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1 Ohjelman vaatimukset 

1.1 Työasemat 

• Intel Core i3, 4 Gt muistia 

• Näytön resoluutio minimissään: 1440x1050 pikseliä 

• Suositus näytön resoluutiolle: FULL HD 

• Windows 7 tai uudempi 

• ForestPro:lle vapaata kiintolevytilaa vähintään 80 Gt kartoille 

• Verkkoyhteys 

• Virustorjuntaohjelma 

1.2 Kuorma-auto 

• Minimi Intel Core2 / Celeron 2GHz, 2 Gt muistia, 2xusb portti 

• Näytön resoluutio minimissään: 1024 x 768 pikseliä 

• Vapaata kiintolevytilaa vähintään 25 Gt 

• GPS-moduuli 

• Tarpeen mukaan lisäantenni mokkulalle 

• 3G/4G-mokkula 

• Verkonnopeussuositus: min 512 kt/sec 

• Windows 7 tai uudempi 

• Virustorjuntaohjelma 

 

1.3 Moto ja ajokone 

• Minimi Intel Core2 / Celeron 2GHz, 2 Gt muistia, 2xusb portti 

• Resoluutio 800x600 minimissään 

• Vapaata kiintolevytilaa vähintään 25 Gt 

• Kiinteäasenteinen 3G / 4G mokkula tai konevalmistajan suosittelema modeemi 

• Suositus: nopea 3G-verkko 

• Verkonnopeussuositus: min 512 kt/sec 
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• GPS-Moduuli 

• Suositus: tarkkuus-GPS 

• Minimissään Windows 7 SP1 

• Suositus Windows 10 

• Virustorjuntaohjelma 

 

 



  6 (

61)  

   

 

Järjestelmäkaavio 
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2 Aloitusnäkymä 

 

Aloitusnäkymässä kirjaudutaan urakanantajan järjestelmään. Käyttäjätunnus- ja salasana-kenttiin 

kirjoitetaan urakoitsijakohtaiset tunnukset jotka saa urakanantajalta. Tyyppi-valinnalla valitaan 

ohjelma, johon kirjaudutaan (esim. Kuorma-auto). Toimeksiantaja valinnalla käyttäjä voi valita 

urakanantajan (jos urakanantajalla on käytössä PiiMega® ForestPro-ohjelmisto). 
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2.1 Versiohistoria 

Ohjelman versiohistoriassa on selitettynä jokainen muutos mitä ohjelmaan on tehty. 

Versiohistorian saa näkyville  - linkistä: 

 

Näkymän listauksessa näytetään versio, muutoksen selite, muutoksen tyyppi, muutosaika sekä 

ohjelman tyyppi. Listauksen oikeassa laidassa näytetään myös ikoni joka edustaa muutoksen 

tyyppiä. 

Näkymän yläosa sisältää rajaukset. Versiohistoriaa voi rajata muutoksen tyypin, ohjelman tyypin 

tai versionumeron mukaan. Oletuksena versiohistoriaan rajataan viiden viimeisimmän version 

muutokset. 

Jokaisen version alla näytetään siihen liittyvät selitteet. Usein selite on niin pitkä, ettei se mahdu 

kokonaan listaukseen. Koko selitteen saa näkyviin valitsemalla halutun rivin ja painamalla 

 - painiketta. Tällöin näkymään avautuu koko selite: 
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Päälistaukseen pääsee takaisin painamalla  - painiketta. 

 

2.2 Asetukset 

 -painikkeen takaa avautuu ohjelman pääasetukset 
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Pääasetukset sisältävät: 

- Kieliasetukset 

- Kartta-aineiston polku 

- PRD-, KTR- ja APT-polut (Ei käytetä Kuorma-auto-ohjelmassa) 

- Näppäimistö 

- GPS 

- Saapuvien aikataulutuksen tunnukset 

- PiiMega yhteystiedot 

 

Kieliasetuksilla voidaan vaihtaa ohjelmassa käytettävä kieli. Versiossa 4.2.x tuetaan englantia ja 
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suomea. Kartta-aineiston polku määrittää paikan levyllä mistä ohjelma hakee pohjakartat kaikkiin 

karttaikkunoihin. Näppäimistö-valinnalla ohjelmaan saadaan näkyviin virtuaalinen näppäimistö 

aina kun ohjelmassa on tarve kirjoittaa tekstiä. Tämä soveltuu esim. tablettikäyttöön. 

Saapuvien aikataulutus - tunnukset soveltuvat vain Kuorma-auto-ohjelmaan. Näillä tunnuksilla voi 

kirjautua automaattisesti PiiMega® Respa -järjestelmään joka on tarkoitettu vastaanoton 

aikataulutuksen hallintaan. 

 

2.2.1 GPS 

GPS-osa sisältää tiedot käytetystä ajurista sekä portista, pikainfon sekä painikkeet GPS-

asetuksiin sekä tarkempaan GPS-info näkymään. Pikainfo-kenttään päivittyy GPS-laitteelta 

tuleva raakatieto. 

 

2.2.1.1 GPS-asetukset 

 

GPS-asetuksiin pääsee -painikkeella. 
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Näkymässä ensimmäisenä valintana on GPS:n päälle/pois päältä valinta. mikäli GPS kytketään 

pois päältä, kaikki muut asetukset muuttuvat harmaiksi eikä niitä voi muokata. 

Muita asetuksia ovat: 

• Ajuri 

• Portti 

• Baudinopeus 

• Pariteetti 

• Lopetusbittien määrä 

• Kättely 

• Databittien määrä 

• Lähetysintervalli 

• Lähetystapa 

 

Useimmille GPS-laitteille soveltuu ajuriksi sarjaportti. Portti-alasvetovalikkoon listataan kaikki 

saatavilla olevat portit. Porttilistauksen voi päivittää – painikkeella. Mikäli GPS-laitteen 

käyttämä portti ei ole tiedossa, kannattaa portiksi valita ”(Automaattinen)”. Huom: Monille GPS-

laitteille ajuriksi käy myös kolmannen osapuolen valmistama Geoframework. Kyseinen ajuri voi 

kuitenkin aiheuttaa virheilmoituksia tai GPS-laitteen epästabiilia toimintaa. 

 

Mikäli ajuriksi on valittu sarjaportti tai Geoframework, myös muut sarjaportin asetukset ovat 

muokattavissa (Siirry kohtaan Sarjaportin liikennöintiasetukset). 

 

- painikkeesta avautuu ikkuna: 
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GPS-info- näkymä sisältää tietoja käytössä olevasta GPS-laitteesta. Tiedoissa näkyvät laitteen 

nimi, käytössä oleva ajuri, löydettyjen sateliittien määrä sekä tieto siitä onko GPS-laite saanut 

tarkan sijainnin. Mikäli tarkka sijainti on saatavilla, näytetään GPS-sijainti koordinaatteina oikealla 

puolella. 

 

GPS-info näkymässä luetaan myös ”raakatietoa” suoraan GPS-laitteelta. Jokainen luettu rivi 

tulostuu listaan. Vihreällä pohjalla näkyvä rivi sisältää tiedon koordinaateista sekä muita sijaintiin 

liittyviä tietoja. 

 

2.2.1.2 Sarjaportin liikennöintiasetukset 

Sarjaportin liikennöintiasetuksiin kuuluvat baudinopeus, pariteetti, lopetusbittien määrä, kättely, 

databittien määrä, lähetysintervalli sekä lähetystapa. 

Baudinopeus 

Baudinopeus tarkoittaa tiedonsiirtonopeutta, eli montako bittiä sekunnissa tietoa siirtyy porttiin 

kytketystä laiteelta tietokoneelle. Suurin osa GPS-laitteista käyttää nopeutta 4800, mutta GPS-

laite voi olla asetettu käyttämään myös toisia nopeuksia. 
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Pariteetti 

Pariteetti-valinnalla voidaan määrittää, miten sarjaportti tarkistaa datan bittivirran eheyden. 

Esimerkiksi mikäli pariteetti on Even, täytyy bittien määrän olla aina parillinen. Yleisin käytetty 

asetus on ”None”, eli tarkastus ei ole käytössä. 

Lopetusbittien määrä 

Lopetusbittien määrä tarkoittaa yhden tavun loppua ilmaisevan bittien määrän. Esim. mikäli 

asetus on ”One”, jokaisen lähetetyn tavun perässä on yksi bitti ilmaisemassa tavun loppua. 

