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TORNATORS ÄGARE, SKOGSINNEHAV OCH
KONSERNBOLAG
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Tornators ägare Tornator Timberland konsernen

610,000

64,000 ha



TORNATORS NYCKELRESULTAT 2017
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*)Inkluderar landförsäljningar 30,8 milj.  €

2017 var ett utmärkt år i en lång rad av goda år

Omsättning

Virkesförsäljning

Jämförbart oper.
resultat
Jämförbart
nettoresultat

Skogsinnehavets värde, (gängse värde, milj. €)



TORNATOR OCH FÖRETAGSANSVAR
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Lönsam välståndsskapare Progressiv och trygg Expert på hållbar användning av skog

License code: FSC-C123368



DIGITALISERAT SKOGSBRUK OCH
VIRKESANSKAFFNING
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Logforce.fi



Planera, hantera ärenden och
hitta de som utför arbeten.

Etunimi Sukunimi
nimike
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Inloggning i tjänsten
• www.minskog.fi eller www.skogcentralen.fi
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Logga in i tjänsten
MinSkog.fi med

nätbankskoder, med ett
mobilcertifikat eller
med ett chipförsett

identitetskort.



Tjänsten utvecklas aktivt
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Flygbilder

Åtgärds-
anmälningar

Egen karta

Skogsdata kan laddas
ner i XML-form

Omfattande
figurlista

Uppskattade
utgifter och
inkomster

Skatteanteckningar

Ny stor karta

Lanseras för
skogsägare

Aktörer
med

Anmälningar
om användning

av skog

Anmälningar
om

arbetsobjekt

Kemera-
ansökningar

2012 2013 2014 2015

Raster

2016 2017

Elektronisk
ärendehante

ring växer

Uppföljning av
egna

ansökningar

2018

Naturobjekten
utvidgas

Öppen
skoglig

information

Förbättring av
kundupplevelsen, som Chat
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Tjänsten MinSkog.fi i siffror
12,4 milj.hektar skog finns det data om i tjänsten

101 808 skogsägare har besökt tjänsten

653 aktörsföretag medverkar i tjänsten

2 461 aktörer använder tjänsten

3,4 milj. hektar skog finns det data om till aktörernas förfogande

436 000 samtycken står till aktörernas förfogand



Digitaliserad virkeshandel



§ Stöder det nationella skogsprogrammet: höja användningen av inhemskt virke
med 15 milj. m3

§ Efterfrågan och utbud möts bättre än tidigare
- En stor virkesförsäljningsvolym till den digitala virkeshandelplatsen Kuutio
- Handel via fullmakt hundraprocentigt till den digitala handelsplatsen Kuutio

§ Når ut till passiva skogsägare

§ Bättre användning av skogsdata

§ Kostnadseffektivare processer inom skogsbruket och virkesanskaffningen samt ökat
samarbete mellan ägare och kunder

Främsta mål: En bättre fungerande virkeshandel

Suomen Puukauppa Oy (Finlands Virkeshandel Ab)

Grundat i
december 2015

Har skapat
världens första

digitala
virkeshandelsplats

Kuutio.fi



Suomen Puukauppa Oy ägs av
Säljarna Köparna

Kuutio.fi är öppen för alla!



• Konkurrensutsättning av
virkesförsäljningsobjekt

• Vill bli kontaktad av en expert

Kuutio.fi

Snabb och pålitlig

Standarder för dataövering

Kan användas med webbläsare eller
eget datasystem med hälp av gränssnitt

Skogsägare och
professionella säljare

• Tar emot skogsägarnas
önskan att bli kontaktade

• Sätter igång processen med
anbudsbegäran

• Tar emot anbud och jämför
dem

• Integration med eget
datasystem

Förmedlare av
virkesförsäljnings-
objekt

Andra erbjudare av mobila tjänster
• Gränssnitt för tillämpningsprogram → nya innovationer,

skogsbranschens steg in i digivärlden

• Skogsdata från tjänsten MinSkog.fi

• Digitala skogsplaner

• Högkvalitativ och omfattande virkesprisstatistik
(Naturresursinstitutet Luke)

• Ger anbud på
virkesförsäljningsobjekt

• Läser meddelanden om att
bli kontaktad och begäran
om anbud

• Integration med eget
datasystem

Virkesköpare

Skogsdata



Dataöverföring i realtid som baserar sig på
skogsdatastandarder.

Tjänster och tillförlitlig autentisering som baserar
sig på modern www-teknologi.

Alla funktioner i Kuutio kan användas i
datasystem inom skogsbranschen med hjälp av
gränssnitt: Lagrar uppgifter i det egna systemet,
tar emot returmeddelanden och kvitteringar.

Användning av gränssnitt

Kuutio

Kuutios gränssnitt

Hämtar/läser
begäran
om anbud

Begär
anbud

Skickar iväg
anbud

Godkänner
anbud

Tar emot
anbud

Tar emot
godkänt anbud



Från lanseringen (maj 2017) har ca 10 miljoner
kubikmeter virke konkurrensutsatts.

15 000 privata skogsägare har konkurrensutsatt
sina virkesaffärer med hjälp av Kuutio

1/3 av användarna är nya skogsägare eller
skogsägare som första gången åtgärdat sin skog.

Användningen av Kuutio har varit uppåtgående.

Kuutio nu
10 milj. m3 och 15 000 skogsägare



I augusti har användningen varit 45 %

Användningen av Kuutio

20%

16%

30%

2017 2018 H1 juli-augusti

1,8 milj. m3

55 %

0,8 milj. m3

45 % Anbudbegäran
i Kuutio i augusti
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