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Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutostarpeita 

Pvm Muutos Tekijä 

04.04.2016 1. versio Janne Loikkanen 

12.04.2016 Yleismuutoksiin täydennetty kohdat 5 ja 6 Janne Loikkanen 

13.04.2016 Uusi <Sellers> -elementti CallForOffer:in lapsielementtinä Janne Loikkanen 

25.04.2016 Muutosten erittely skeemapaketteihin V8 (toteutetut) ja V9 (esitetyt) Janne Loikkanen 

27.04.2016 
Maininta uudesta yhteydenottopyyntösanomasta. Tarvekartoitus toimijoilta 

päivitystietosisällöistä. 
Janne Loikkanen 

24.05.2016 

header-elementin uudet attribuutit: schemaPackageVersion ja 

schemaPackageVersionDate. Esitystapa tarjouspyyntöön liitettyjen muiden 

tarjouspyyntöjen ilmaisuun (RelatedCallForOffers). 

Janne Loikkanen 

27.05.2016 

(aamu) 
Teknisen kuittauksen sanoman vaihtoehtoiset muutosten toteutustavat. Janne Loikkanen 

27.05.2016 

(ilta) 

Skype-palaverissa 27.5.2016 sovitut muutokset ja tehdyt päätökset on kirjattu 

tähän dokumenttiin. 
Janne Loikkanen 

20.06.2016 Payment -elementille lisätty id -attribuutti Janne Loikkanen 

17.08.2016 

Metsänkäyttöilmoituksen viitetietosanomaan sisällytetty liitetiedostoksi 

metsänkäyttöilmoitus-xml (Metsäkeskukseen toimitettava xml-muotoinen 

tiedosto). Puutavaralajitietojen laajennukset. 

Janne Loikkanen 

26.09.2016 

Muutoksia liittyen toimenpiteiden toteumatietojen välitykseen. Otsikon ”J. 

SANOMA: TOTEUMA- JA TOTEUTUSTIEDON PÄIVITYS” on lisätty vaiheistettu 

muutoskuvaus toteumatiedon välitykseen. Alkuperäinen suunniteltu tapa on 

kuvattu otsikon ”TULEVAISUUDEN RATKAISU” alla ja uusi tilapäiseksi 

ratkaisuksi luokiteltava ensivaiheen toteutustapa on kuvattu 

otsikon ”ENSIVAIHEEN MUUTOS” alla. Muutokset on tarkoitus toteuttaa siis 

kaksi vaiheisesti niin, että ensivaiheen muutos tehdään nopealla aikataululla. 

Janne Loikkanen 

28.10.2016 

 SKEEMAPAKETTI V9 

o A. YLEISMUUTOKSET 

 KOHTA 5. Puutavaralajin pääryhmä- 

(AssortmentMainGroup) –koodiston muutokset 

 Tietojen lisäyksen, päivityksen ja poiston 

esimerkkitapaukset uudessa Envelope-muotoisessa 

tiedonvälityksessä. 

Janne Loikkanen 
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o B. SANOMAT: TARJOUSPYYNTÖ JA TARJOUSPYYNNÖN 

LEIMIKKO 

 TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO: useita kiinteistöjä ja 

usean kiinteistöjen kuvioita leimikolla / työmaalla 

 TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO: Kauppavalmiin 

kohteen tietosisältöluonnos 

o C. SANOMAT: TARJOUS JA TARJOUKSEN LEIMIKKO 

 TARJOUKSEN TYÖMAA: Puutavaralajien 

hinnoittelussa on mahdollista käyttää  

hakkuukohteen saavutettavuuteen liittyviä 

muuttujia. 

14.11.2016 

- Metsänkäyttöilmoituksen viitetiedot: AdditionalText, tekstin 

maksimipituuden muutos 5000 merkkiin. 

- Tarjouspyynnön leimikko: Puukaupan kuviotietojen 

koodistomuutokset korjuukelpoisuuden ja 

metsäkuljetuskelpoisuuden osalta. 

- TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO: Kauppavalmiin kohteen 

tietosisältöluonnosta päivitetty 

Janne Loikkanen 

23.12.2016 

SKEEMAPAKETTI V9 – A. Yleismuutokset – Kohta 6. Puutavaralajitietoihin 

(tarjous ja mittaustodistus) lisätty ei pakollisena tietona laatuluokka 

(GradeCode). 

Janne Loikkanen 

28.02.2017 

- Sisällön esitysjärjestys muutettu siten että skeemapaketeittain 

järjestys on V10, V9 ja V8 

- Virallistetun skeemapaketin V9 lopputilanne 

- Skeemapakettiin V10 tehdyt ja ehdotetut muutokset. 

Janne Loikkanen 

25.04.2017 
V10-skeemapaketin yleismuutokset: Muutos puutavaralajin runkolajin 

alikoodistojen jaottelussa 
Janne Loikkanen 

17.05.2017 

Kauppavalmiin kohteen sisällölliset vaatimukset ja standardin muutosesitykset 

siirretty Skeemapaketti V11 –otsikon alle. 

Kauppa- / korjuuvalmiin kohteen tietosisältöjen esittämiseksi vaadittavat 

muutosesitykset on tuotu osaksi tätä dokumenttia. 

Janne Loikkanen 

 

SKEEMAPAKETTI V11 - Puukaupan ja metsänhoidon 

sanomakokonaisuuden muutostarpeita (tilanne 17.5.2017) 

A. YLEISMUUTOKSET 

Ei muutoksia. 