Kättely 

Kättely määrittää erityisen kontrollin sarjaportin liikennöintiasetuksiin. Yleisin käytetty asetus on 

”None”, eli erillistä kontrollia ei ole määritetty. 

Databittien määrä 

Databittien määrällä kerrotaan, kuinka monesta bitistä kukin tavu koostuu. Yleisen käytetty määrä 

on 8. 

Lähetysintervalli 

Lähetysintervalli-arvolla tarkoitetaan aikaa, kuinka usein GPS-laite saa lähettää koordinaattitiedot 

ohjelmaan. Esimerkiksi mikäli arvo on 3, GPS-laite antaa koordinaattitiedon 3 sekunnin välein. 

Suositeltuja asetuksia ovat: Kuorma-auto 1s, muut 3-5s. 

Lähetystapa 

Useammat GPS-laitteet lähettävät useita eri tietoja, mm. korkeus merenpinnasta, atsimuutti ja 

tarkempia tietoja satelliiteista. Hyvin usein suurinta osaa näistä tiedoista ei tarvita, joten suuri 

tiedon määrä kuormittaa konetta turhaan. Lähetystapa-asetuksella voidaan käskeä GPS-laitetta 

lähettämään pelkästään GGA-formaatissa olevat viestit, jotka sisältävät tarkan sijainnin 

koordinaatit sekä satelliittien määrän. 

 

2.3 Kirjautuminen 

Ohjelmaan kirjaudutaan Kirjaudu -painikkeella. Mikäli kirjautuminen onnistuu, ohjelma siirtyy 

seuraavaan vaiheeseen. Muussa tapauksessa kirjautumistoiminto ilmoittaa epäonnistumisen 

syyn (esim käyttäjätunnus tai salasana on väärin). Huom, mikäli salasanan kirjoittaa väärin 5 

kertaa peräkkäin, urakoitsijan tunnukset lukittuvat. Ota tässä tapauksessa yhteyttä 
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järjestelmätukeen. 

 

Kirjautumisen onnistuttua seuraava vaihe on joko kaluston valinta tai ohjelman pääikkuna. 

2.4 Kaluston valinta 

Mikäli ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, ohjelma pyytää valitsemaan oikean kaluston. 

Kaluston valinnan avulla lastatut kuormat ja mittarilla vastaanotetut kuormat pystytään 

kohdistamaan oikealle varastopaikalle. Huom, kalustoa ei voi vaihtaa enää jälkeen muuta 

kuin ottamalla yhteyttä järjestelmätukeen. 

 

Kaluston valinta -ikkunaan tulevat näkyviin urakoitsijan tiedot sekä ohjelmaan soveltuvat kalustot. 

Urakoitsijan tiedot ovat oletuksena osittain piilossa mutta ne saa näkyville painamalla -

painiketta. 



3 Päänäkymä 

Ohjelman päänäkymä koostuu neljästä välilehdestä, joita ovat Ajonäyttö, Meno-paluu, 

Ajopäiväkirja sekä Saapuvien aikataulutus. Lisäksi päänäkymän oikeassa reunassa on Kirjaudu 

ulos – valinta. 

3.1 Ajonäyttö 

Ajonäytössä on listattuna urakoitsijalle määrätyt ajomääräykset. Ajomääräykset listataan 

oletusarvoisesti määräpaikoittain ryhmiteltynä. Ajonäytöstä voidaan valita ajomääräyksiä ajoon, 

synkronoida tiedot urakanantajan järjestelmän kanssa sekä avata suunnittelunäkymän. 

 

-painikkeella voi laajentaa/pienentää kaikki ryhmät kerralla 

-valinnalla voi vaihtaa listauksen ryhmittelyä. 

Oletusryhmittely on määräpaikka, mutta ajomääräykset voi ryhmitellä myös puutavaralajin, 

puulajin sekä runkolajin mukaan. 
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-valinnalla voidaan näyttää näkymässä pieni ponnahdusruutu 

joka seuraa hiiren kursorsia kun hiirtä liikutetaan listauksen päällä. Ponnahdusruudussa näkyy 

kokonaisuudessaan teksti listan solusta, jonka päällä hiiri sattuu olemaan. Tämä helpottaa listan 

lukemista mikäli osa teksteistä jää piiloon.  

Oikealla alhaalla näkyy ilmoitus lähtemättömistä viesteistä (koostuvat pääosin ajomääräyksien ja 

varastotapahtumien kuittauksista) palvelimelle. Jos ilmoituksessa lukee "Ei viestejä" niin kaikki 

viestit ovat menneet palvelimelle. Mikäli jonossa on viestejä, ilmoituksessa lukee viestien määrä 

ja tekstiä pystyy klikkaamaan. 

Listauksen oikeassa laidassa näkyy alemmilla tasoilla värillinen painike, joka kertoo lohkon 

hakkuun tilan, jolla varastopaikka on käytössä (punainen jos hakkuu ei ole alkanut, keltainen jos 

hakkuu on kesken, vihreä kun hakkuu on päättynyt). 

Kun listaan tulee uusia ajomääräyksiä joita ei ole vielä avattu / otettu ajoon, rivin valintaruudun 

yläpuolelle ilmestyy pieni ”Uusi”-ikoni:  . Ikoni häviää, kun ajomääräyksen tiedot avataan 

info-napin takaa tai rivi valitaan ajoon: 

 

 

 

Huutomerkkisymboli rivillä kertoo, että ajomääräyksen Lisätietoja -kenttään on kirjoitettu tekstiä. 

Avaa ajomääräyksen tiedot klikkaamalla kyseistä symbolia: 

 

Musta kolmio tilakentässä kertoo, että kyseistä ajomääräystä ovat ajaneet muutkin urakoitsijan 

autot. Klikkaamalla tilakenttää avautuu ikkuna, josta selviää kaikki urakoitsijat (alla kuva), jotka 

ovat ajaneet kyseistä ajomääräystä (mukaan lukien omat tunnukset). Kuorman peruminen ei 

peru tätä merkintää pois. Hakkuutietojen alla näytetään myös metsäkuljetuksen tila. 
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-painikkeesta ilmestyy pieni ponnahdusruutu (alla kuva) millä voi rajata näkyviä 

rivejä monella eri tavalla, esim. sopimusnumeron, puutavaralajin tai varastosaldon mukaan. 

Ruudusta voi myös valita mitä sarakkeita listassa näytetään. 

Rajaukset valitaan -painiketta käyttäen avautuvasta listasta. Kunkin hakuehdon voi 

tyhjentää ruksi-painikkeesta.  
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Kun rajauksia on voimassa, näkyy Rajaa- painikkeen vieressä tiedot: mitä rajauksia on käytetty. 

Myös suppilo-ikoni ilmaisee että rajauksia on käytössä. 

 

 

 

-painikkeella saa avattua GPS-valintaruudun jossa on samat GPS-asetukset kuin 

ohjelman pääasetuksissa. 

-painikkeella synkronoidaan tiedot urakanantajan järjestelmään. Tämä 

tarkoittaa sitä että ohjelma hakee uusiksi kaikki ajomääräykset ja lisätiedot sekä lähettää kaikki 

mahdolliset lähtemättömät viestit. Samalla ohjelma tarkastaa myös mahdolliset päivitykset ja 

ilmoittaa niistä. 

-painikkeella avataan ohjelman suunnittelunäkymä (kts. 

Suunnittelunäkymä). 
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3.2 Ajomääräyksen tiedot 

Ajomääräyksen tiedot – ikkunan yläosassa on esitetty Operatiiviset varastosaldot sekä 

metsäkuljetusmäärät (piilotettu jos metsäkuljetusmääriä ei ole saatavilla). Tämän jälkeen löytyy 

tietoja varastopaikasta, hakkuusta, metsäkuljetuksesta, sopimuksesta, varastopaikan lohkosta 

sekä muita ohjeita. 
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Varastopaikan lisätiedot sekä ajomääräyksen ajo-ohjeet ovat muokattavissa, ja tallentuvat 

urakanantajan järjestelmään, josta ne latautuvat muille samaa ajomääräystä ajaville kuljettajille 

näkyviin. 

