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puustotiedot, maastotiedot ja tiestö-
tiedot voidaan yhdistää samaan pal-
veluun. Tarkoituksena on parantaa 
mm. puunhankinnan ja metsänhoi-
topalveluiden kustannuskilpailuky-
kyä. 

Metsään.fi-palvelu on hyvä esi-
merkki valtakunnan tason met-
sävaratietojärjestelmästä. Palve-
lun toimijaversiota esitellyt metsä-
keskuksen asiakaspäällikkö Jou-
ni Aila ennakoi myös valtion met-
sien hyödyntävän tätä järjestelmää 
aikanaan.

Kuka maksaa big datan?

Päivän mittaan keskusteltiin enem-
män alan turvallisuusasioista kuin 
kustannuspuolesta. Toisaalla Kone-
yrittäjien liiton Simo Jaakkola on 
hiljattain julkisuudessa todennut, 
että koneyrittäjien hyvästä kan-
nattavuudesta tulee huolehtia, ei-
kä yrittäjiä voisi Jaakkolaa tulkiten 
laittaa luonnonvaratiedon kerääjik-
si ilman erillistä korvausta.

Oma kysymyksensä on myös 
se, saako joku jonkin toisen kalliil-
la keräämän luonnonvaratiedon il-
maiseksi kuin aikanaan Manu illal-
lisen?

Suomen metsäkeskuksen ja Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun jär-
jestämässä Lämpöyrittäjien digi-
päivässä oli kaikkiaan liki 30 osal-
listujaa. Päivä järjestettiin Läm-
pöyrittäjyyden kasvun lähteet –
hankkeen puitteissa Manner-Suo-
men maaseutuohjelman ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen ra-
hoituksella.

tiedot pitää ostaa maksua vastaan, ja 
niiden ostotarve perustella tarkasti 
Maanmittauslaitokselle. Paikkatie-
toikkunasta löytää esimerkiksi val-
takunnan metsien inventointiin pe-
rustuvia metsävaratietoja sekä tur-
vevaratietoja tai Natura- ja muita 
suojelualueita. Googlen Street Vie-
willä puolestaan voi vilkaista, miltä 
tienvarsimetsä näyttää. 

Väätäinen kuvasi myös uutta säh-
köisen puukaupan Puukuutio-sys-
teemiä. Alan lainsäädännön arvioi-
daan kuitenkin jäävän maakuntauu-
distusten jälkeiseen aikaan, kuului 
yleisön joukosta

Hannu Ala-Talkkari Veljekset 
Ala-Talkkarilta Lapuan Hellanmaal-
ta kertoi lämpölaitosten digitaali-
sista valvontajärjestelmistä. Etäoh-
jattavat toiminnanohjausjärjestel-
mät ovat lisäpalvelu lämpöyrittäji-
en avuksi. Toisin sanoen laitosta 
voi ohjata ja säätää etänä ja tehtaal-
takin nähdään tarvittaessa laitteen 
raja-arvomuutoksia.

Ala-Talkkari piti uusia digijärjes-
telmiä toimintavarmoina, eikä nii-
tä voi häiritä ulkopuolelta. Teolli-
nen internet sekä lämpölaitosta lä-
hellä tapahtuva säätiedustelu ovat 
osa alan tulevaisuutta Ala-Talkka-
rin mielestä.

Forest Big Data vireillä

Päivässä esiteltiin myös Forest Big 
Data –hanketta. Tavoite on luoda 
metsäsektorin kaikille toimijoille di-
gitaalinen metsätietoekosysteemi, 
jossa nykyistä tarkemmat ja moni-
puolisemmat sekä ajantasaisemmat 

Kyse on digitaalisten tekno-
logioiden, kuten älypuheli-
mien, verkkokaupan, teol-
lisen internetin tai kartta- 

ja pilvipalvelujen käytöstä arkipäi-
vän toiminnoissa. Suurten visioiden 
ja strategioiden myötä digitalisaatio 
on vahvasti tulossa myös metsäsek-
torille mm. Forest Big Datan kaut-
ta. Ähtärin Tuomarniemellä järjes-
tettiin helmikuun alussa lämpöyrit-
täjien digipäivä, jossa esiteltiin digi-
talisaation mahdollisuuksia alan toi-
mijoille. 

