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Arbonaut 

• Perustettu vuonna 1994

• Päätoimipaikka Joensuussa, sivutoimisto Helsingissä

• Henkilökuntaan kuuluu noin 45 asiantuntijaa mm. 
metsätalouden-, tietojenkäsittelytieteen-, matematiikan- ja 
geoinformatiikan alalta

• Kansainvälinen tiimi – jäseniä mm. Venäjältä, Nepalista, 
Espanjasta, Brasiliasta, Tansaniasta, Japanista.. 

• Yrityksen toiminnassa vahvasti mukana yhteistyö tki-toimijoiden 
sekä oppilaitosten kanssa, jo alkumetreiltä asti



Arbonautin aktiviteetit



Toiminta

Paikkatietoratkaisut

Kestävä metsätalous & REDD+ Paikkatietoanalyysit

Luonnonvarojen kartoitus



Metsien digitalisointi

•Metsien digitalisointi muuttaa metsämaan 
pysyväksi uusiutuvien raaka-aineiden ja 
palveluiden resurssiksi

•Paremman resurssitehokkuuden avulla 
digitalisointi lisää arvoa taloudelle, ympäristö-
ja ilmastopolitiikalle

•Verrattavissa muihin yhteiskunnan sektoreihin, 
jotka ovat viime vuosina digitalisoituneet
▪ Harvoin vierailemme nykypäivänä esimerkiksi 
pankissa – tieto ja toiminnot ovat käyttäjälle 
verkossa



Paikkatietoratkaisut luonnonvara-alalla: 
Arbonaut Project Management System

• ProMS (Project Management System) verkkojärjestelmä kehitettiin
jo vuonna 2010 yrityksen sisäisiin projektinhallinan tarpeisiin

• Vuonna 2016 ProMSin “uudelleenversiointi” alkoi ja tämän jälkeen
tarjottu pilvipalveluna eri asiakkaille metsä- ja luonnonvara-alalla

• ProMS on monipuolinen alusta paikkatiedon hyödyntämiseen, 
tiedon analysointiin ja nimensä mukaisesti projektien hallintaan



Asiakaslähtöistä kehitystyötä

• Järjestelmäkehityksen lähtökohtana asiakkaan tarpeet, 
mutta eri toiminnallisuuksien suunnittelussa otetaan
huomioon myös yleishyödyllisyys muille käyttötapauksille

• Tällä hetkellä käyttäjiä muun muassa:

▪Voimalinjaverkon kasvillisuuden hallinta

▪Rautatieverkon kasvillisuuden hallinta

▪ArboFIRM – metsäpalojen riskiarvioinnin työkalut

▪Tie- ja pystyvarastojen hallinta suomalaisille
metsäpalveluyrityksille

▪ProMS Mobile – avoin mobiiliportaali Metsään.fi –palvelun
avoimien metsävara-aineistojen tarkasteluun

• Jokaista asiakasta varten tehdään räätälöintiä



ELMO-yhteistyön tuloksia: ForOps -hanke

• ForOps –hanke yksi ELMO High Impact Action –

pilottiprojekteista – käytännössä tarkoitti 

Euroopan komission suorarahoitusta 

metsäbiotaloutta edistävän tuotteen viemiseksi 

ylöspäin TRL-tasolla 

• Hankkeessa tavoitteena kehittää Arbonautin

ProMS –alustaa toiminnoiltaan niin, että 

metsäpalveluyrittäjät ja yritykset voisivat käyttää 

sitä tehokkaampaan työkohteiden hallintaan ja 

välittämiseen paikallisissa verkostoissa -> 

Metsätyöpankki

• Konsortiovaatimuksena kaupallisen toimijan ja 

tki-organisaation yhteistyö (Arbonaut & Lapin 

Ammattikorkeakoulu), meillä mukana myös 

loppukäyttäjänäkökulmaa edustava Rajaforest Oy

• Arbonautilla tekninen kehitys, Lapin AMK:lla käyttäjätutkimus, ja Rajaforestilla kehitetyn 

alustan testaus oikeassa operatiivisessa ympäristössä



ForOps –hankkeen saavutuksia

MITÄ SAAVUTETTIIN? (teknisesti)

• Tuote lähempänä markkinavalmiutta:

• ProMS –verkkoalustan uudet & 

parannellut toiminnallisuudet

• ProMS Mobile –mobiilisovelluksen 

käytettävyyden parantaminen 

erityisesti maasto-olosuhteissa

• Roadmap tulevaisuuden kehitystarpeille

MITÄ TIEDÄMME NYT? (business)

• Parempi ymmärrys pk-metsäpalveluyritysten 

tarpeista teknologianäkökulmasta

• Kehitetyn ratkaisun soveltuvuus ja potentiaali 

markkinoilla – kyselytutkimuksen perusteilla 

laajempaakin mielenkiintoa ja tarvetta 

digityökaluille on metsäsektorilla

• Loppukäyttäjien palaute sovelluskehittäjille –

mitä ottaa huomioon myös tulevaisuudessa

-> Uudet toiminnallisuudet jo usean 

metsäpalveluyrityksen & 

aliurakoitsijaverkoston käytössä Itä- ja 

Keski-Suomessa

-> Hyödynnetään myös UNDP:n 

rahoittamassa hankkeessa Ugandan 

metsänkadon / -häviämisen visualisointiin



Kiitos!
elisa.korpelainen@arbonaut.com

+358 40 128 1879

www.arbonaut.com
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