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ALKUSANAT 

Puutavaran mittauksen kehitystyö on ollut viimeaikoina vilkasta. Pääasialli-
sena kiinnostuksen kohteena on ollut uuden teknologian – esimerkiksi rönt-
genin, laserin ja digikuvien – soveltaminen puutavaran mittaukseen. En-
simmäisiä toimivia mittaussovelluksia on kehitetty ja otettu käyttöön 2000-
luvun alkuvuosina ja samalla on tutkittu mahdollisuuksia eri tekniikoiden 
hyödyntämiseen yhä haastavammissa sovelluskohteissa. Uudet tekniset 
apuvälineet ovat jo tähän mennessä edistäneet mittauksen automatisointia ja 
antaneet siten edellytyksiä töiden merkittävään tehostamiseen ja uudelleen 
organisointiin. 
 
Mittauksen kehittämisessä on nähty myös jatkossa olennaista kehityspoten-
tiaalia. Tästä syystä metsäteollisuusyhtiöiden ja muiden keskeisten puutava-
ran mittausta tekevien organisaatioiden piirissä on luotu yhteinen visio, ta-
voitetila puutavaran mittauksen kehittämiselle lähivuosiksi. Vision toteut-
taminen edellyttää systemaattista tutkimus- ja kehitystyötä, ja tämän ohjel-
man tarkoituksena on auttaa suuntaamaan T&K-panoksia.  
 
Suuri joukko puutavaran mittauksen toimijoita sekä eri tutkimustahoja on 
tukenut asiantuntemuksellaan ja ideoillaan niin vision kuin tämän ohjel-
mankin laatimista. Metsätehon osakkaiden ohella keskeisiä kumppaneita 
ovat olleet Metsäntutkimuslaitos, Tampereen teknillinen yliopisto, Teknilli-
nen korkeakoulu ja VTT sekä monet kone- ja laitevalmistajat. Vuonna 2003 
käynnistynyt laaja yhteistyöhanke, PUULA (Puun laadun mittaus ja lajitte-
lu), on ollut keskeinen foorumi ongelmakentän jäsennyksessä ja tulevien 
mahdollisuuksien ideoinnissa. TEKESin teknologia-asiantuntijat ovat avus-
taneet ohjelman koostamisessa. Työtä eri vaiheissa tukeneet henkilöt on lue-
teltu raportin liitteessä. Esitämme heille parhaat kiitokset arvokkaasta avusta. 
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TIIVISTELMÄ 

Raportissa on kuvattu puutavaran mittauksen tavoitetila – visio 2010 ja ta-
voitetilan kannalta keskeiset tutkimus- ja kehitystarpeet.  
 
Visiossa keskeisiä ovat runko- ja pölkkykohtaisten dimensioiden mittaus-
tarkkuuden parantaminen, entistä pidemmälle menevä laatutunnusten ha-
vainnointi sekä eri vaiheissa tuotettavan informaation nykyistä tehokkaampi 
yhdistely ja hyödyntäminen puun ohjauksessa. Visio perustuu keskeisesti 
uuden teknologian hyödyntämiseen, pitkälle vietyyn automatisointiin ja mit-
tauksen tehokkaaseen yhdistämiseen osaksi muuta puun käsittelyä. Uudella 
teknologialla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti konenäköä sekä siihen 
liittyvää signaalinkäsittelyä ja mallinnusta. 
 
Vision toteuttaminen edellyttää määrätietoista tutkimus- ja kehitystyötä, jos-
sa tuotetaan perustietoa uusien teknologioiden soveltamiselle sekä kehite-
tään kaupallisia tuotteita. Siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä puuta hankki-
vien ja käyttävien yritysten, kone- ja laitevalmistajien sekä tutkimusorgani-
saatioiden kesken.  
 