B. SANOMAT: TARJOUSPYYNTÖ JA TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO  
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TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO 

KAUPPA- / KORJUUVALMIIN KOHTEEN TIEDOT 

Tämä kokonaisuus kattaa laajassa merkityksessään puukaupallista aiheiden lisäksi metsänhoitokohteiden 

kauppa ja työsuunnittelun tarpeet myös siellä. Metsäalalle vakiinnutettavasta termistö eli sanasto koetaan 

tärkeäksi keskustelun aiheeksi standardointityön yhteydessä itse tietosisällön lisäksi. 

Otsikon termit ovat toistaiseksi käytössä olevia työnimiä. Muita esillä olleita termejä ovat olleet korjuuvalmis 

leimikko, operaatiovalmis työmaa ja toimenpidevalmis työmaa. Lopullinen termi / termit valikoituvat 

käyttöön myöhemmin. Kauppavalmis kohde voidaan määritellä seuraavasti: Kauppavalmiin leimikon 

tarjouspyynnössä puun myyjä tai hänen edustajansa antaa pystykauppaleimikosta riittävät tiedot, jotta 

ostaja pysyy tekemään leimikosta hinnoitellun tarjouksen lähtökohtaisesti kysymättä lisätietoja puun 

myyjältä. Korjuuvalmis kohde voidaan määritellä seuraavasti: Korjuuvalmiin leimikon 

leimikkosuunnitelmassa ovat riittävät tiedot puunkorjuun toteuttamiseksi siten, ettei puunkorjaajan tarvitse 

kysyä lisätietoja puunmyyjältä tai leimikkosuunnitelman tekijältä. 

Alla on listaus tunnistetusta kauppavalmiin kohteen tietosisällöstä ja esitykset tietorakenteista tarvittavan 

tiedon välittämiseksi. 

 Metsänkäyttöilmoitus 

o Metsänkäyttöilmoitus on olemassa 

o Metsänkäyttöilmoituksen tiedot voidaan välittää osana puukaupan tietosisältöjä. 

 Metsänkäyttöilmoituksen hyväksymisajankohta sisältyy tietosisältöön 

o Kohteen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota metsänkäyttöilmoituksen ja tarjotun 

kohteen yhdenmukaisuuteen (mm. kuviointiin) 

o RATKAISUESITYS: 

 Toimijat sisällyttävät metsänkäyttöilmoituksen tiedot puukaupan rakenteissa jo 

olemassa olevaan sanomaan / rakenteeseen <WorkingSiteTradeEnvelope> 

<Message> <ForestUseDeclarationReferences>. 

 

 Maisematyölupa 

o Maisematyölupa on olemassa jos sellainen tarvitaan 

o RATKAISUESITYS: 

 Tarjouspyynnön työmaatietoihin lisätään tarvittavat tiedot maisematyöluvasta 

(SceneryWorkPermission) 

 Maisematyöluvan tarve (SceneryWorkPermissionNeeded; Kyllä | ei | lupa 

haettu) 

 Maisematyöluvan hyväksymisajankohta 

(SceneryWorkPermissionAcceptance)    
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 Ennakkoraivaus 

o Tarpeina esitetty: 

 tieto onko ennakkoraivaus tehty tai että siihen ei ole tarvetta 

 ennakkoraivauksen tekijä 

 suunnittelu- / toteamisajankohta 

o RATKAISUESITYS: 

 Toteutuneen tai suunnitellun ennakkoraivauksen tiedot on mahdollista siirtää jo 

nyt Operations-listalla 

 Lisäksi olemassa olevan CuttingAreaPreclearingNeed-elementin avulla voidaan 

välittää tieto kuvion ennakkoraivaustarpeesta 

 

 Tien auraus 

o Auraukseen liittyviä tietoja 

 auraajan nimi 

 auraajan yhteystiedot 

 lisätiedot, esim. käytettävissä oleva aurauskalusto 

 tietojen tarkistusajankohta 

o RATKAISUESITYS: 

 Tien auraukseen liittyvät tiedot osana varastopaikan tietoja (tarvitaanko myös tai 

vain erillisinä tietoina) 

 

 Varastopaikka 

o Varastopaikat on suunniteltu ja piirretty kartalle. 

o Varastopaikat voidaan välittää paikkatietona osana tarjouspyynnön työmaatietoja. 

o Varastopaikan ominaisuustietoja mm. 

 saavutettavuus kaukokuljetuksen näkökulmasta 

 suunnittelu- / toteamisajankohta 

o RATKAISUESITYS: 

 varastopaikka paikkatietona työmaan oheisgeometriana (WorkingSiteGeometry, 

ks. kuva alla) 

 FeatureCode:lla viitataan varastopaikkaan 

 ObservationDate:lla ilmaistaan suunnittelu- / toteamisajankohta 

 Storage:lla ilmaistaan varastopaikalle ominaiset tiedot. Tietosisältö perustuu 

puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen (WoodForce) tietosisältöihin. 
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 Maastokulkureitti 

o Maastokulkureitit on suunniteltu ja piirretty kartalle 

o Maastokulkureitit voidaan välittää paikkatietona osana tarjouspyynnön työmaatietoja. 

o Maastokulkureitin ominaisuustietoja mm. 

