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Ohjelmistopalvelu 

Asiakkaan etu:   

 käyttöönoton helppous 

 kustannusten 
läpinäkyvyys 

 tehon riittävyys 

 alhaiset kiinteät 
kustannukset 

 

Palvelun tarjoajan etu: 

 pitkät asiakassuhteet 

 liiketoimintamallin 
skaalautuvuus 



LogForce™-palvelu   



LogForce-palvelu   

 Metsäsektorin yritystoiminnan 
kehittäminen 

 Yrittäjien joustava toimiminen 
usealle kuljetuksen tilaajalle 
yhdellä tietojärjestelmällä 

 Toimialan kustannustehokkuuden 
parantaminen standardeihin 
pohjautuvalla palvelulla 

Yli 50% 
Suomen puunkuljetuksista 



 Ohjelmistopalvelu pyöreän puun, 
metsäenergian, hakkeiden ja muiden 
metsäteollisuuden sivutuotteiden 
toimitusketjun hallintaan 
lähtövarastosta käyttöpaikalle. 

 

 Kaikki kuljetuksiin tarvittavat 
suunnittelu- ja ajoneuvo-ohjelmistot. 

 

 Integroituu metsäjärjestelmään 
papiNet standardirajapintojen avulla. 

TOIMINNALLISUUS  

 Resurssitietojen hallinta  

 Kokonaiskapasiteetin 

hallinta  

 Kuljetustilausten 

vastaanotto  

metsäyhtiöltä  

 Kuljetuksen suunnittelu 

ja aikataulutus  

 Varaston hallinta  

 Karttatoiminnallisuus  

 Kuormien suorittaminen  

 

Toiminnallisuus   



Muutoksia kuljetusyritykselle 

 Kuljetusyritykselle tulee käyttöön LogForce – 
palvelun myötä kuljetusten ohjausjärjestelmä  

 Kannustetaan oman työn suunnitteluun, 
seurantaan ja johtamiseen 

 Mahdollisuus ajaa puuta useammalle 
kuljetuksenantajalle  

 Tuki- ja ylläpito rajapintavastuut  

  Fifth Element > LogForce-palvelu 

 Yrittäjä > tietokone, tietoliikenne 

 Kuljetuksen tilaaja > operatiiviset asiat 

 LogForce on kuljetusyritykselle maksullinen palvelu 

 

 

 



Muutoksia kuljetuksen tilaajalle 

 Keskittyminen toimitusmäärien hallintaan 

 Käytännön kuljetussuunnittelua voidaan siirtää 
yrittäjälle hyvin joustavasti ja kuljetusten 
toteutukseen saadaan joustoa yrittäjän/kuljettajan 
osaamisen kautta  

 Kuljetusyrityksen voi ilmoittaa tilaajalle 
kapasiteettitietoja sekä kuljeussuunnittelun 
tilanteen 

 Säästöt ohjelmistokehityksen ja tukipalvelun 
kustannuksissa 

 LogForce -palvelun jatkokehittäminen tehdään 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

 



Liiketoimintahyödyt 

Potentiaali kustannussäästöistä 
toimialalle jopa 30 milj.eur 

 Menopaluukuljetusten hyödyntäminen 

 Tyhjänä ajon minimointi 

 Resurssien tehokkaampi käyttö  

 Yhteiset ICT-investoinnit 

 

Mahdollistaa 

 Järjestelmän hyötyjen edelleen 
kehittämisen yrittäjien kanssa win-win 
periaatteella 

 Autokuljetus yhteensä 44 

milj. m³   

 Yksikkökustannukset  

2012  7,31 €/m³ 

 Tehtaalle m³-

kustannukset nousivat 

8,8 % 

 Keskimääräinen 

kuljetusmatka 109 km   

 Kustannukset  toimialalla  

yli 320 miljoonaa €  

 

Lähde: Metsätehon katsaus NRO49 

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 

2012 





Tavoitteet 

WoodForce on metsätoimialalle toteutettava 
yhteinen ja yleinen suunnittelu- ja 
ohjauspalvelu 

 

 Metsäsektorin yritystoiminnan kehittäminen 

 Yrittäjien joustava toimiminen usealle 
metsäorganisaatiolle yhdellä tietojärjestelmällä 

 Toimialan kustannustehokkuuden parantaminen 
standardeihin pohjautuvalla palvelulla 

 

 



Palvelu 

Palvelukokonaisuudet: 

Puunkorjuu 

Metsäenergian korjuu 

Metsänhoito 

Metsänparannus ja tienrakennus 

 

Kokonaisuus sisältää  

 suunnittelu- ja mobiilisovellukset  

 palvelun tuen ja ylläpidon  

 palvelun hallinnan  

 

Otetaan käyttöön vaiheittain  

 

 

 



Toimintajärjestelmä 

WoodForce 

Suunnittelu 

Mobiili 

Metsätietostandardi 

StanForD2010 



   Jatkuva palvelu 



Palveluun liittyvä tilaajaorganisaatio 

 Kertaluontoinen 
Liittymismaksu 

 Käyttöönoton 
kustannukset 

 Investointihyvitys 

 Kuukausikohtainen 
Palvelumaksu 

 



Palveluun liittyvät yrittäjät 

 Kuukausikohtainen Palvelumaksu 

 Maksu määräytyy Palveluun liittyvien 
resurssien lukumäärän ja käytön 
perusteella 

 

 



Käytön tuki 

 Loppukäyttäjien ensi aallon tuki 

 Puhelinpalvelu 

 Facebook 

 Käyttäjien intranet 

 Laitetukikumppanit 

 Koulutus 

 Käyttöympäristön valvonta 24/7 

 

 

 

 

 

 

 



Kehittäminen ja hallinta 

LogForce ja WoodForce palveluilla 
omat ohjaus- ja kehittämisryhmät 

 Edustajat palvelun tilaajilta, 
yrittäjiltä ja toimittajalta 

 Päättää palvelun kehittämisestä  
sekä seuraa palvelun laatua 



Lisätietoja: 

Kari Peltonen 

0500 598 7193 

kari.peltonen@fifthelement.fi 

Fifth Element Oy 

www.fifthelement.fi 

www.logforce.fi 

 

 

http://www.fifthelement.fi/
http://www.logforce.fi/