Varastopaikan operatiivisten saldojen listauksessa joillakin riveillä näkyy -painike. Tämä 

tarkoittaa sitä että käyttäjä voi kuitata kyseisen rivin valmiiksi ja nollata varastosaldon. 

3.3 Meno-paluu 

Meno-paluu välilehdellä näytetään suunniteltu meno- ja paluu – lenkki. Koko lenkki esitetään 

listana, jossa menokuorma on listan ensimmäisenä, ja paluukuorma toisena. Kuormat esitetään 

puolestaan varastopaikoittain ryhmiteltynä. Menokuormaa ilmaisee  -merkki ja puolestaan 

paluukuormaa ilmaisee -merkki. 
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Suunniteltua kuormaa pääsee muokkaamaan  -painikkeella, ja suunnitellun kuorman voi 

poistaa -painikkeella. Huom: Meno-paluu-kuormien muokkaus ja poisto vaatii aina 

verkkoyhteyden. Mikäli menokuorma poistetaan, myös paluukuorma poistuu automaattisesti. 

- painikkeella aloitetaan meno-paluu – lenkin ajaminen (kts. 

Meno-paluu – kuorman ajaminen). Mikäli meno-paluu – lenkkiin on suunniteltu vain menokuorma, 

sen pystyy ajamaan suorana käyttämällä samaa painiketta. 

-painikkeella avautuu suunnittelunäkymä (kts. Suunnittelunäkymä). 

 

3.4 Ajopäiväkirja 

Ajopäiväkirjaan listataan ajetut kuormat. Ajonäytön tapaan listaa voi rajata sekä sarakkeita voi 

näyttää/piilottaa. Ajettuja kuormia voi myös muokata (kts. Ajopäiväkirjan muokkaus) tai poistaa. 
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 - rajauksilla voidaan 

rajoittaa haetun tiedon määrää päivämäärän mukaan. Oletuksena ajetut kuormat haetaan aina 

kuukausi taaksepäin. 

-painikkeella voi poistaa ajetun kuorman. Mikäli ajetun kuorman määräpaikka on saha, tai 

kuorma on tilitetty, kuormaa ei voi poistaa (painike on harmaana). 

3.4.1 Ajopäiväkirjan muokkaus 

Ajettuja kuormia voi muokata jälkeenpäin. Tähän liittyy kuitenkin rajoituksia joita ovat 

määräpaikan tyyppi sekä tieto siitä onko kuorma jo tilitetty. Mikäli kuorma on jo tilitetty, sitä ei voi 

muokata laisinkaan. 

Muokkausnäkymä avataan -painikkeella: 
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Näkymän yläosassa on kuormakohtaisia tietoja, esim. sopimusnumero, varastopaikan nimi yms. 

Näkymän keskiosassa voi muokata kuormaan liittyviä tietoja, ja alaosassa puutavaralajeihin 

liittyviä tietoja. 

Kuormasta voi muuttaa tositenumeron, lisätiedot, junatiedon (mikäli kuorman määräpaikalla on 

junia käytettävissä) tai ajetun matkan. 

-painikkeella voi tarvittaessa hakea määräpaikan junat uusiksi. 

 

Puutavaralajit esitetään listauksessa. Listaan pystyy lisäämään uusia puutavaralajeja tai 

poistamaan olemassa olevia. Huom. Mikäli määräpaikan tyyppi on saha, puutavaralajeja ei pysty 

lisäämään tai poistamaan eikä niiden määriä muokkaamaan. 
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Puutavaralajin muokkausnäkymän saa auki listauksesta -painikkeella 

 

Puutavaralajin muokkausikkunasta pystyy muokkaamaan MePa – tietoa (poislukien Meno-paluu 

– kuormat), Ajo päättyy – tietoa, m³ - ja tonnit – arvoja, lisätietoja sekä junavaunuja. Muutokset 

hyväksytään -painikkeella. 

Kun kaikki muutokset on tehty, voidaan ne lähettää urakanantajan järjestelmään painamalla

-painiketta. Mikäli muutoksia ei ole tehty, kyseinen nappi on 

harmaana. 

Huom. Muutoksien tekeminen ajopäiväkirjaan vaatii aina verkkoyhteyden. 
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3.5 Saapuvien aikataulutus 

Kuljettaja kirjautuu saamillaan tunnuksilla sisään, jotka voidaan määrittää ja tallentaa myös 

ohjelmaan kirjauduttaessa LogPro -Asetukset valikossa, jolloin kirjautumista ei enää jatkossa 

vaadita erikseen. 

 

Saapuvien aikataulutus on erikseen lisensoitava palvelu rekkaliikenteen aikatauluttamiseksi 

sahan vastaanottoon.  

Ohjelmiston avulla siirrytään aikataulutettuun ajoon sahalle. Tavoitteena on poistaa vastaanoton 

jonot.  
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4 Suunnittelunäkymä ja meno-paluu – ajaminen 

4.1 Suunnittelunäkymä 

Ohjelman suunnittelunäkymä on tarkoitettu leimikoiden selailuun ja meno-paluu – kuormien 

suunnitteluun. Suunnittelunäkymän voi avata -painikkeella. 

 

Valinnat – valikon alta löytyy samat rajaukset ja sarakkeiden valinnat kuin ajonäytöstä. Meno-

paluu – valikon alta löytyy suunniteltu meno-paluu lenkki (kts. Meno-paluu). Lisäksi oikealla 

ylhäällä esitetään vaihe missä ollaan menossa. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa ollaan 

valitsemassa varastopaikkoja menokuormalle. 

Listauksessa näytetään ajomääräykset määräpaikoittain ryhmiteltynä. Listauksen oikealla 

puolella on kartta, jonne päivitetään varastopaikkoja / reittejä listan valintojen mukaan. Kartan 

kokoa voi muuttaa listan ja kartan välisestä palkista. 

Näkymän alaosassa on painikkeet jatkamiselle, sulkemiselle sekä kartan asetuksille, sekä 

mahdollisuus piilottaa kartalta mahdollinen meno-paluu lenkki. 
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Listaus toimii siten että kun määräpaikka avataan, kartalle piirretään kyseisen määräpaikan 

ajomääräyksien varastopaikat. 

 

Listan määräpaikan alta löytyvät varastot piirretään kartalle punaisella risuaita – merkillä. Myös 

mahdolliset pinot piirretään kartalle vihreällä risuaita – merkillä. 

4.1.1 Ajomääräyksen tiedot 

Yksittäisen ajomääräyksen tietoihin pääsee painamalla rivillä olevaa -painiketta. Mikäli 

painikkeen i-kirjain on väriltään oranssi, ajomääräyksellä on lisätietoja jotka kannattaa tarkistaa. 

Ajomääräyksen tiedot koostuvat neljästä välilehdestä joita ovat Perustiedot, Ajomääräyksen 

tiedot, Hakkuu sekä Lisätiedot. 
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Perustiedot 

Perustiedot – välilehdelle on koottu tärkeimmät tiedot ajomääräyksestä, mitä usein tarvitaan 

katsoa nopeasti. Tiedoista käy ilmi varastopaikan nimi ja tyyppi, sopimuksen numero sekä tietoja 

hakkuusta, metsäkuljetuksesta, myyjästä sekä hankintaesimiehestä. 

Lisäksi alaosassa on listattu varaston puutavaralajit. Valkoisella pohjalla olevat puutavaralajit 

kuuluvat valitulle määräpaikalle. Muille määräpaikoille kuuluvat puutavaralajit on väritetty 

vaaleanharmaalla sävyllä. Varastossa on usein myös puutavaralajeja jotka eivät kuulu 

ajomääräykselle laisinkaan. Nämä puutavaralajit on väritetty tumman harmaalla sävyllä, eikä niillä 

ole määräpaikkaa laisinkaan. 
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Mikäli ajomääräyksellä olevien puutavaralajien varastosaldo on pienempi kuin urakanantajan 

järjestelmässä määritetty saldoraja (esim. 1 m³), rivillä on näkyvillä -painike. Tällä 

painikkeella voi nollata varastosaldon, sekä kuitata puutavaralajin ajetuksi. 

Ajomääräyksen tiedot 

Ajomääräyksen tiedot – välilehdelle on koottu tarkempaa tietoa ajomääräyksestä. 

 

Perustietojen lisäksi mukana on lisätiedot, varastopaikan lisätiedot sekä ajo-ohjeet. 