 suunnittelu- / toteamisajankohta 

o RATKAISUESITYS: 

 maastokulkureitti paikkatietona työmaan oheisgeometriana 

(WorkingSiteGeometry, vrt. kuva varastopaikkaan liittyen) 

 FeatureCode:lla viitataan maastokulkureittiin 

 ObservationDate:lla ilmaistaan suunnittelu- / toteamisajankohta 
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 Kääntöpaikka 

o Kääntöpaikat on suunniteltu ja piirretty kartalle 

o Kääntöpaikat voidaan välittää paikkatietona osana tarjouspyynnön työmaatietoja. 

o Kääntöpaikan ominaisuustietoja mm. 

 suunnittelu- / toteamisajankohta 

o RATKAISUESITYS: 

 kääntöpaikka paikkatietona työmaan oheisgeometriana (WorkingSiteGeometry, 

vrt. kuva varastopaikkaan liittyen) 

 FeatureCode:lla viitataan kääntöpaikkaan 

 ObservationDate:lla ilmaistaan suunnittelu- / toteamisajankohta 

 

 Maastomerkinnät 

o Ympäristökohteet 

 Kohteet on merkitty maastoon 

 Kohteet voidaan välittää paikkatietona osana tarjouspyynnön työmaatietoja. 

 Kohteen ominaisuustietoja mm. 

 suunnittelu- / toteamisajankohta 

o Työturvallisuustekijät 

 Työturvallisuustekijät on mainittu suunnitelmassa 

 Työturvallisuustekijät voidaan välittää paikkatietona osana tarjouspyynnön 

työmaatietoja. 

 Työturvallisuustekijöitä ovat mm. 

 sähkölinjat 

 puhelinlinjat 

 kaasulinjat 

 Työturvallisuustekijän ominaisuustietoja mm. 

 suunnittelu- / toteamisajankohta 

o Kiinteistön rajat 

 Kiinteistön rajat on leimikkoon rajoittuvien kohteiden osalta merkitty maastoon 

 Kiinteistörajat voidaan välittää paikkatietona osana tarjouspyynnön työmaatietoja. 

 Ominaisuustietoja mm. 

 suunnittelu- / toteamisajankohta 

o RATKAISUESITYS: 

 Kukin edellä esitetty kohde paikkatietona työmaan oheisgeometriana 

(WorkingSiteGeometry, vrt. kuva varastopaikkaan liittyen) 

 FeatureCode:lla viitataan kuhunkin kohdetyyppiin 

 Kiinteistön rajan osalta täydennetään koodistoa. 

 ObservationDate:lla ilmaistaan suunnittelu- / toteamisajankohta 
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 Käyttöoikeudet 

o Käytöstä on sovittu oikeuden omistajien kanssa 

o Puukaupan osalta on tarve ottaa kantaa seuraaviin käyttöoikeustietoihin 

 varastointi 

 tienkäyttö (kaukokuljetus) 

 lähikuljetus (reitti) 

o RATKAISUESITYS: 

 Kukin edellä esitetty käyttöoikeuskohde voidaan esittää paikkatietona työmaan 

oheisgeometriana (WorkingSiteGeometry, vrt. kuva varastopaikkaan liittyen) 

 FeatureCode:lla viitataan kuhunkin kohdetyyppiin 

 ObservationDate:lla ilmaistaan suunnittelu- / toteamisajankohta 

 Uudella WorkingSiteGeometry-rakenteen vapaaehtoisella käyttöoikeustiedot-

lapsielementillä (UsingRights) ilmaistaan tarvittavat käyttöoikeustiedot. 

Käyttöoikeustietojen tietosisältö seuraava: 

 Käyttöoikeuden olemassaolo (UsingRightExists; (kyllä | ei | ei tiedossa) 

 Käyttöoikeus selvitetty pvm (UsingRightExaminedDate) 

 Käyttöoikeuskorvaus (UsingRightCompensation; kyllä | ei | ei tiedossa) 

 Käyttöoikeuskorvaus määrä (UsingRightCompensationAmount) 

 Käyttöoikeuskorvauksesta vastaava taho (UsingRightResponsible; 0 Ei 

määritelty | 1 Myyjä tai myyjän edustaja | 2 Ostaja | 3 Muu) 

 Käyttöoikeuden kuvaus (UsingRightDescription) 

 

 Muita erityispiirteitä 

o Kaupan olevasta kohteesta ilmaistaan seuraavat tiedot 

 Talvitieleimikko 

 Saarikorjuuleimikko 

o RATKAISUESITYS: 

 Talvitieleimikkoon otetaan kantaa varastopaikan tiedoissa 

 Saarikorjuuleimikkoon otetaan kantaa hakkuukuvioittain (sijaitseeko leimikko 

saaressa, StandLocatedOnIsland; kyllä | ei) 

 

 Sertifiointijärjestelmät 

o RATKAISUESITYS: 

 Työkohteen sertifiointijärjestelmä tai –järjestelmät voidaan ilmaista jo nykyisin 

kiinteistöittäin 

 

 Puustotietojen mittaustapa 
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o Osana kuvioittaista tietosisältöä ilmaistaan puustotietojen mittaustapa 

o RATKAISUESITYS: 

 uusi vapaavalintainen attribuutti "inventoryMethod" elementille 

"TreeStandDataDate". Koodisto valmiskoodistosta InventoryMethodType siten, 

että mahdollisesti koodistoa täydennetään tässä yhteydessä (ainakin arvo 

"laserkeilaus", Luke-monilähdeinventointi) 

