merkitty vihreällä alla olevaan karttaan. 

 

Metsänomistajat ovat sopineet, että kumpikin kustantaa omalle tilalle tehtävät työt. Kohdenna siis 

kustannukset tien pituuksien mukaan. Käytä apunasi tiehankeharjoitusta sekä Oja- ja tiehankkeen 

pdf-ohjetta. Mieti, mitä tuotteita lisäät hankkeelle. 

 

Palauta kustannusarvio hankkeesta, jossa näkyy myös Kemera. 
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   LIITE 26. Tiehanketehtävä 1. kustannusarvio 
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     LIITE 27. Tiehanketehtävä 2. 

Tehtävä 2. 

Tiehankkeen perustaminen ja tieyksiköinti 

 

Perusta tiehanke Jokela Pirjon Pitkäkankaan tilalle (593-403-0001-0019) sekä Koivula Minnan 

Ukonmäen tilalle (593-403-0002-0093). Tarkoituksena on tehdä tie Kukkaroniemeen kartan mukai-

sesti. Vihreällä merkitty on perusparannettavaa vanhaa tietä ja sinisellä merkattu on uutta tietä. Ra-

kennettava ja parannettava tie ovat varsiteitä. 

 

Työt aloitetaan 1.6.2015 ja toteutuvat 1.7.2015 mennessä. Lasku maksetaan yhtenä eränä urakoitsi-

jalle Jetsun maansiirto Oy:lle. 

 

Hinnoittele perusparannettava ja uusi varsitie järkevästi. Tee tieyksiköinti ja käytä sitä kustannuksi-

en jakoperusteena. Käytä apunasi tiehankeharjoitusta sekä Oja- ja tiehankkeen pdf-ohjetta. 

 

Palauta tulosteena tieyksikkölaskelma sekä kustannusarvio. 
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   LIITE 28(1). Tiehanketehtävä 2. vastaukset 
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   LIITE 28(2). Tiehanketehtävä 2. vastaukset 