Varastopaikan lisätiedot ja ajo-ohjeet ovat muokattavia kenttiä, joten niihin voi käyttäjä kirjoittaa 

tarvittavia lisähuomioita. Nämä tiedot tallentuvat urakanantajan järjestelmään ja näkyvät 

mahdollisille muille kuljettajille. 

Hakkuu 

Hakkuu-välilehdellä on esitetty hakkuun ja metsäkuljetuksen tila, aloitus- ja lopetuspäivämäärät. 

Lisäksi esitetään myös mahdollinen metsäkuljetuksen keskeytyksen syy (mikäli metsäkuljetuksen 

tila on keskeytetty) sekä maanomistajan toiveet. 
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Lisätiedot 

Lisätiedot – välilehdellä esitetään muita tietoja, esim. varastopaikan lohkoon liittyviä tietoja. 

 

 

Takaisin listaukseen pääsee painamalla -painiketta. 

 

4.1.2 Rivin valinta aktiiviseksi 

Kun rivi valitaan aktiiviseksi, sen taustaväri muuttuu vihreäksi. 

 

Vastaavan rivin varastopaikka muuttuu kartalla tummemmaksi, ja ohjelma piirtää reitin valitun 

varastopaikan ja määräpaikan välille. 
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Rivin voi valita aktiiviseksi myös kartalta painamalla varastopaikan kuvaketta. Tällöin listaukseen 

vaihtuu näkyville tietoja ajomääräyksestä ja varastosta (kts. Ajomääräyksen tiedot). 

Varastopaikan ajomääräyksellä on usein useampi määräpaikka. Näin ollen, kun kartalta valitaan 

varastopaikka aktiiviseksi, ilmestyy varaston kohdalle pieni ponnahdusvalikko mistä voi valita 

määräpaikan. 

 

Kun määräpaikka valitaan, vasen näkymä vaihtuu takaisin listaukseen ja rivi tulee valituksi 

automaattisesti. Poista valinnasta – valinnalla voidaan poistaa kaikki rivivalinnat liittyen 

varastopaikan ajomääräykseen. 

 

4.2 Meno-paluu 

Meno-paluu - kokonaisuus koostuu kahdesta ajettavasta kuormasta, jotka suunnitellaan ennen 

ajoa suunnittelunäkymän avulla. Suunniteltuja kuormia pystytään poistamaan tai muokkaamaan 

jälkeenpäin, jopa ajon aikana. Näiden kahden kuorman avulla on tarkoitus muodostaa meno-

paluu – lenkki, joka edesauttaa ajokilometrien optimoinnissa. 

 

4.2.1 Suunnittelu 

Meno-paluu – lenkin suunnittelu suoritetaan suunnittelunäkymästä niin että ensin suunnitellaan 

menokuorma ja sitten paluukuorma. Kunkin kuorman suunnittelu tehdään kolmessa eri vaiheessa 

joita ovat varastojen valinta, suunnittelu ja hyväksyntä. Kukin vaihe esitetään myös graafisesti 

näkymien yläosassa. 

Esim. varastojen valinta – vaihe menokuormalle näyttää seuraavalta: 
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4.2.1.1 Varastojen valinta 

Varastot valitaan kuormaan merkitsemällä ajomääräysrivejä valituksi (kts. Rivin valinta 

aktiiviseksi). Kun halutut varastot on valittu, edetään seuraavaan vaiheeseen painamalla 

-painiketta. Ruutuun avautuu kuorman suunnitteluikkuna. 

4.2.1.2 Suunnittelu 

Kuorman määrien suunnittelu tapahtuu erillisessä ikkunassa. 

 

Näkymä koostuu sekä graafisesta että listaus-tyylisestä osasta. Kumpaakin osaa voi käyttää 

määrien suunnitteluun. 

Vasemmalla oleva laatikko edustaa kuorman kapasiteettia, jonka kuljettaja voi itse arvioida ja 

muuttaa laatikon yläpuolella kohdasta ”Kapasiteetti”. 

Oikealla puolella olevaan listaan ryhmitellään saatavilla olevat puutavaralajit varastoittain 

määräpaikan alle. Kullekin puutavaralajille näytetään varastosaldo, metsäkuljetettu määrä sekä 

varattu määrä. 
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Varauksien tekeminen aloitetaan joko painamalla -painiketta puutavaraljin riviltä jolloin 

ruutun aukeaa määrän syöttöikkuna:  

 

tai raahaamalla puutavaralajin rivi (painamalla riviä ja pitämällä hiiren painiketta pohjassa) 

vasemmalla olevaa graafiseen osioon. 

 

Mikäli puutavaralaji raahataan graafiseen osioon, ohjelma laskee varatun arvon automaattisesti 

varastosaldon suhteessa kapasiteettiin. 
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Kun rivi on raahattu graafiseen osioon tai rivin määrä on syötetty suoraan määrän 

syöttöikkunasta, ohjelma piirtää puutavaralajin palkkina graafiseen näkymään, ja palkin keskelle 

tulee varattu määrä, puutavaralajin koodi ja lyhenne, varaston nimi sekä määräpaikan nimi. 

Palkin väri riippuu puutavaralajista. Graafiseen osioon saadaan lisää puutavaralajeja joko 

raahaamalla muita rivejä tai käyttämällä määrien syöttöikkunaa. Seuraavan kuvan esimerkissä 

kuormaan on varattu puutavaralajit 110 ja 210, joiden määrät ovat 24,98m³ ja 28,06m³. Tyhjää 

kapasiteettia on jäljellä 6,97m³ 

 

Puutavaralajin määriä voi muokata käyttämällä määrien syöttöikkunaa painamalla -

painiketta, tai suoraan graafisesta osasta. Graafisessa osassa jokaisen puutavaralajin palkin 

yläosassa on kapea harmaa palkki.  

 

Kun hiiren osoittimen vie harmaan palkin päälle, palkin väri tummenee ja hiiren osoitin muuttuu 

kaksoisnuoleksi. Painamalla ja pitämällä hiiren painiketta pohjassa palkkia voi raahata joko ylös 

tai alas, jolloin puutavaralajien määrät muuttuvat automaattisesti. 
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Puutavaralajin voi poistaa varauksesta joko painamalla -painiketta listasta, tai graafisesta 

osasta painamalla puutavaralajipalkin oikeassa yläkulmassa olevaa -painiketta. 

 

Varastojen määräpaikan voi vaihtaa painamalla -painiketta listasta, jolloin näkymään 

aukeaa määräpaikan valintaikkuna. Määräpaikan voi vaihtaa yksittäiselle varastolle, tai yhden 

määräpaikan kaikille varastoille kerralla, riippuen siitä painetaanko varastotason vai 

määräpaikkatason painiketta. 

Myös -painikkeella voi vaihtaa varaston määräpaikan. 

Tällöin näkymään aukeaa pieni ponnahdusvalikko jossa on valittavana listan määräpaikat ja 

lopuksi ”Muu..” – valinta. ”Muu…” – valinnalla näkymään aukeaa määräpaikan valintaikkuna. 

Huom. Yhdessä kuormassa kaikille varastoille on oltava sama määräpaikka. 

Mikäli kuormassa on useampi varastopaikka, niiden ajojärjestystä voi vaihtaa painamalla 

-painiketta jonkun varaston ollessa valittuna listasta. Tällöin 

näkymään aukeaa ponnahdusvalikko, josta voi valita joko ”Siirrä ylös” tai ”Siirrä alas”. Varasto 

siirtyy listassa joko ylös tai alas, riippuen valinnasta. Listan ensimmäisenä oleva varasto ajetaan 

ensimmäiseksi, toisena oleva toiseksi jne. 

-painikkeella muutokset perutaan ja näkymä palautuu edelliseen vaiheeseen. 

Kun halutut puutavarajit ja määrät on suunniteltu, siirrytään hyväksyntävaiheeseen painamalla 

-painiketta. 

4.2.1.3 Hyväksyntä 

Kuorman hyväksyntä-vaiheessa esitetään suunniteltu meno-paluu kuorma/kuormat listauksena 

sekä kartalla.  
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Ikkunan vasemmalla puolella näkyy kuormat ja oikealla puolella karttanäkymä. Listaukseen tulee 

joko pelkää menokuorma tai kumpikin meno- ja paluukuorma (riippuen missä vaiheessa 

edetään). 