 

 Korjuusuunnittelu ja -suunnittelija 

o Suunnittelupäivämäärä 

o Korjuusuunnittelijan tiedot 

 suunnittelijan nimi 

 suunnittelijan puhelin 

 korjuusuunnittelijan vastuu metsälain 7 pykälän mukaan (kyllä | ei) 

o RATKAISUESITYS: 

 Tarjouspyynnön työmaatietoihin (CallForOfferWorkingSite-rakenne) lisätään 

tarvittavat tiedot korjuun suunnittelusta ja suunnittelijasta (uusi vapaaehtoinen 

lapsielementti CuttingPlanner) 

 

 Korjuun aloittamisesta informoitavat 

o Yhteystiedot 

 Nimi 

 Puhelin 

 Sähköposti 

 Tietojen tarkistusajankohta 

o RATKAISUESITYS: 

 Tarjouspyynnön työmaatietoihin (CallForOfferWorkingSite-rakenne) lisätään 

tarvittavat tiedot korjuun aloittamisesta informoitavista toimijoista (uusi 

vapaaehtoinen lapsielementti InformedActors (lista) ja sen lapsielementtinä 

InformedActor (kaikki toimijat listana)) 

 

SKEEMAPAKETTI V10 - Puukaupan ja metsänhoidon 

sanomakokonaisuuden muutostarpeita (tilanne 17.5.2017) 

A. YLEISMUUTOKSET 

- Uudet dokumentaatiot ja skeemapakettiin sisällytetyt skeemat 

o Puukaupan yhteydenottopyynnöt Sanoma: PUUKYOPT, Skeema: ContactRequests.xsd 

o Puukaupan ja metsänhoidon tarjoukset Sanoma: PUUKTPT, Skeema: Offers.xsd 
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o Puukaupan ja metsänhoidon kuittaukset Sanoma: PUUKKUITT, Skeema: 

BusinessAcceptances.xsd 

o Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyynnöt Sanoma: PUUKTPT, Skeema: 

CallForOffers.xsd 

o Organisaatiot Skeema: Organizations.xsd 

o Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyyntö julkisuustiedoilla Sanoma: PUUKTPP, Skeema: 

CallForOfferWithPublicity.xsd 

- Hakkuun puutavaralajitiedoissa voidaan esittää puutavaralajit tuotetiedoilla (ks. kuva alla: 

AssortmentCode ja AssortmentName) 

 

- Dokumenttien tietosisältöihin on esitetty seuraavia kuvan mukaisia muutoksia 
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- Puutavaralajien mittavaatimuksiin on esitetty uusia kuvan mukaisia tietotyyppimäärittelyjä 

 

 
 

- Erityispiirre (FeatureCode) –koodiston täydentäminen 
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o Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta löytyvillä lajitiedoilla, vähintään metsälajeilla 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Metsalajien_esittelyt 

(uhanalaisten lajien toimintamallin mukainen lajilista) 

o Täydentäen edellä esitettyä lajitietoa seuraavilla erityispiirteillä Säästöpuu, 

Säästöpuuryhmä, Hämeenkylmänkukka ja Havuerakka 

- Koodistojen täydentäminen käytettävissä olevilla uusilla käännöksillä 

- Muutos puutavaralajin runkolajin alikoodistojen jaottelussa alla olevan kuvan mukaisesti. 

Muutoksesta seuraa mm. metsävarasanoman hakkuun puutavaralajivalikoiman laajentuminen ja 

myös puukaupan kuviotietojen puutavaralajivalikoiman laajentuminen. Jälkimmäinen näistä on 

ensisijainen muutostarve. 

 

 

 

B. SANOMAT: TARJOUSPYYNTÖ JA TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO  

Ei muutoksia. 

C. SANOMAT: TARJOUS JA TARJOUKSEN LEIMIKKO  

- Tarjouksen työmaan kiinteistön esitystapa vastaamaan tarjouspyynnön kiinteistön esitystapaa 

D. SANOMA: TARJOUKSEN KUITTAUS 

Ei muutoksia. 

E. SANOMA: SOPIMUKSEN VIITETIEDOT 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Metsalajien_esittelyt
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Ei muutoksia. 

F. SANOMA: METSÄNKÄYTTÖILMOITUKSEN VIITETIEDOT  

Ei muutoksia. 

G. SANOMA: MAKSUERÄ 

Ei muutoksia. 

H. SANOMA: MITTAUSTODISTUS 

- Mittaustodistuksen puutavaralajitietoihin puutavaralajin tiedoksi lisätään sertifiointijärjestelmä 

I. SANOMA: KARTTAMERKINNÄT  

Ei muutoksia. 

J. SANOMA: TOTEUMA- JA TOTEUTUSTIEDON PÄIVITYS 

TULEVAISUUDEN RATKAISU 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Uusi Puukaupan ja metsänhoidon toteuma- ja toteutustiedon päivityssanoma 

- Sanomarakenne perustuu yleiseen "laajennettuun" metsävaratiedon päivityssanomaan 

- Ks. yleismuutos 1 

Muuta 

- Sanoma vastaa tarpeisiin 

o toimenpiteen tilanteen / statuksen välittäminen 

o toimenpiteen toteutustietojen välittäminen 

- Mitä yksilöityjä ”päivitystiedon” välittämiseen rinnastettavia tiedonsiirtotarpeita toimijoilla on? 