Visiosta johdetut puutavaran mittauksen tutkimus- ja kehitystarpeet sijoittu-
vat eri vaiheisiin puun hankinta- ja käyttöprosessia. Tärkeimpiä kehittämis-
alueita ovat: 
 
− Leimikon laatutunnusten määritys 
− Puuta koskettamaton mittaus hakkuukoneella 
− Tukin kuorettoman muodon ja laadun mittaus tuotantolaitoksella 
− Varastoinnissa tapahtuvien laatumuutosten hallinta 
− Puutavaran kuivamassan online-mittaus 
− Teollisuushakkeen laadun online-mittaus 
− Energiapuun mittaus 
− Mittaustiedon hallinta 
− Laadun mittauksen hyötyanalyysi 

 
Puutavaran mittauksen kehittämisellä voidaan edistää metsäteollisuuden ja 
siihen liittyvän kone- ja laitevalmistuksen kilpailukykyä. Mittausmenetelmi-
en kehittäminen parantaa puun hankinta- ja käyttöprosessin kustannuste-
hokkuutta, lisää jalostusprosessista saatavia tuottoja, kehittää erityisesti ko-
nenäkötekniikkaan liittyvää osaamista sekä luo uusia mittausteknisiä tuottei-
ta ja vahvistaa niihin perustuvaa liiketoimintaa. 
 
 
 
1 JOHDANTO 

Metsäteollisuus käyttää puuta sellun, paperin, kartongin, sahatavaran, vane-
rin, pylväiden ja monien muiden tuotteiden raaka-aineena. Raaka-aineen 
osuus perusteollisuuden tuotteiden tuotantokustannuksista voi nousta jopa 
75 %:iin, joten raaka-ainevirran määrän ja laadun hallinta on keskeinen lii-
ketoiminnan kannattavuuteen vaikuttava tekijä. 
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Puutavaran mittaus käsittää puutavaran määrän ja laadun toteamisen 
− kauppahinnan määrittämistä varten (luovutusmittaus), 
− työn tekemisestä suoritettavan korvauksen määrittämistä varten (työmit-

taus) sekä  
− puun hankinta- ja käyttöprosessien ohjausta ja valvontaa varten. 
 
Puutavaraa mitataan nykyään metsässä, tienvarressa ja puutavaraterminaa-
leissa sekä tuotantolaitoksella (liite 1). Metsässä tapahtuva hakkuukonemit-
taus on vakiintunut erityisesti pystykaupoissa käytetyimmäksi luovutus- ja 
työmittausmenetelmäksi. Tehdasmittausta käytetään luovutusmittauksena 
useimmissa hankinta- ja käteiskaupoissa sekä suurissa toimituskaupoissa. 
Puutavaran työ- ja luovutusmittaus toteutetaan todellisen kuorellisen tila-
vuuden perusteella, yksikkönä kuorellinen kiintokuutiometri. Poikkeuksen 
edelliseen tekee puutavaran kaukokuljetusmaksujen määrittäminen, jossa on 
käytössä sekä tilavuuden että massan mittausta.  
 
Raaka-aineen laatuvaatimukset ovat tuotekohtaisia ja raaka-aineen arvo 
vaihtelee voimakkaasti lopputuotteesta toiseen. Esimerkiksi järeän run-
gonosan arvo voi olla pylvääksi jalostettuna kymmenkertainen selluksi ja-
lostukseen verrattuna. Toisaalta pieniläpimittainenkin kuusipuu hierteeksi 
tai hiokkeeksi käsiteltynä on arvokas painopapereiden laatuominaisuuksien 
tekijä, vaikka sen arvo mekaanisessa puunjalostuksessa on selvästi pienempi. 
 
Koska raaka-aineen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti lopputuotteen 
laatuun, laadun arviointi ja huomioon ottaminen ovat keskeisiä puutavaran-
valmistuksessa, tehdaskäsittelyssä ja tuotteiden valmistuksessa. Perustietoa 
nykyisiä käytäntöjä pidemmällekin menevälle laadun huomioon ottamiselle 
on olemassa, kunhan vain tarvittavat laatutunnukset saadaan mitatuksi ja 
kytketyksi tarkoituksenmukaisesti tiedonkeruun ja -hallinnan järjestelmiin 
sekä raaka-aineen hankintalogistiikkaan ja jalostusprosesseihin.  
 