Mikäli kyseessä on menokuorman hyväksyntä, kartalle piirretään varastot, määräpaikka ja niiden 

väliset reitit ajojärjestyksessä. 

Mikäli kyseessä on paluukuorman hyväksyntä, kartalle piirretään kaikki varastot ja määräpaikat, 

niiden väliset reitit ajojärjestyksessä sekä tyhjänäajo – reitit seuraavasti: 

• Menokuorman tyhjänäajo – reitti piirretään paluukuorman määräpaikan sekä 

menokuorman ensimmäisen varastopaikan välille. 

• Paluukuorman tyhjänäajo- reitti piirretään menokuorman määräpaikan sekä 

paluukuorman ensimmäisen varastopaikan välille. 

Reitit piirretään eri väreillä ja tyyleillä riippuen siitä onko kyseessä meno- vai paluukuorman reitit. 

Kunkin reitin välille piirretään myös näkyviin matka kilometreinä. 
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Hyväksynnän voi perua painamalla -painiketta. Tällöin ohjelma siirtyy 

edelliseen vaiheeseen. 

Kuorman hyväksyntä tapahtuu näkymän alaosassa olevasta osiosta. 

Menokuorma: 

 

Menokuorman voi ajaa suorana (urakanantajan järjestelmässä tämä näkyy puolikkaana meno-

paluu – lenkkinä), tai siirtyä suunnittelemaan paluukuormaa. Kummassakin tapauksessa ohjelma 

tekee varastovaraukset urakanantajan järjestelmään ja sulkee hyväksyntänäkymän. Huom. 

Tässä vaiheessa vaaditaan aina verkkoyhteys! 

Mikäli kuorma ajetaan suorana, ohjelma kysyy varmistuksen ja näkymä siirtyy suoraan kuorman 

ajamiseen (kts. Ajaminen). 

Mikäli mennään suunnittelemaan paluukuorma, näkymä siirtyy takaisin suunnittelunäkymään, 

josta voi alkaa valitsemaan varastoja paluukuormalle (kts. Varastojen valinta) 

 

Paluukuorma: 

 

Paluukuorman hyväksyntävaiheessa Meno-paluu kuormaa voi lähteä ajamaan suoraan, tai 

tallentaa sen myöhempää ajoa varten. Kummassakin tapauksessa ohjelma tekee 

varastovaraukset urakanantajan järjestelmään ja sulkee hyväksyntänäkymän. Huom. Tässä 

vaiheessa vaaditaan aina verkkoyhteys! 

Mikäli meno-paluukuormaa lähdetään ajamaan heti, ohjelma kysyy varmistuksen ja näkymä 

siirtyy suoraan kuorman ajamiseen (kts. Ajaminen). 

Mikäli meno-paluu kuorma tallennetaan, näkymä siirtyy ohjelman päänäyttöön Ajonäyttö – 

välilehdelle. 
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Meno-paluu kuorma tallennetaan käyttäjän levylle, ja se poistuu sieltä vasta kun koko kuorma on 

ajettu loppuun. 

4.2.2 Ajaminen 

Meno-paluu lenkin ajaminen toteutetaan samalla tavalla kuin normaalin kuorman ajaminen (kts. 

Kuorman ajaminen). Ainoat poikkeukset ovat: 

• ”Valitse seuraava varasto” – välivaihetta ei ole, joten ohjelma siirtyy aina automaattisesti 

ajamaan seuraavaan varastoon/määräpaikkaan. 

• Lastausikkunassa lastatut määrät ovat automaattisesti samat kuin varatut määrät 

suunnitteluvaiheessa. 

• Lastausikkunassa näytetään kuorman tyhjänäajo – matka, joka on muokattavissa. 

• ”MePa” – valintaa ei voi muokata purkuvaiheessa. 
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5 Kuorman ajaminen 

Kuorman ajaminen tapahtuu vaiheittain, jotka ovat varastojen valinta kuormaan, varastojen 

valinta ajoon, ajo varastopaikalle, lastaus, ajo määräpaikkaan sekä kuorman purku. Normaalissa 

kuormassa voi olla useampi varasto ja määräpaikka, joten lastauksen/purkamisen jälkeen 

ohjelma kysyy käyttäjältä mihin varastoon ajetaan seuraavaksi. Tätä välivaihetta ei ole meno-

paluu – ajossa. 

 

5.1 Varastojen valinta kuormaan 

Ajomääräyksien/varastojen valinta kuormaan tapahtuu joko ajonäytöltä (normaali kuorma) tai 

suunnittelunäkymästä (Meno-paluu – kuorma). Meno-paluu – kuorman varastojen valinta 

esitettään aiemmin kohdassa Varastojen valinta. 

Normaalissa kuormassa varastot valitaan ajoon ajonäytöltä ohjelman pääikkunasta. varastot 

löytyvät alemmalta tasoilta, jotka saa näkyville painamalla ylemmän tason riviä (esim. 

määräpaikka, riippuen ryhmittelytavasta). Kuvan esimerkissä kaksi varastopaikkaa 

(”varastopaikka” ja ”TV-varasto”) on valittu määräpaikan ”K Saha” alta. Valitut rivit värjätään 

oranssilla värillä. 
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Kun rivit on valittu, jatketaan seuraavaan vaiheeseen painamalla -painiketta. 

Huom. Mikäli listasta on valittu vain yksi rivi, ohjelma siirtyy suoraan vaiheeseen ”Ajo varastolle” 

5.2 Varastojen valinta ajoon 

Kun kuormaan on valittu useampi varasto, käyttäjän on valittava mihin varastoon ajetaan 

seuraavaksi. Valinta tapahtuu ikkunasta, joka on välivaihe ajojen välillä. Näkymässä kaikki 

varastot ryhmitellään aina määräpaikoittain listaukseen. Tässä vaiheessa voi valita vain yhden 

varaston kerralla ajoon. Kuvan esimerkissä aiemmin valittu varasto ”Varastopaikka” on valittu 

aktiiviseksi (oranssi taustaväri).  

 

Kuorman yksittäistä varastoa voi muokata niin kauan, kun varastoa ei ole ajettu. Kuormasta voi 

poistaa varaston, lisätä uusia varastoja tai vaihtaa varastojen määräpaikkoja. Mikäli varasto on 

ajettu (rivin oikeassa reunassa on tällöin pieni musta kolmio), varastoa ei voi poistaa kuormasta 

eikä ajaa/lastata uudelleen. 
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5.2.1 Kuorman ajaminen määräpaikkaan 

Mikäli vähintään yksi varastopaikka on jo ajettu/lastattu, voidaan ajaa määräpaikkaan ja purkaa 

kuorma (kts Ajo määräpaikkaan). Listauksesta valitaan jokin määräpaikka, jolloin Valitse ajoon – 

painikkeen tekstiksi vaihtuu ”Aja ja pura määräpaikkaan”.  

5.2.2 Kuorman peruminen 

Koko kuorman voi perua -painikkeella, jolloin kaikki lastaukset peruuntuvat. 

Huom. Mikäli osa kuormasta on jo purettu urakanantajan järjestelmään, vain jäljellä olevien 

varastojen lastaukset peruuntuvat. Purettuja varastoja ei voi enää perua jälkeenpäin. 

Lisäksi kuormasta voi tutkita lastauksen tilanteen sekä esikatsella muita ajomääräyksiä 

suunnittelunäkymästä (Huom. Tässä vaiheessa suunnittelunäkymästä ei voi luoda/muokata 

Meno-paluu – kuormaa). 

5.2.3 Määräpaikan vaihto 

Määräpaikan voi vaihtaa joko yksittäiselle varastolle tai kaikille varastopaikoille yhden 

määräpaikan alla. Kun rivi on valittu,  - painiketta painamalla näkymään 

ilmestyy ponnahdusvalikko, josta voi valita -toiminnon. 

Näkymään ilmestyy määräpaikan valintaikkuna, josta voidaan valita uusi määräpaikka. 

5.2.4 Varaston poisto 

Varaston voi poistaa kuormasta niin kauan se ei ole ajettu/lastattu. Painamalla varaston 

aktiiviseksi Toiminnot – painikkeen alta ilmestyvästä ponnahdusvalikosta voi valita 

 - toiminnon. Tämän jälkeen ohjelma kysyy varmistuksen, 

ja varasto katoaa listauksesta. 