 

Kantokäsittelyn toteutustiedot 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <ForestRealizationData id=""> 

   <AdditionalDetails></AdditionalDetails> 

   <Sender id="" language=""></Sender> 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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   <UseCaseCode>yyy<UseCaseCode> <!-- Käyttötapauskoodi --> 

   <GeometryObjects> 

    <GeometryObject id="1" type="Toimenpidekuvio"> 

     <ObjectGeometry> 

      ... 

      Alue 

      ... 

     </ObjectGeometry> 

     <Operations> 

      <Operation id="" mainType=""> 

       <OperationType>yyy</OperationType> <!-- Kantokäsittely --> 

       <CompletionData> 

        <CompletionDate>xxxx-xx-xx</CompletionDate> 

       </CompletionData> 

       <OperationInfo></OperationInfo> 

       <DataSource></DataSource> 

       <Specifications> 

        <Specification id=""> 

         <SpecificationCode></SpecificationCode> 

        </Specification> 

       </Specifications> 

       <Silviculture></Silviculture> 

       <Products> 

        <Product id=""> 

         <Code>ABCXYZ</Code> 

         <Caption>Kantokäsittelyaine ...</Caption> 

         <Quantity>1</Quantity> 

         <QuantityUnit>1</QuantityUnit> 

         <Unit>1</Unit> 

         <Description></Description> 

        </Product> 

       </Products> 

      </Operation> 

     </Operations> 

    </GeometryObject> 

   </GeometryObjects> 

  </ForestRealizationData> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

Hakkuun tilanteen / statuksen seuranta 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 
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  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <ForestRealizationData id=""> 

   <AdditionalDetails></AdditionalDetails> 

   <Sender id="" language=""></Sender> 

   <UseCaseCode>yyy<UseCaseCode> <!-- Käyttötapauskoodi --> 

   <GeometryObjects> 

    <GeometryObject id="1" type="Toimenpidekuvio"> 

     <ObjectGeometry> 

      ... 

      Alue 

      ... 

     </ObjectGeometry> 

     <Operations> 

      <Operation id="" mainType=""> 

       <OperationType>yyy</OperationType> <!-- Uudistushakkuu --> 

       <CompletionData> 

        <CompletionDate>xxxx-xx-xx</CompletionDate> 

       </CompletionData> 

       <OperationInfo></OperationInfo> 

       <DataSource></DataSource> 

       <Specifications> 

        <Specification id=""> 

         <SpecificationCode></SpecificationCode> 

        </Specification> 

       </Specifications> 

       <Cutting></Cutting> 

      </Operation> 

     </Operations> 

    </GeometryObject> 

   </GeometryObjects> 

  </ForestRealizationData> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

Hakkuun toteutustiedot 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <ForestRealizationData id=""> 
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   <AdditionalDetails></AdditionalDetails> 

   <Sender id="" language=""></Sender> 

   <UseCaseCode>yyy<UseCaseCode> <!-- Käyttötapauskoodi --> 

   <GeometryObjects> 

    <GeometryObject id="1" type="Toimenpidekuvio"> 

     <ObjectGeometry> 

      ... 

      Alue 

      ... 

     </ObjectGeometry> 

     <Operations> 

      <Operation id="" mainType=""> 

       <OperationType>yyy</OperationType> <!-- Uudistushakkuu --> 

       <StatusDataData> 

        <Status>yyy</Status> 

        <StatusDate>xxxx-xx-xx</StatusDate> 

       </StatusData> 

       <OperationInfo></OperationInfo> 

       <DataSource></DataSource> 

       <Cutting></Cutting> 

      </Operation> 

     </Operations> 

    </GeometryObject> 

   </GeometryObjects> 

  </ForestRealizationData> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

K. SANOMA: TEKNINEN KUITTAUS 

- Alla on ehdotuksia (1 – 3) laajennuksiksi tekniseen kuittaus -sanomaan. Virhe- tai muita viestejä 

voisi sisällyttää sanomaan useita. 

- Muutokset korostettu punaisella 
 

Ehdotus 1 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  .. 

 </Header> 

 <Message> 

  <Acknowledge> 

   <ReplyTo></ReplyTo> 

   <StatusCode></StatusCode> 



 

 

  

16 

Bitcomp Oy, Ahlmaninkatu 2 E, 40100 Jyväskylä 

Puhelin 0400 731 127 

etunimi.sukunimi@bitcomp.fi 

Y-tunnus 2141044-7 

 

Metsätietojen standardointi 
Puukaupan ja metsänhoidon sanomat 

Muutostarpeet 
17.05.17 

 
   <StatusMessage></StatusMessage> 

   <OriginalMessageType></OriginalMessageType> <!-- Pääsanoma, jonka teknisestä kuittauksesta on kyse esim. CallForOffer --> 

   <StatusMessages> 

    <StatusMessage LanguageCode=""></StatusMessage> 

   </StatusMessages> 

   <ErrorMessages> <!—UUSI VAPAAEHTOINEN ELEMENTTI --> 

    <ErrorMessageData languageCode=””> 

     <ReferenceType></ReferenceType> 

     <Reference></Reference> 

     <ErrorCode></ErrorCode> 

     <ErrorMessage></ErrorMessage> 

    </ErrorMessageData> 

   </ErrorMessages> 

  </Acknowledge> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

Ehdotus 2 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  .. 

