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InnovaatiotYritys

NASDAQ:

TRMB

$2.36 Mrd
Liikevaihto

2 000
Patenttia

14 %
Tuotekehitykseen

Ihmiset

9000+ työntekijää 

35 maassa

Asiakkaita

150 maassa

Trimble pähkinänkuoressa



Transforming The Way the World Works
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22 Offices

20 Dealers

Positioned to Meet a Global Forestry Market
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� 100% Trimble Inc. omistama

� 250 työntekijää

� Meidän sovelluksilla hallitaan:

– Yli 50 M m3 vuosittaiset puunkuljetukset

– 750,000 kilometriä kuljetusta päivittäin

About Trimble Forestry



Trimble Forestry’s Connected Forest

Trimblen Connected Forest ratkaisut mahdollistavat fiksumman päätöksenteon

prosessin kaikissa vaiheissa, metsäsuunnittelusta tehtaan vastaanottoon. 



Esimerkkejä asiakkaista



WoodForce, metsänhoito

Juha Käppi Palvelupäällikkö

MAALISKUU 2018



WoodForce

� Puunkorjuuseen, metsänhoitoon ja 

metsänparannukseen kehitetty palvelu.

� Kehitetty yhdessä Metsä Groupin, Stora Enson ja 

Metsähallituksen kanssa.

� Testattu keskeisten mittalaitevalmistajien kanssa

(Ponsse, John Deere, Komatsu, Ecolog, Rottne/Dasa, 

Parker, LogSet and Technion. Yhteensopivuus nykyisen

StanForD standardin ja StanForD2010 kanssa.





WoodForce

� Suunnittelusovellus, korjuun
mobiilisovellus (PC) ja 
metsänhoidon/- parannuksen
mobiilisovellus (Android).

� Suunnittelijoille työkalut
työnohjaukseen ja seurantaan
muuttuvissa tilanteissa.

� Kenttätyöntekijöille työkalut
tehokkaaseen työskentelyyn.

� Tukee päätöksentekoa tarjoamalla
hyvän näkyvyyden suunnitelmiin ja 
töiden etenemiseen.



WoodForce

� Metsänparannuksen tuotantokäyttö alkoi 8/2016. Tällä

hetkellä noin 700 käyttäjää/resurssia.

� Korjuun tuotantokäyttö alkoi 1/2017. Tällä hetkellä

lähes 1000 resurssia.



WoodForceen toteutetut päätyölajit

� Puunkorjuu

� Energiapuun korjuu

� Maanpinnan käsittely
– Laikutukset, mätästykset ja äestykset.

� Metsän uudistaminen
– Kylvöt, istutukset, taimien kuljetukset ja taimihuolto.

� Raivaus

� Taimikonhoito
– Heinäntorjunta, perkaukset, harvennukset ja hoidot.

� Lannoitus

� Ojitus

� Tienpito

� Tarkastukset



Toimintoketju
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Metsänhoidon suunnittelusovelluksen 
toiminnot
� Käyttäjien ja resurssien luonti

� Lohkon tietojen selailu ja erilaiset hakujen suodatukset

� Töiden suunnittelu resursseille
– Lohkot voi suunnitella sopimussuhteisille resursseille tai vaihtoehtoisesti

lähettää alihankkijayritykselle suoritettavaksi

– Tarvittaessa lohkot voidaan välittää resurssille ilman erillistä suunnittelua
WoodForcessa

� Työmääräilmoitus ja taksatekijät

� Mitattujen koealojen tarkastelu ja laadunseuranta

� Toteuma-alueen päivittäminen

� Lohkon päättäminen ja päättämisilmoituksen teko

� Raportit (esim. työaika ja resurssin tuotosraportit)



Metsänhoidon mobiilisovelluksen toiminnot

� Työsuunnitelma

� Lohkon tiedot

� Ennakko-, aloitus- ja päättämisilmoitukset

� Yksintyöskentelyilmoitus

� Työmääräilmoitus ja taksatekijät

� Työajan ja –matkan raportointi

� Koealamittaukset ja laadunseuranta

� Reitin tallennus

� Toteuma-alueen päivittäminen

� Karttamerkkien ja kuvien lisäys

� Viestinvälitys muille yrityksen WoodForce käyttäjille



Metsänhoidon käyttötapauksen vaiheet

� Seuraavilla sivuilla on kuvattu metsänhoidon tyypillisen

käyttötapauksen vaiheet.

� Kaikki näytönkuvat ovat jo toteutetusta ja 

tuotantoympäristössä laajalla käyttäjäkunnalla

käytössä olevasta sovelluksesta (demodata on toki

keksittyä).



Lohkot suunnittelusovelluksessa

Kukin rivi on yksittäinen esim. SilvaPro:sta lähetetty lohko. Lohkon tarkempiin 

tietoihin pääsee Lohkonumero tai Omista/Lohko linkkiä klikkaamalla.



Lohkot suunnittelusovelluksessa

Lohkoja voi tarkastella myös yhtä aikaa listalla ja kartalla tai 

pelkästään kartalla. Tässä lohkolista ja valitut lohkot osoitekartalla.



Lohkon tietoja suunnittelusovelluksessa



Lohkon tietoja suunnittelusovelluksessa



Lohkon tietoja suunnittelusovelluksessa



Lohkot suunnittelusovelluksessa

Lohkolista ja suunnittelukalenteri.

Lohkot voi suunnitella resurssille esim. raahaamalla lohkon 

haluamansa resurssin aikajanalle. Järjestelmä laskee lohkolle 

automaattisesti arvioidun keston työn määrän ja resurssin 

tuottavuuden perusteella.

Kun lohko on suunniteltu ja lähetetty resurssille se näkyy 

mobiilisovelluksessa.



Mobiilisovelluksen työsuunnitelma
Työsuunnitelma

kartalle

Karttatasot

esim. 

resurssien

sijainnit

kartalle

Eri kartta-

aineistot

Suunnitellut

lohkot listalla

suoritusjärjes-

tyksessä.



Lohkon tietoja mobiilisovelluksessa



Lohko kartalla mobiilisovelluksessa

Valitun kuvion 

toimintoja
• Työmääräilmoitus
• Toteuma-alueen 

tarkennus
• Koealan 

lisääminen



Työmääräilmoitus mobiilisovelluksesta



Koealamittaus mobiilisovelluksessa

1. Lisää koeala 2. Osoita paikka ja kuittaa Ok 3. Syötä mittauksen tiedot



Laadunseuranta mobiilisovelluksessa

1. Valitse toiminnoista laatuseuranta 2. Syötä mittauksen tiedot



Raportoidut työmäärät suunnittelusovelluksessa



Mitatut koealat suunnittelusovelluksessa



Mitatut koealat suunnittelusovelluksessa

Yhteenveto mittaajatyypeittäin (Kuljettaja, yrittäjä, urakanantaja, ulkoinen laadunseuranta).