5.2.5 Varaston lisäys 

Kuormaan voi lisätä varastoja valitsemalla Toiminnot – painikkeen alta ilmestyvästä 

ponnahdusvalikosta  - toiminnon. Tällöin näkymään aukeaa 



  43 (

61)  

   

suunnittelunäkymä. Listauksesta valitaan (kts. Rivin valinta aktiiviseksi) yksi tai useampi varasto 

ja painetaan -painiketta. 

5.2.6 Lastauksen tilanne 

Kuorman lastattuja varastoja voi tutkia valitsemalla Toiminnot – painikkeen alta ilmestyvästä 

ponnahdusvalikosta  - toiminnon. Näkymään aukeaa ikkuna 

jossa Lastatut puutavaralajit näytetään varastopaikoittain ja määräpaikoittain ryhmiteltynä.

 

Ikkunan voi sulkea  - painikkeella. 

5.2.7 Varaston ajaminen 

Kun listasta on valittu yksi varasto joka ei ole vielä ajettu/lastattu, valitaan varasto ajoon 

painamalla -painiketta. 
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5.3 Ajo varastolle 

Varastolle ajaminen tapahtuu erillisen ikkunan kautta. 

  

Ikkunan keskellä näytetään kartta, johon piirretään varastopaikan sijainti, määräpaikan sijainti 

sekä käyttäjän sijainti (mikäli GPS on toiminnassa). Ohjelma piirtää reitin käyttäjän sijainnin ja 

varastopaikan välille. 

Ikkunan yläosassa näkyy kohde, mihin ollaan ajamassa. Huom. mikäli varastolle on merkattu 

pinoja, kohteen voi vaihtaa - 

alasvetovalikosta. Tällöin ohjelma piirtää reitin käyttäjän sijainnin ja uuden kohteen välille. 

Ikkunan vasemmassa laidassa on toiminnot kartan zoomaukselle (lähemmäksi ja kauemmaksi) 

sekä kartan liikuttelulle. Lisäksi löytyy  – työkalu, jota painamalla hiiren osoitin muuttuu 

sormi-osoittimeksi. Tällöin voi painaa varastopaikkaa kartalta, jolloin kartan päälle aukeaa 
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ponnahdusruutu jossa näkyy varastopaikan operatiiviset saldot: 

 

Saldoruudun voi sulkea painamalla -painiketta. 

Ruudun vasemmasta reunasta löytyy myös -painike, jota painamalla aukeaa 

ponnahdusvalikko . Ajomääräyksen tiedot – valinnalla 

pääsee tutkimaan ajomääräyksen tietoja. Lastauksen tilanne – valinnalla avautuu kuorman 

lastauksen tilanne. 

Lisäksi ruudun vasemmasta reunasta löytyy -painike, jolla voi ladata ilmakuvan 

karttanäkymään. Ilmakuva otetaan samasta kohdasta ja mittakaavasta, missä karttanäkymä 

sattuu sillä hetkellä olemaan. Ilmakuva ladataan maanmittauslaitoksen rajapinnasta, joten 

toiminto vaatii toimivan verkkoyhteyden. Mikäli urakanantajalle ei ole määritetty lisenssiä 

ilmakuviin, ohjelma antaa virheilmoituksen: 

 

Ilmakuva tallentuu käyttäjän koneelle ja ladataan kartalle, mikäli sellainen on aiemmin ladattu 

maanmittauslaitokselta. Ilmakuvan voi piilottaa/laittaa näkyviin käyttämällä ruudun alaosassa 

olevaa -valintaa. 
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Ajon voi perua painamalla -painiketta. Huom. tämä ei peru kuormaa tai lastausta, 

pelkästään ajovaiheen (esim. mahdolliset lasketut kilometrit voivat nollautua). Tällöin näkymä 

siirtyy vaiheeseen ”Varastojen valinta ajoon”. 

Suunnittelunäkymään pääsee painamalla -painiketta (Huom. Tässä 

vaiheessa suunnittelunäkymästä ei voi luoda/muokata Meno-paluu – kuormaa). 

-painikketta painamalla ruutuun aukeaa ponnahdusvalikko, mistä voi 

päivittää reitin, kytkeä meno-paluu – lenkin näkyville/pois näkyvistä, näyttää varaston sekä 

muuttaa kartta-asetuksia. 

-valintaa painamalla voi päivittää reitin käyttäjän sijainnista ajettavaan 

kohteeseen. Tämä voi olla hyödyllistä esim. seuraavassa tilanteessa: Matka kohteeseen on yli 

100km, jolloin haettu reitti ei ole välttämättä tarpeeksi tarkka (esim. mutkissa reitti ”oikoo”). Kun 

käyttäjän sijainti lähestyy kohdetta, päivitä reitti – toiminolla reitti haetaan uusiksi, ja se tarkentuu 

huomattavasti. 

Näytä varasto/Näytä määräpaikka - toiminto keskittää kartan kohteeseen mittakaavaan 1:50000. 

Ruudun alareunaan ilmestyy teksti ”Varastopaikkaan zoomaus käynnissä” tai ”Määräpaikkaan 

zoomaus käynnissä”, riippuen kohteen tyypistä. Zoomaus kestää 60s, jonka jälkeen 

karttanäkymä palautuu takaisin näkymään, joka on määritetty kartta-asetuksissa (esim. 

Automaattinen zoomaus). 

Kartta-asetuksiin pääsee painamalla -painiketta. 

Kun ajo on suoritettu, siirrytään seuraavaan vaiheeseen painamalla - tai 

-painiketta, riippuen kohteen tyypistä. Mikäli kohteen tyyppi on määräpaikka, 

ohjelma siirtyy vaiheeseen ”Kuorman purku”. 

5.4 Lastaus 

Kuorman lastausvaiheessa ruutuun ilmestyy erillinen lastausikkuna, josta merkitään halutut 

puutavaralajit ja arvioidut määrät kyytiin. 
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Ikkunan yläosassa vasemmalla puolella on kohteen tyyppi (joko varastopaikka tai pino) sekä 

nimi. Kohteen voi vaihtaa tässä vaiheessa valitsemalla eri nimen alasvetovalikosta. 

Yläosassa oikealla on esitetty lohkon/lohkojen hakkuuseen liittyvää tietoa, jolle varastopaikka on 

merkattu. Mikäli kyseessä on Meno-paluu – kuorma, hakkuutietojen alla näytetään ajomatka 

tyhjänä (Laskettu sekä GPS:n mittaama), joista laskettu on muutettavissa: 

 

 

Hakkuutietojen alla on myös Erän tonnit – kenttä, johon ohjelma laskee summan mahdollisista 

syötetyistä tonneista. mikäli Erän tonnit – kentän arvoa muutetaan, ohjelma laskee tonnit uusiksi 

lastatuille puutavarariveille. 

Puutavaralajit on listattu keskellä ikkunaa Lastaus-välilehdelle. Puutavaralajin lastaus tapahtuu 

painamalla -painiketta riviltä, jolloin ruutuun aukeaa määrien syöttöikkuna (kts. kohta 

Määrien syöttö). Puutavaralajilla on myös ”Ajo päättyy valinta”. Tämä valinta tarkoittaa sitä, että 

kyseisestä puutavaralajia ei ole enää koko varastossa (mukaan lukien kaikki pinot) laisinkaan. 

Tällöin kyseinen rivi merkataan ajomääräykselle valmiiksi ja se poistuu ajosta. Myös 

puutavaralajin operatiivinen varastosaldo nollautuu. 



  48 (

61)  

   

5.4.1 Määrien syöttö 

Yksittäisen puutavaralajin määrä syötetään erillisestä ikkunasta: 

 

Ikkunan yläosassa on kaupan perustiedot, ja alaosassa m³ -, tonni- ja lisätieto – tietojen syötöt. 

Mikäli puutavaralajille ei ole määritelty tonniyksikkö käyttöön urakanantajan järjestelmässä, voi 

syöttää ainoastaan m³ - arvon. 

Mikäli puutavaralajilla on myös tonniyksikkö käytettävissä, järjestelmä laskee tonnimäärän 

automaattisesti m³-määrän perusteella. Tonnimäärä on kuitenkin vapaasti muokattavissa, kuin 

myös m³ - määrä. 

Puutavaralajille voi antaa tarvittaessa myös lisätietoja, jotka tallentuvat kuormasta tehdylle 

suoritteelle purun yhteydessä. 

