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• Ettevõttest HD Forest 

• Lühidalt GIS arengust HD Forestis 

• HD Forest IT-süsteemid 

• Metsaandmete kirjeldamine programmis FIS (Forest 
Information System) 

• Raportid + E-METS mobiilirakendus 

• Metsade logistiline programm lank.ee 

• Analüüside näited 

• Mõned väiksemad ruumilised andmebaasid 

• Mis edasi? 
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Ettevõttest HD Forest 
 

• Asutati 1998. 

• Alates 2012. aastast kuulume AS HedeDanmark koosseisu  

• Tegeleme metsamajanduslike teenuste osutamisega 

• Haldame 20 000 ha maad, sellest 16 000 metsamaad  

• 11 töötajat 

• Hetkel on 10 klienti 
 
 
 
 



HD Forest IT-süsteemid  ̶  programmid ja 
andmebaasid 

Veebipõhine tarkvara Lank.ee + mobiilirakendus 
(Arendaja Deskis OÜ).  

HD Forest poolt kasutatav metsaandmete süsteem 
(FIS)-koostöös Forest Soft OÜ-ga välja töötatud 

metsandustarkvara windows arvutitele  
 

Metsaregister 
PRIA 

andmed 

Maa-amet 
WMS 
kihid 

Aruandluse 
andmebaasid 
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Andmed Ruumiandmed 

EELIS 
kihid 

Raamatu-
pidamise 

andmebaas 

Mobiili-
rakendus  
„e-Mets“  
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Metsaandmete kirjeldamine programmis FIS 
• Metsade, eralduste ja elementide    

vaated 
• Kaardid koos ruumiandmtega 
• Metsaandmed on kaasaegsed ning 

igal aasta toimub nö metsa 
kasvatamine 

• Tööde planeerimine tehakse 
enamasti FIS programmi 
kaardiaknas 
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Raportid + E-METS mobiilirakendus 
 Programm teeb mitmeid rapordeid, mis aitavad saada kiireid ülevaateid 

metsadest.      
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E-mets mobiilirakendus on nö 
„peegeldus“ FIS programmiga. 
Toimub pidev andmeside ning 
kaasaegsed metsade andmed on 
metsamehel metsas kas telefoni või 
ipadiga kaasas. 
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• Logistiline süsteem on „online“ reziimis jälgitav nii metsamaa haldajale, metsade 
ülestöötajatele kui ka transpordiettevõtetele. Igal osapoolel on vastav aruannete 
süsteem ja mobiilirakendused spetsiaalsete vaadetega. 

Metsade logistiline programm lank.ee 

8 

http://www.hdforest.com/


Analüüside näided 
• Antud analüüsides on kasutatud FIS programmi metsa andmeid, 

raamatupidamise müügiandmeid, turgude andmeid jne. 
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Mõned väiksemad ruumilised andmebaasid 
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• Igapäevatöös kasutame mitmeid ülevaate- kui ka tööd lihtsustavaid väiksemaid 
lihtsaid baase.  

• Mõningased näited on: 
 turgude andmebaas, 
 arenduskruntide andmebaas. 
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Mis edasi? 

• FIS tarkvara juurutada ka teistes meie organisatsiooni partneritele 
Lätti ja Leetu 

• Kaugseire- ja droonide andmestiku kasutamine 

• Logistikasüsteemi arendamine 

• Raamatupidamisprogrammi ja FIS veelgi suurem integreerimine 

• Ootame pikisilmi Copernicus programmi raames orbiidile 
saadetud Sentinell satelliitpilte 

• Tulevik liigub veelgi detailsema metsandusinfo poole. Võimalik, 
et ühel päeval hakkame kasutama tarkvara, kus metsas olevad 
puud on ruumiliselt fikseeritud ning 3D vaatega (koos kvaliteedi 
hinnanguga) 
 
 
 



Tänan! 
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