 </Header> 

 <Message> 

  <Acknowledge> 

   <ReplyTo></ReplyTo> 

   <StatusCode></StatusCode> 

   <StatusMessage></StatusMessage> 

   <OriginalMessageType></OriginalMessageType> <!-- Pääsanoma, jonka teknisestä kuittauksesta on kyse esim. CallForOffer --> 

   <StatusMessages> <!—MUOKATTU ELEMENTTI --> 

    <StatusMessage languageCode=""> 

     <ReferenceType></ReferenceType> 

     <Reference></Reference> 

     <Code></Code> 

     <Message></Message> 

    </StatusMessage> 

   </StatusMessages> 

  </Acknowledge> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

Ehdotus 3 
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<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  .. 

 </Header> 

 <Message> 

  <Acknowledge> 

   <ReplyTo></ReplyTo> 

   <StatusCode></StatusCode> <!— 0 = OK, Muut arvot virhetilanteita --> 

   <StatusMessage></StatusMessage> 

   <OriginalMessageType></OriginalMessageType> <!-- Pääsanoma, jonka teknisestä kuittauksesta on kyse esim. CallForOffer --> 

   <ExtraMessages> <!—UUSI / MUOKATTU ELEMENTTI --> 

    <ExtraMessage languageCode=""> <!—Kielituki --> 

     <ReferenceType></ReferenceType> 

     <Reference></Reference> 

     <Code></Code> <!—Yksilöivät viesti- tai virhekoodit --> 

     <Message></Message> 

    </ExtraMessage> 

   </ExtraMessages> 

  </Acknowledge> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

L. SANOMA: YHTEYDENOTTOPYYNTÖ  

- Yhteydenottopyynnöllä voidaan siirtää liitedokumentteja. Uusi elementti esitetty kuvassa alla. 
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- Yhteydenottopyynnön tietosisällön täydentäminen elementillä ”Yhteydenottotapatoive”. Koodisto, 

jossa selitteet Sähköposti ja Puhelin. 

 

SKEEMAPAKETTI V9 - Puukaupan ja metsänhoidon 

sanomakokonaisuus (tilanne 28.2.2017) 

A. YLEISMUUTOKSET 

1. Puukaupan ja metsänhoidon sanomaryhmän sanoma paketoidaan WorkingSiteTradeEnvelope-

rakenteeseen, jossa on yleiset sanoman välitykseen ja tunnistamiseen liittyvät tiedot. 

WorkingSiteTradeEnvelope-rakenne on uusi rakenne, joka pohjautuu Puunkorjuun ja metsänhoidon 

toiminnanohjauksen standardin (WoodForce) envelope-rakenteeseen. 
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<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header schemaPackageVersion="" schemaPackageVersionDate=""> 

  <MessageType>CallForOffer</MessageType> 

  <TransmissionId>...</TransmissionId> 

  <BusinessSender>...</BusinessSender> 

  <BusinessReceiver>...</BusinessReceiver> 

  <TransmissionSender>...</TransmissionSender> 

  <TransmissionReceiver>...</TransmissionReceiver> 

  <System>...</System> 

  <TransmissionTime>...</TransmissionTime> 

  <Action>…</Action> 

  <Priority></Priority> 

 </Header> 

 <Message> 

  … <!—Tapauskohtaiset varsinaiset sanomasisällöt --> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

 

Lisäys ja päivitys 

Esimerkki header-rakenteen Action-elementistä kun ollaan lisäämässä tai päivittämässä tietoja. 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

  <Action>1</Action> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  … <!—Tapauskohtaiset varsinaiset sanomasisällöt --> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

Poisto / peruminen 

Esimerkki header-rakenteen Action-elementistä, kun ollaan poistamassa tai perumassa aiemmin 

välitettyjä tietoja. 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 



 

 

  

20 

Bitcomp Oy, Ahlmaninkatu 2 E, 40100 Jyväskylä 

Puhelin 0400 731 127 

etunimi.sukunimi@bitcomp.fi 

Y-tunnus 2141044-7 

 

Metsätietojen standardointi 
Puukaupan ja metsänhoidon sanomat 

Muutostarpeet 
17.05.17 

 
  <Action>2</Action> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  … <!—Tapauskohtaiset varsinaiset sanomasisällöt --> 

 </Message> 

 --> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

2. Puutavaralajien tietojen laajennus metsätietostandardien julkaisusivuilla esitetyllä tavalla 

(http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#PTLyksityiskohdat). Ks. myös kuva alla. 

 

 
 

Kuvassa edellä esitetty koodisto AssortmentMainGroup on toteutettu muotoon: 1 Pyöreä puu 

(raaka-aine); 2 Energiapuu; 3 Sivutuote; 6 Muu. Kuvan mukaisesta koodistosta on poistettu koodit 4 

Materiaali ja 5 Palvelu (työlajit, neuvonta...) 

 

3. ”WorkingSiteTrade” –alkuisten skeematiedostoista poistetaan päivämääräpääte ja vastaavasti 

tiedostojen targetNamespace:sta poistetaan päivämääräviittaukset. 

4. Yhteensopivuus ”Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen” (WoodForce) skeemojen 

kanssa varmistettu. 