Määrän syöttö kuitataan -painikkeella ja perutaan -painikkeella. 

 

Saldot – välilehdeltä löytyy varastopaikan kaikkien puutavaralajien varastosaldot 
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Puutavaralajin varastosaldoa pystyy korjaamaan - -painikkeella, mikäli 

saldo on pienempi kuin urakanantajan järjestelmässä määritetty raja (yleisin raja-arvo on 1-3 m³). 

Mikäli ajomääräykselle ei ole määritelty kaikkia puutavaralajeja mitä varastopaikalla/pinolla 

oikeasti on, niitä voi lisätä käyttämällä -painiketta. Näkymään aukeaa 

puutavaralajilistaus jossa on saatavilla kaikki urakanantajan järjestelmästä tulleet puutavaralajit. 

Huom. Käsin lisätyn puutavaralajin operatiivinen varastosaldo voi mennä miinukselle, mikäli sillä 

ei ole aikaisempia saldoja, tai mikäli sitä ei merkata loppuneeksi. 

Lastaus voidaan perua -painikkeella. Tällöin ohjelma siirtyy vaiheeseen 

”Varastojen valinta ajoon”, ja mahdollisia syötettyjä lastauksia ei kuitata urakanantajan 

järjestelmään. 

Lastaus hyväksytään painamalla - painiketta. Tämän jälkeen kyseisen varaston 

lastausta ei voi enää muuttaa, muuten kuin perumalla koko kuorma ja aloittamalla uuden 

kuorman (kts. Kuorman peruminen). 

Lastauksen hyväksymisen jälkeen ohjelma siirtyy eteenpäin seuraavasti: 

• Mikäli ajetaan normaalia kuormaa, seuraava vaihe on ”Varastojen valinta ajoon” 

• Mikäli ajetaan Meno-paluu – lenkkiä, ohjelma siirtyy lenkin kuormassa määritettyyn 

seuraavaan kohteeseen. Mikäli kohde on varastopaikka, ohjelma siirtyy kohtaan ”Ajo 

varastolle”. Muuten siirrytään vaiheeseen ”Ajo määräpaikkaan”. 

5.5 Ajo määräpaikkaan 

Ajo määräpaikkaan käyttää samaa näkymää kuin ”Ajo varastolle” – osiossa on kuvattu. Ainoat 

erot ovat: 

• Kohteena näkyy määräpaikka, jota ei voi vaihtaa. 

• Lastaa – painikkeen tilalla on Pura – painike. 

• Näytä varasto - toiminnon tilalla on Näytä määräpaikka 

•  - painikkeella avautuu pelkästään lastauksen tilanne. 



  50 (

61)  

   

Ohjelma siirtyy seuraavaan vaiheeseen -painikkeella. 

5.6 Kuorman purku 

Kuorman purku tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensin syötetään matkat varastopaikoille, ja sen 

jälkeen puretaan kuorma. 

Matkan syöttö 

Kun kuorman purku aloitetaan, ensin näkymään ilmestyy matkan syöttö – ikkuna (itse 

purkuikkunan ollessa taustalla). 

 

Näkymässä on listattu kaikki varastopaikat (valitulle määräpaikalle) missä kuorman ajon aikana 

on käyty. Kullekin varastopaikalle näytetään toteutunut, GPS:n mittaama sekä metsäjärjestelmän 

laskema matka. Toteutunut – kentän arvoksi tulee oletusarvoisesti GPS:n mittaama matka. Mikäli 

GPS:n mittaama matka on 0 tai sitä ei ole saatavilla, oletusarvo on metsäjärjestelmän laskema 

matka. Toteutunut matka on kuitenkin aina käyttäjän muokattavissa. Matkat kuitataan 

 - Painikkeella. 

 

Kuorman purkuikkunan ulkoasu vaihtelee hieman riippuen siitä, onko määräpaikan tyyppi saha 

vai jokin muu. Kaikille määräpaikoille kuitenkin näytetään määräpaikan nimi, tyyppi, tositenumero, 

lisätiedot, lastatut puutavaralajit sekä painikkeet eri toiminnoille. Kuvan esimerkissä on kyseessä 

sahalle purku. 
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Jokaiselle puutavaralajille näytetään lastatut arvot. Puretut arvot ovat tässä tilanteessa aina 0, 

koska todelliset arvot tulevat myöhemmin mittarilta, kun tukit on ajettu mittarin läpi. 

5.6.1 Määräpaikan vaihto 

Määräpaikan voi vaihtaa painamalla ikkunan yläosassa olevaa -painiketta, ja 

valitsemalla halutun määräpaikan näkymään ilmestyvästä valintalistasta. 

5.6.2 Junan valinta/vaihto 

Mikäli määräpaikka on jokin muu kuin saha, Lisätiedot – kentän alle ilmestyy  - 

painike. Mikäli määräpaikalle on saatavilla junia, Päivitä junat – painikkeen vasemmalle puolelle 

ilmestyy  - osio, jonka 

alasvetovalikosta voi valita halutun junan. Mikäli oikea juna ei ole valikossa, sitä ei ole 

todennäköisesti syötetty urakanantajan järjestelmään. Tässä vaiheessa on syytä ottaa yhteyttä 
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urakanantajaan, joka voi tarvittaessa lisätä puuttuvan junan. Tämän jälkeen painamalla Päivitä 

junat – painiketta puuttuva juna ilmestyy listaan. Huom. Mikäli valikosta valitaan jokin juna, 

kaikille purettaville riveille on syötettävä myös vaunut määrien syöttöikkunan kautta. 

5.6.3 Puutavaralajin lisäys 

Kuormaan voi lisätä vielä tässä vaiheessa puutavaralajeja painamalla -

painiketta. Näkymään ilmestyy puutavaralajin valintalista, sekä määrien muokkausikkuna (kts 

Puutavaralajien määrien muokkaus). Huom. Lisätyt puutavaralajit näkyvät vihreällä taustavärillä. 

5.6.4 Puutavaralajin kopiointi 

Puutavaralajin voi kopioida kahdeksi riviksi valitsemalla listasta yhden rivin aktiiviseksi, 

painamalla -painiketta. Valitusta rivistä ilmestyy listaan kopio, ja ohjelma jakaa 

lastatut/puretut määrät automaattisesti rivien kesken. Huom. Tätä toimintoa suositellaan 

käytettäväksi vain, mikäli kyseessä on junaan purku. Tällöin saman puutavaralajin voi purkaa 

useampaan eri vaunuun. 

5.6.5 Puutavaralajin poisto 

Listasta voi poistaa lisätyn uuden puutavaralajin tai kopioidun rivin valitsemalla rivi aktiiviseksi, ja 

painamalla -painiketta. Aiemmin lastattuja puutavaralaji – rivejä ei voi 

poistaa. 
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5.6.6 Puutavaralajien määrien muokkaus 

Puutavaralajin määriä/muita tietoja voi muokata erillisestä ikkunasta painamalla rivin -

painiketta. Tällöin näkymään avautuu uusi ikkuna. 

 

Ikkunan yläosassa on perustietojen lisäksi lastatut määrät. Lastattuja määriä ei voi enää tässä 

vaiheessa muokata, ellei kyseessä ole uusi käsin lisätty puutavaralaji. 

Keskiosassa näytetään puretut määrät, järjestysnumero (vain jos määräpaikan tyyppi on saha ja 

valintana on ”Mittarille”), matkat (toteutunut, GPS:n mittaama sekä metsäjärjestelmän laskema), 

MePa-tieto sekä puutavaralajin lisätiedot. 

Mikäli määräpaikan tyyppi ei ole saha, valitulle määräpaikalle on olemassa junia, ja jokin juna on 

valittu, lisätietojen alle tulee näkyviin  

- osio. Tästä osiosta voi valita joko olemassa olevan vaunun, tai luoda kokonaan uuden vaunun 
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painamalla -painiketta. Tällöin käyttäjä voi syöttää maksimissaan 15-merkkiä 

pitkän uuden vaunun nimen tai numeron: 

 

Vaunu kuitataan painamalla -painikkeella. Ohjelma tallentaa uuden syötetyn 

vaunun urakanantajan järjestelmään josta se on valittavissa seuraavan kerran. 

