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Metsätietostandardit - Metsäkeskussanomat 

Muutokset V8 → V9 

 

 
Muutospäivä Kuvaus 

16.12.2016 
Muutokset V8.34 → V9.23. Janne Loikkanen, Bitcomp Oy. 

14.2.2019 
Skeemapakettiversiotäsmennyksiä. Janne Loikkanen, Bitcomp Oy. 

Metsäkeskussanomien muutokset V8 → 
V9 

Skeemapaketilla V8.34 validoituvat sanomat validoituvat myös 

skeemapaketilla V9.24. 

Alla listattuna muutokset elementtikohtaisesti. Listassa 

elementtihierarkia juurielementistä alkaen. Elementtihierarkian 

alla kuvaus muutoksesta. Tarpeen mukaan muutokseen voi 

tutustua tarkemmin sanomadokumentaatioiden avulla. 

<ForestCentreMessage schemaPackageVersion=""> 

Uusi koodi "V9" schemaPackageVersion -attribuutissa 

 

<ForestCentreMessage> <ForestUseDeclaration> <CuttingRightsOwner> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <ForestUseDeclaration> <CuttingsRightsOwnerRepresentative> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

 

<ForestCentreMessage> <ForestUseDeclaration> <Sender> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <ForestUseDeclaration> <DeclarationRealEstates> <RealEstateOwners> 
<RealEstateOwner> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <ForestUseDeclaration> <DeclarationRealEstates> <RealEstates> 
<RealEstate> 

Kiinteistön (RealEstateName) nimen pituus muuttunut = pidempi kuin aiemmin 

  

<ForestCentreMessage> <ForestUseDeclaration> <DeclarationRealEstates> <ProcessingAreas> 
<ProcessingArea> <DeclarationStands> <DeclarationStand> <MainGroup> 

Uudet koodit 0 Ei määritelty, 9 Tie, 10 Linja (esim. sähkölinja) 
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<ForestCentreMessage> <FinancingActApplication> <Sender> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

 

<ForestCentreMessage> <FinancingActApplication> <Attorney> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActApplication> <FinancingActRealEstates> 
<FinancingActRealEstate> 

Kiinteistön (RealEstateName) nimen pituus muuttunut = pidempi kuin aiemmin 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActApplication> <ApplicationActors> <ApplicationActor> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActApplication> <PartsOfProject> <PartOfProject> 
<PlanAndSubsidy> <FinancingActApplicationStands> <FinancingActApplicationStand> <MainGroup> 

Uudet koodit 0 Ei määritelty, 9 Tie, 10 Linja (esim. sähkölinja) 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActCompletionDeclaration> <Sender> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActCompletionDeclaration> <Attorney> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActCompletionDeclaration> <FinancingActRealEstates> 
<FinancingActRealEstate> 

Kiinteistön (RealEstateName) nimen pituus muuttunut = pidempi kuin aiemmin 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActCompletionDeclaration> <CompletionDeclarationActors> 
<CompletionDeclarationActor> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActCompletionDeclaration> <WorkingRepresentatives> 
<WorkingRepresentative> 

Osoitteessa uudet vapaaehtoiset elementit StateCode ja StateText 

 

<ForestCentreMessage> <FinancingActCompletionDeclaration> <PartsOfProject> <PartOfProject> 
<CompletionDataAndSubsidy> <FinancingActCompletionStands> <FinancingActCompletionStand> 
<MainGroup> 

Uudet koodit 0 Ei määritelty, 9 Tie, 10 Linja (esim. sähkölinja) 

  

<ForestCentreMessage> <FinancingActCompletionDeclaration> <PartsOfProject> <PartOfProject> 
<CompletionDataAndSubsidy> <FinancingActCompletionStands> <FinancingActCompletionStand> 
<RemovalClass> 
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Uudet koodit 9 Nuoren metsän hoito, Etelä-Suomi, poistuma alle 1500 kpl/ha; 10 Nuoren metsän hoito, Etelä-
Suomi, poistuma yli 1500 kpl/ha; 11 Nuoren metsän hoito, Pohjois-Suomi, poistuma alle 1000 kpl/ha; 12 
Nuoren metsän hoito, Pohjois-Suomi, poistuma yli 1000 kpl/ha 