Raakapuuta käyttävä teollisuus on laatinut Metsätehon piirissä yhteisen vi-
sion, näkemyksen siitä, mihin määrän ja laadun mittauksessa tulee pyrkiä 
vuoteen 2010 mennessä. Lähtökohtana ovat puun jalostuksen ja toiminta-
prosessien kehittämisen asettamat vaatimukset määrän ja laadun hallinnalle 
sekä uusien teknologioiden antamat mahdollisuudet puutavaran mittauksen 
kehittämiseen. 
 
Vision toteuttaminen edellyttää määrätietoista tutkimus- ja kehitystyötä, jos-
sa tuotetaan tutkimustietoa uusien teknologioiden soveltamisen perustaksi 
sekä kehitetään kaupallisia tuotteita. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä alan 
toimijoiden kesken, joita ovat puuta hankkivat ja käyttävät yritykset, tutki-
musorganisaatiot sekä alan kone- ja laitevalmistajat.  
 
Tämän tutkimus- ja kehitysohjelman tarkoituksena on kuvata mittauksen 
visio 2010 sekä keskeisimmät tutkimus- ja kehittämistarpeet tuohon tavoite-
tilaan pääsemiseksi. Tavoitteena on luoda kehys, joka auttaa suuntaamaan 
T&K-panoksia tulosten hyödyntäjien kannalta tarkoituksenmukaiseen suun-
taan ja antamaan puitteet alan tuotekehitykselle niin koti- kuin ulkomaisia-
kin markkinoita varten. 
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2 PUUTAVARAN MITTAUKSEN VISIO 2010 

Puuraaka-aineen määrä ja laatu todetaan yleensä puutavaralajikohtaisesti. 
Laadun määritys perustuu nykyään lähes täysin silmävaraiseen arviointiin. 
Tavoitteena on, että raaka-aineen määrä ja laatu voitaisiin jatkossa mitata 
tarkasti käyttäen kustannustehokkaita ja mahdollisimman reaaliaikaisesti 
toimivia automaattisia mittaus- ja analysointijärjestelmiä, joilla on suora 
kytkentä puun lajitteluun. Samalla puutavaran mittaus tuotantolaitoksella 
nivottaisiin kiinteäksi osaksi tehtaan puunkäsittelyä, jolloin mittauksen tar-
peista lähtevä puutavaran erilliskäsittely minimoitaisiin. 
 

Teknologiat

Pienet erät,
mittaus-
ratkaisut

Kehyskuva-
mittaus

Jalostuksen tarpeet

Laser- ja tutkakuvaus

Mikroaallot

Energiapuun 
mittaus

Jalostuksen  tarpeet

Logistiikka
-Raaka-
ainevirrat
-Informaa-
tiovirta
-Varastointi

Mittaus-
ym. lait

Puu-
kauppa-
tavat

Tiedon siirto 
ja käsittely

Raaka-aineen hankintalähteet

Hakkuu-
kone-

mittaus

Automaattiset mittaus-, lajittelu- ja analysointijärjestelmät

Kuitu- ja 
massa-

ominaisuudet

Tukkien ulkoinen 
ja sisäinen laatu 
sekä kuoreton 

muoto

Tukkilajittelun
mittausratkaisut 

Hakkeen kosteus, 
kaatotuoreus, 
palakoko ja 
kuoren osuus

TukitKuitupuuHake

Otantaerien
mittausratkaisut 

Ääniaallot

Tomografiat

Digitaalikuvaus

Kuva-analyysi

3 D-mallit
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 KUVA 1. Puutavaran mittauksen visio 2010 mittauksen toimintakentässä. 
 

Puunjalostuksen asettamat raaka-ainevaatimukset ainespuulle on jaettavissa 
tuotantosuuntien mukaisesti kolmeen eri puuraaka-aineosaan; hake, kuitu-
puu ja tukki. Nämä edelleen on jaettavissa ala-ositteisiin, kuitupuu ainakin 
viitteen eri puutavaralajiin ja tukki vähintään neljään lajiin. Kullakin näistä 
tavaralajeista on hieman toisistaan poikkeavat tietotarpeet laadun määrityk-
sen osalta, jotka on esitetty liitteessä 2. 
 