5. Puutavaralajitietoja täydennetty ei pakollisella elementillä Laatuluokka (GradeCode) alla olevan 

kuvan mukaisesti. Erityisesti lisäyksellä pyritään mahdollistamaan Raakiksi ja Hylyksi luokiteltujen 

mitattujen puutavaralajitietojen välittämistä osana mittaustodistustietoja. 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#PTLyksityiskohdat
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B. SANOMAT: TARJOUSPYYNTÖ JA TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO  

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Ks. yleismuutos 1 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

TARJOUSPYYNTÖ 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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- Uusi elementti RelatedCallForOffers 

- Uusi elementti Sellers 
 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <CallForOffer> 

   <RelatedCallForOffers> <!--UUSI ELEMENTTI. Linkittää muita erillisessä sanomassa esitettyjä tarjouspyyntöjä tähän kyseiseen 
sanomaan. --> 

    <RelatedCallForOffer> 

     <RelatedCallForOfferId></RelatedCallForOfferId> <!—Linkitettävän tarjouspyynnön id  --> 

     <RelatedCallForOfferDescription></ RelatedCallForOfferDescription > <!—Linkitettävän tarjouspyynnön tai linkityksen kuvaus  
--> 

    </RelatedCallForOffer> 

   </RelatedCallForOffers> 

   ... 

   <Sellers>…<Sellers> <!—UUSI ELEMENTTI. Vertaa puukaupan leimikkosanoman vastaavaan elemettiin. Tällä infotaan jo puukaupan 
tarjouspyyntösanomassa myyjä osapuolet. Huom! jos kyseessä jokin yhteiskaupan muoto, useamman omistajan leimikoita, tulee ostajat esittää vain 
leimikkosanomassa. --> 

   … 

  </CallForOffer> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

TARJOUSPYYNNÖN LEIMIKKO 

- Varsinaisen leimikon / työmaan tietosisällön juurielementin nimeämismuutos 

- Tarjouspyynnön leimikolla / työmaalla voidaan välittää useiden kiinteistöjen kuvioita. Yhden 

leimikon / työmaan kiinteistöillä tulee kuitenkin olla yhteinen omistajuus eli kaikkien kiinteistöjen 

omistaja tulee olla sama. 

- Puukaupan kuviotietojen koodistomuutokset 

o LoggingAccessibility (Korjuukelpoisuus. Saavutettavuus puunkorjuun näkökulmasta) ja 

ForestHaulageAccessibility (Metsäkuljetuskelpoisuus. Saavutettavuus metsäkuljetuksen 

näkökulmasta) koodistot muuttuvat seuraaviksi 0 Ei määritelty, 1 Kelirikko, 2 Normaali kesä, 

3 Kuiva kesä, 4 Talvi ja 5 Kesä, turvemaa. 

 
<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <WorkingSite> 
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   … 

  </WorkingSite> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

 
Kuva. Useita kiinteistöjä leimikolla / työmaalla. 

 

C. SANOMAT: TARJOUS JA TARJOUKSEN LEIMIKKO 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Ks. yleismuutos 1 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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- Varsinaisen leimikon / työmaan tietosisällön juurielementin nimeämismuutos (OWorkingSite  

OWorkingSite>) 

- Puutavaralajien hinnoittelu on mahdollista saavutettavuuksittain 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

TARJOUS 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <Offer> 

   … 

  </Offer> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

TARJOUKSEN TYÖMAA 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <OWorkingSite> 

   … 

  </OWorkingSite > 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

Hakkuukohteen saavutettavuuden käyttäminen puutavaralajien hinnoitteluperusteena. 

Kuvassa alla on yleiskuvaus puutavaralajien hinnoitteluun sisällytettävistä täydentävistä muuttujista 

(WoodLots). Koodistoa WoodLotInformationType täydennetään kahdella koodistoarvolla 

korjuukelpoisuudella ja varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuudella, jolloin hinnoittelu voidaan tehdä 

täsmentäen hinnoittelua joko toisella tai kummallakin muuttujalla tai jättämällä nämä pois ja näin ollen 

hinnoittelussa huomioimatta. Muuttujat ovat siis vapaaehtoisia, ei-pakollisia hinnoittelua täydentävä 

muuttuja. WoodLotInformationValue:n mahdolliset arvot ovat korjuukelpoisuuden osalta seuraavat: 1 

kelirikko, 2 normaali kesä, 3 kuiva kesä, 4 talvi, 5 kesä, turvemaa ja varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuuden 

osalta seuraavat: 1) kelirikko, 2) normaali kesä, 3) kuiva kesä, 4) talvi, 5) talvi- / jäätie. 
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Kuva. Vaihtoehto 2. Saavutettavuus puutavaralajien hinnoitteluperusteena. 

D. SANOMA: TARJOUKSEN KUITTAUS 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Ks. yleismuutos 1 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <BusinessAcceptance> 

   ... 

  </BusinessAcceptance> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

E. SANOMA: SOPIMUKSEN VIITETIEDOT 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Ks. yleismuutos 1 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <Contract> 

   ... 