Tietoa pilvessä

Metsänhoitaja Antti Väätäinen 
esitteli yrittäjille digialan ilmaispal-
veluja. Tienvarsivarastojen hallinta 
tai huoltokustannusten seuranta oli-
vat Väätäisen laatimia esimerkkejä 
pilvipalveluiden käytöstä yritysten 
avuksi. Väätäinen piti pilvipalvelu-
jen tietoturvaa toimivana, eikä esi-
merkiksi Pentagon pääse pilven tie-
toihin käsiksi. Tiedot eivät myös-
kään katoa pilvestä. Alan palvelut 
ovat ilmaisia yrityskäyttöön, mut-
ta pilvipalvelujen määrittämiä käyt-
töehtoja pitää noudattaa. Maksulli-
set pilvipalvelut ovat myös kaikille 
mahdollisia. 

Kansallinen paikkatietoportaa-
li ”Paikkatietoikkuna” on ilmainen 
palvelu, joka perustuu EU-direktii-
viin. Väätäisen mukaan kyseessä on 
kaikkien paikkatietojärjestelmien 
äiti. http://www.paikkatietoportaa-
li.fi/web/fi -osoitteesta yrittäjä voi 
tarkistaa kiinteistöjen rekisterinu-
meroita. Mutta kiinteistörekisteri-

Digioppia 
lämpöyrittäjille 
Tuomarniemellä
Digitalisaatio on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen 
kärkihankkeista. 

Nykyisin Pekan työpäivät 
kuluvat täysin digitaalis-
ten turvajärjestelmien 
parissa. Yhtä lailla yri-

tykset, julkishallinto, kaupat, maa-
tilat ja kotitaloudet hankkivat tänä 
päivänä turvakamerajärjestelmiä. 

Turvakamerat ovat isona apuna 
esimerkiksi vanhainkodin demen-
tiaosastolla karanneita etsittäessä. 
Lisäksi kaupan kassalla kameralla 
voidaan jälkikäteen tunnistaa, mil-
lä setelillä asiakas on maksanut 
ostoksensa. Kun ostoskeskuksen 
aulassa kamera tunnistaa nuoren 
naisen, niin sähköinen mainos-
taulu alkaa markkinoida meikke-
jä. Vanhan miehen tapauksessa 
mainostaulu vastaavasti markki-
noi työkoneita. Maatiloilla kame-
rat avustavat eläinten hyvinvoin-
nin tarkkailussa.

Viirimäen mukaan kamerat 
ovat säänkestäviä. Infrapunaledit 
ovat iso apu pimeällä. Järjestelmät 
on hyvä aina räätälöidä asiakkaan 
tarpeisiin. Myös valvontakohteen 
etäkatselu onnistuu suojatun To-
sibox-systeemin kautta. On hyvä 
aina ilmoittaa kyltillä kamerasta, 
jolloin kameran tallentamaa ku-
vamateriaalia voidaan käyttää to-
disteena esimerkiksi varkausta-
pauksissa.

Teuvalainen Tecnosec oy:n toimitusjohtaja Pekka Viirimäki 
tuntee hyvin turva-alan ja kamerat. Viirimäellä on viiden 

vuoden kokemus alalta. Työuransa Viirimäki aloitti yliopisto-
opintojen jälkeen Ylistarossa peruskoulun luokanopettajana. 

Hannu Ala-Talkkari kertoo lämpölaitosten etähallinnasta (kuva Juha Viirimäki Suomen metsäkeskus).

TEKSTI:  
RISTo lAUHANEN SEAMK JA 

JUHA VIIRIMäKI  
SUoMEN METSäKESKUS

Kameravalvonta tärkeää 
lämpö- ja koneyrittäjille

Pekka Viirimäki Tuomarniemellä lämpöyrittäjien digipäivässä.

RISTo lAUHANEN

HUIPPUOMINAI SUUKSIA 
6-12  TONNIN  KONEISIIN
Rototilt R3:ssa on  kaikki ominaisuudet, joita tavallisesti 
on ollut saatavissa vain isompiin laitteisiin. Kaikki tarjolla 
olevat ohjausjärjestelmät. Huippuluokan turvallisuus 
Secure Lock™ – kauhan turvalukituksen myötä. 
Uuden hydrauliikan ansiosta korkeampi teho ja 
alhaisempi polttoaineenkulutus, 7- kanavainen 
läpivienti, kuormanpitoventtiilit vakiona 
teleskooppisylintereissä. Luokkansa kevein – 
enemmän voimaa itse työhön.

R3 – etkä joudu tinkimään mistään.

rototilt.fi
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