Järeän puuositteen eli tukkipuun osalta mittausvisiona on tuottaa niiden di-
mensiot sekä kuoreton muoto ja laatutekijät automaattisella tukkimittarilla, 
optimaalisimmassa tapauksessa jo metsässä hakkuun yhteydessä.  
 
Kuitupuun osalta tavoitteena on kuitu- ja massaominaisuuksien määrittämi-
nen tavaralajeittain. Pyöreänä puuna sekä saha- ja vanerihakkeena toimite-
tun kuitupuun kosteus, tiheys ja kuidun pituus sekä hakkeen palakoko ja 
kuoren osuus ovat keskeisiä ominaisuustietoja, jotka puuta kuiduttava met-
säteollisuus haluaisi saada reaaliaikaisesti käyttöönsä joko puuvastaanoton 
yhteydessä tai heti kuorinnan ja haketuksen/hionnan jälkeen. 
 
Voimakkaasti kasvaneet energiapuun hankintamäärät ovat luoneet paineita 
sen energiasisällön määrittämiselle mahdollisimman reaaliaikaisesti vas-

Metsätehon raportti 191 11.5.2006  7 



 

taanoton yhteydessä. Myös energiapuun hankintaketjun aiempiin vaiheisiin 
tarvitaan nykyistä rationaalisemmat mittausmenetelmät. 
 
Pienten puutavaraerien mittaus on nykyisellään työlästä ja kustannusteho-
tonta erien käyttöarvoon suhteutettuna. Tavoitteena on kehittää tehdasvas-
taanottoa ja tehdasmittausta siten, että erät voidaan mitata mahdollisimman 
automaattisesti ja juohevasti puutavaralogistiikkaan kytkettynä. Myös pien-
ten erien laadutukseen on tarpeen löytää yksinkertaisemmat menetelmät. 
Näitä kehittämistehtäviä voidaan pitkälti toteuttaa ottamalla nykyistä laa-
jemmin käyttöön jo olemassa olevaa mittausteknologiaa ja kehitettyjä toi-
mintamalleja. Tällaisia hankkeita onkin parhaillaan käynnissä eri yhtiöissä. 
 

Kehittynyttä teknologiaa hyödyntävät 
konenäkösovellukset

Energiapuun
määrä ja energiasisältö

Kuitupuun 
kuituominaisuudet,

kosteus, kuivamassa
ja laatumuutokset

Tukkien 
dimensiot, kuoreton 

muoto ja 
laatutekijät

Teollisuushakkeen 
kosteus, 

palakoko ja kuoren
osuus

Kehittynyttä teknologiaa hyödyntävät 
konenäkösovellukset

Energiapuun
määrä ja energiasisältö

Kuitupuun 
kuituominaisuudet,

kosteus, kuivamassa
ja laatumuutokset

Tukkien 
dimensiot, kuoreton 

muoto ja 
laatutekijät

Teollisuushakkeen 
kosteus, 

palakoko ja kuoren
osuus

 
 

KUVA 2. Puutavaran mittauksen visio 2010. 
 
Mittauksen tavoitetila poikkeaa merkittävästi vallitsevista nykykäytännöistä. 
Tavoitteena on, että jo puun kaatovaiheesta alkaen mitattaisiin nykyistä tar-
kemmin rungon dimensioita ja laatutunnuksia, joita hyödynnettäisiin kat-
konnan ohjauksessa ja pölkkyjakaumien hallinnassa asiakastarpeita vastaa-
vien pituus- / läpimitta- /laatuyhdistelmien saavuttamiseksi. Tämä osaltaan 
parantaa mahdollisuuksia siirtyä käyttämään puukaupassa katkonnasta riip-
pumatonta hinnoittelua (ns. runkohinnoittelu). Toisena keskeisenä muutos-
tavoitteena on jatkossa hyödyntää läpi koko logistisen hankintaketjun hak-
kuukoneella kertaalleen tuotettuja pölkkykohtaisia tietoja ja lisätä erityisesti 
puuraaka-aineen laatutietoa ottamalla käyttöön hakkuukohdetta koskevaa 
muuta informaatiota.  
 