Mikäli määräpaikan tyyppi on saha, puretut määrät eivät ole muokattavissa, ja niiden arvot nolla. 

Todelliset arvot tulevat myöhemmin mittarilta, kun tukit on ajettu mittarin läpi. 

Muita muokattavia arvoja ovat toteutunut matka, MePa-tieto (ei ole muokattavissa, jos kyseessä 

on Meno-paluu – kuorma) sekä lisätiedot. 

5.6.7 Purkujärjestys 

Mikäli purettavan kuorman määräpaikka on saha, ikkunassa näytetään Mittarille/Kentälle valinta, 

puutavaralajin järjestysnumero (vain mikäli valinta on ”Mittarille”) sekä purkujärjestyksen 

muuttamispainike. 

Mittarille/Kentälle – purkuvalinta vaihdetaan näkymän alaosasta  - osiosta. Mikäli 

valinta on ”Kentälle”, purkujärjestyksellä ei ole väliä ja se piilotetaan. Mikäli valinta on ”Mittarille, 
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jokaiselle puutavaralajille näytetään myös purkujärjestys – numero - sarakkeessa. 

Purkujärjestys on varastopaikkakohtainen. 

Purkujärjestystä voi muuttaa painamalla -painiketta. Tällöin näkymään 

aukeaa ikkuna, jossa kuormassa olevat rivit näytetään varastopaikkakohtaisesti. 

 

Järjestystä muutetaan niin että haluttu rivi painetaan aktiiviseksi, siirretään joko ylös tai alas 

ikkunan alaosassa olevilla nuolipainikkeilla. Listauksessa järjestys alkaa aina ykkösestä. 

Purkujärjestyksen muutoksen voi peruuttaa  - painikkeella, ja kuitata 

-painikkeella. Puutavaralajien purkujärjestysnumerot päivittyvät listaukseen 

automaattisesti. 

5.6.8 Pura – toiminto 

Kun kaikki halutut muutokset on tehty, kuorma voidaan purkaa. Kuormasta voi purkaa joko kaikki 

puutavaralajit, tai vain osan.  
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Mikäli halutaan purkaa vain osa riveistä, täytyy listasta poistaa valintamerkit niiltä riveiltä joita ei 

haluta purkaa. Valintamerkki on jokaisen rivin ensimmäisessä sarakkeessa. 

 

Lopuksi painetaan  - painiketta. Ohjelma kysyy varmistuksen ja lähettää 

kuorman tiedot urakanantajan järjestelmään. Mikäli kuorman purku onnistuu, ohjelma näyttää 

palauteikkunan purkamisesta:

 

Palauteikkunassa ensimmäisenä näytetään ”Auton kuormanumero”. Tämä on käytännössä 

juokseva numero ja yksilöi jokaisen kuorman purun. 

Kuormanumeron alla listataan puretut määrä varastopaikoittain. Mikäli määräpaikan tyyppi on 

saha, näytetään myös tukkivastaanotosta saatu yksilöity VAT-numero (Vastaanottonumero). 

Myös purettujen määrien summat ovat arvioituja (lastattuja määriä) tässä vaiheessa. 

Painamalla -painiketta ohjelma jatkaa eteenpäin. Kun kaikki puutavaralajit on 

purettu, ohjelma jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Mikäli koko kuormassa on vielä ajettavia 

varastoja tai purkamattomia kuormia, ohjelma siirtyy ”Varastojen valinta ajoon”. Muussa 

tapauksessa ohjelma siirtyy päänäytölle Ajonäyttö – välilehdelle.  
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6 Kartta-asetukset 

Kartta-asetuksiin kuuluvat yleiset asetukset, reitin asetukset, GPS-asetukset sekä online kartat. 

6.1 Yleiset asetukset 

 

-asetuksella kartan voi asettaa zoomaamaan automaattisesti 

käyttäjän sijainnin ja varasto/määräpaikan välille. Kartan näkymä päivittyy sitä mukaa kun sijainti 

muuttuu suhteessa ajettavaan kohteeseen.  

-asetuksella voi asettaa minimi mittakaavan johon karttaohjelma zoomaa 

automaattisesti. Kun automaattinen zoomaus on päällä, ohjelma ei zoomaa pienempään 

mittakaavaan kuin mitä minimiksi on asetettu (esim. jos minimi on 1:15 000, automaattinen 

zoomaus lopetetaan, kun mittakaava saavuttaa 1:15 000 (esim. varastopaikkaa lähestyttäessä). 
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– toiminnolla ohjelma keskittää karttanäkymää GPS-sijaintiin tasaisin 

väliajoin. Eli karttanäkymä liikkuu auton mukana. 

 

– toiminnolla karttalehdet voi piilottaa. 

 

– toiminnolla voi määrittää tekstien näkyvyyden silloin, kun ne 

menevät päällekkäin. Jos toiminto ei ole päällä, karttaikkuna hävittää osan teksteistä jotka 

menevät päällekkäin. Tällä pyritään vähentämään kartan sotkuisuutta, mikäli kartalla on paljon 

merkintöjä / tekstejä.  

 

Kiinteistörajoille ja reitille pystyy määrittämään värin ja paksuuden. Ulkoasua voi valita vaihda 

väri-painikkeella ja paksuus-painikkeella. Viivan ulkoasua voi tarkastella paksuus-painikkeen 

oikealla puolella. 

 

 

Tiet ja Tienimet – toiminnoilla voidaan asettaa kartalle näkyville tiet ja niiden nimet. Lisäksi 

voidaan säätää viivan paksuutta ja väriä sekä nimien koko ja väri. 

 

 

– toiminnolla kartalle saa näkymään Suomen Ympäristökeskuksen aineiston. 

 

-osion alla voidaan määritellä kartan nopeuteen vaikuttavia asetuksia.  

 

– toiminnolla voidaan säätää haluttu 

karttalehtien tarkkuus (matala, keskitaso, korkea). Tarkkuus vaikuttaa kartan piirtonopeuteen. 

Hitailla koneilla suositus on matala/keskitaso. 

 

 – toiminnolla voidaan hienosäätää kartan 

piirtonopeutta lisää. Mitä alhaisempi rakeisuus luku on, sitä epätarkempi karttakuvasta tulee. 

Suositeltava luku on 80-100 välillä. 
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Asetusten oikeassa laidassa näytetään kaikki karttakerrokset ja niiden näkyvyydet: 

 

Jokaisella karttakerroksella piirretty kuvio, sekä mahdollisesti tekstiä ja ikoni. Kunkin sarakkeen 

alla -kuvake, jolla voidaan asettaa haluttu karttakerros näkyviin/pois näkyvistä kartalla. 

Esim. Ajoreitti – kuviolla on piirretty viiva sekä teksti viivan keskellä. Lähde – kuviolla on 

puolestaan pelkkä piste ja lähdettä kuvaava ikoni. 

6.2 Reittiasetukset 

Reitti välilehdellä voi muuttaa kartalle piirretyn reitin näkyvyyttä, väriä sekä paksuutta. 
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6.3 GPS-asetukset 

GPS-välilehdellä voidaan säätää GPS-nuolen ulkoasua: 

 

 

Tyyppi – valinnalla voi vaihtaa GPS-pisteen muotoa. Valittavana on nuoli sekä ristikko. Huom, 

mikäli valinta on ristikko, GPS-pisteen kulkusuuntaa ei voida havainnollistaa piirrettäessä kartalle. 

 

Koko-valinnalla voi säätää piirrettävän grafiikan koon. 

 

Pisteen koko- määrittää GPS-pisteen koon 

 

GPS-pisteelle voi määrittää kolme eri väriä. Täyttöväri määrittää nuolen tai ristikon viivojen värin. 

Itse GPS-pisteen värin voi määrittää Pisteen väri- sekä pisteen rajan väri – valinnoilla.  
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6.4 Online-kartat 

Online-kartat – välilehdellä on esitetty polut, johon mahdolliset verkon kautta ladatut kartat 

ladataan. 

 

Väliaikaistiedostojen polku tarkoittaa käyttäjän levyllä tiedostopolkua, johon kaikki väliaikaisesti 

tarvittavat tiedostot ladataan. 

Ilmakuvien latauspolku tarkoittaa käyttäjän levyllä tiedostopolkua, jonne latautuu ilmakuvat (kts. 

 - painikkeen toiminta kohdasta ”Ajo varastolle”) 

 