  </Contract> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

F. SANOMA: METSÄNKÄYTTÖILMOITUKSEN VIITETIEDOT 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Ks. yleismuutos 1 

- Varsinaisen tietosisällön juurielementin nimeämismuutos 

- Mahdolliset kuviokohtaiset tiedot tai muut uudet tiedot sisältyvät alkuperäisen MKI-sanoman 

tietoihin (OriginalXmlFile) 

- AdditionalText, tekstin maksimipituuden muutos 5000 merkkiin. 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <ForestUseDeclarationReference> <!-- Nimeämismuutos: ForestUseDeclarationReference --> 

   <TimeStamp></TimeStamp> 

   <DeclarationReference></DeclarationReference> 

   <AcceptanceDate></AcceptanceDate> 

   <SpecialPermission></SpecialPermission> 

   <AdditionalText></AdditionalText> 

   <OriginalXmlFile><OriginalXmlFile> <!-- Alkuperäinen metsäkeskukseen toimitettu xml-muotoinen Metsänkäyttöilmoitus-tiedosto. 64-
binary muotoinen tiedosto. --> 

  </ForestUseDeclarationReference> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

G. SANOMA: MAKSUERÄ 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Ks. yleismuutos 1 

- Muutokset korostettu punaisella 

o uusi id -attribuutti 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <Payment id=””> 

   ... 

  </Payment> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

H. SANOMA: MITTAUSTODISTUS 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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- Ks. yleismuutos 1 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <MeasurementCertificate> 

   ... 

  </MeasurementCertificate> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

I. SANOMA: KARTTAMERKINNÄT 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Ks. yleismuutos 1 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  … 

 </Header> 

 <Message> 

  <MapSymbol> 

   ... 

  </MapSymbol> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

J. SANOMA: TOTEUMA- JA TOTEUTUSTIEDON PÄIVITYS 

ENSIVAIHEEN MUUTOS (esitys 26.9.2016) 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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- Toteumatietojen välitys perustuu Operations –rakenteeseen (käytössä myös aiemmissa 

skeemapaketeissa). Tämän rakennetta esitetään kuitenkin myöhemmin korvattavaksi seuraavien 
skeemapakettien ”TULEVAISUUDEN RATKAISU” –otsikon alla kuvatun kaltaisella mallilla. 

- Täydennetään Operations –rakenteessa olevaa OperationStatus –koodistoa koodiarvolla 5 
”Suunniteltu (työlaji suunniteltu toteutettavaksi)”. 

- Ks. yleismuutos 1 
 

K. SANOMA: TEKNINEN KUITTAUS 

Muutokset aiempaan (standardoinnin julkaisusivuilla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 

skeemapaketissa V8 esitettyyn). 

- Otetaan käyttöön vanhan puukaupan teknisen kuittauksen sanoman sijaan PMCKS-sanoma. 

- Ks. yleismuutos 1 

- Sanoma otetaan käyttöön siinä muodossa kuin se on Puunkorjuun ja metsänhoidon 

toiminnanohjauksen kokonaisuudessa skeemapaketissa V9. Ks. alla otsikko NYKYTILA. Mahdollisia 

sanoman muutokset käsitellään aikaisintaan skeemapaketissa V10. 

- Muutokset korostettu punaisella 

 

Nykytila 

<WorkingSiteTradeEnvelope> 

 <Header> 

  .. 

 </Header> 

 <Message> 

  <Acknowledge> 

   <ReplyTo></ReplyTo> 

   <StatusCode></StatusCode> 

   <StatusMessage></StatusMessage> 

   <OriginalMessageType></OriginalMessageType> <!-- Pääsanoma, jonka teknisestä kuittauksesta on kyse esim. CallForOffer --> 

   <StatusMessages> 

    <StatusMessage LanguageCode=""></StatusMessage> 

   </StatusMessages> 

  </Acknowledge> 

 </Message> 

</WorkingSiteTradeEnvelope> 

 

L. SANOMA: YHTEYDENOTTOPYYNTÖ 

Uusi sanoma 

 

http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/
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Metsätietojen standardointi 
Puukaupan ja metsänhoidon sanomat 

Muutostarpeet 
17.05.17 

 

SKEEMAPAKETTI V8 - Puukaupan ja metsänhoidon 
sanomakokonaisuuteen toteutetut muutokset (tilanne 27.5.2016) 

 

- Tarjouspyynnön työmaan elementin Cuttings pakollisuus on poistettu. Elementti on vapaaehtoinen 
ja mahdollistaa siis näin sanoman järkevän hyödyntämisen mm. hankintakaupassa. 

- Sanomiin liitettävien dokumenttien (tiedostot) tietosisältöä täydennettiin seuraavilla uusilla 
vapaaehtoisilla tiedoilla 

o DocumentFileName = dokumentin / tiedoston nimi ilman tiedostopäätettä 
o FileType = dokumentin / tiedoston tyyppi eli tiedostopääte 

- Tarjoussanoman juurielementille lisättiin uusi attribuutti callForOfferId (viiteid tarjouspyyntöön) 
- Elementtien CallForOfferText ja OfferText tekstien maksimipituus 1500 merkkiä. 
- Muutokset puukaupan kuittaussanomassa (BusinessAcceptance) 

o Uusi sanomatyyppi ”Tarjouspyyntö” 
o Elementin nimeämismuutos BusinessAcceptancePerson  BusinessAcceptanceActor 
o BusinessAcceptanceStatus-koodisto päivitetty (vanhat arvot 0 = Ei, 1 = Kyllä; uudet arvot: 0 

= Hylätty, 1 = Hyväksytty, 2 = Peruutettu) 
- Täydennetään tarjouspyynnön työmaa -sanomassa käytössä olevaa koodistoa 

ForestUseDeclarationResponsibleType koodilla 0 = ”Ei määritelty” 
- Lisätään myöhemmin tässä dokumentissa kohdassa ”SKEEMAPAKETTI V9 – B” esitetty uusi elementti 

RelatedCallForOffers tarjouspyyntö-sanomaan. 

 

 