Kuitupuun osalta tavoitteena on, että se vastaanotetaan tehtailla hyödyntäen 
tuotantoprosessin kannalta olennaisimman suureen - kuivamassan - määrit-
tämistä. Tämä taasen vaatii onnistuakseen kuitupuun kosteuden lähes reaali-
aikaista ja jatkuvatoimista mittausta sen vastaanoton yhteydessä.  
 
Kuitupuun tehdasvastaanoton yhteydessä tehtävään määrän ja laadun to-
teamiseen tulisi liittää myös puutavaran varastoinnissa tapahtuvien laatu-
muutosten ennustaminen sekä muutosten tunnistamiseen ja seurantaan tar-
vittavien mittausten tekeminen.  
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3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTARPEET  

3.1 Yleistä  

Puun mittauksen keskeiset T&K-tarpeet sijoittuvat eri vaiheisiin puun han-
kinta- ja käyttöprosessia (kuva 3). Ensivaiheessa korostuvat nykyisiä tun-
nuksia mittaavien menetelmien automatisointi sekä niiden nopeuden ja mit-
taustarkkuuden parantaminen uudistetuista toimintaprosesseista lähtien. Sel-
laisia ovat erityisesti puuta koskettamattoman mittaustekniikan kehittäminen 
hakkuukoneeseen, tukkien kuorettoman muodon määrittäminen sahalla sekä 
puun kuivamassan - käytännössä kosteuden - reaaliaikainen mittaus tuotan-
tolaitoksella.  Toimivan tekniikan löytäminen nopeaan puun kosteuden mää-
rittämiseen tukisi myös energiapuun ja teollisuushakkeen mittausta sekä va-
rastomuutosten seurantaa.  
 
Samalla on kuitenkin luotava valmiuksia nykyistä pidemmälle menevien 
laatutunnusten mittaukseen ja hyödyntämiseen. Mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa – metsässä – tehtävä laatutunnusten mittaus antaisi periaatteessa 
eniten mahdollisuuksia laadun hallinnan kehittämiseen. Laadun mittauksen 
perusteiden tutkimisen ja tekniikan kehittämisen lisäksi tarvitaankin tuotan-
totaloudellisia tarkasteluja tehostetun laadun mittauksen ja ohjauksen mah-
dollistamista lisätuotoista ja logistisista heijastusvaikutuksista eri tuotanto-
suunnissa ja eri puunkäyttäjäryhmissä (integraattiyhtiöt, itsenäiset sahat ja 
vaneri- ja viilutehtaat, erikoispuuyritykset). 
 
Hankintaprosessin eri vaiheista ja tietolähteistä saatavan informaation yhdis-
täminen ja tehokas hyödyntäminen ovat myös olennaisia. Mittausinformaa-
tion hallinnan ratkaisut, erityisesti RFID-tekniikan hyödyntämismahdolli-
suudet tiedon siirrossa on otettava tästä syystä osaksi kehittämistä. Myös 
mittalaitteiden tuotantosovelluksissa tarvittaneen eri tekniikoilla saatavan 
mitta- ja laatuinformaation yhdistämistä. Esim. sähkömagneettisen säteilyn 
eri aallonpituuksilla saadaan määritellyksi eri laatusuureita, joiden määritte-
lyä voidaan tukea esim. massan ja optisten tai akustisten ominaisuuksien 
mittauksin.  

Leimikon
laatutunnusten

määritys

Puutavaran kuivamassan 
online-mittaus

Varastoinnissa tapahtuvien 
laatumuutosten hallinta

Tukin kuoreton muoto ja 
laatu tuotantolaitoksella

Teollisuushakkeen  
laadun online-mittaus

Puuta koskettamaton 
mittaus hakkuukoneella

Saha/vaneri-
tehdas

Mittaustiedon hallinta

Energiapuu-
laitosEnergiapuun mittaus

Laadun mittauksen hyötyanalyysi

Leimikon
laatutunnusten

määritys

Puutavaran kuivamassan 
online-mittaus

Varastoinnissa tapahtuvien 
laatumuutosten hallinta

Tukin kuoreton muoto ja 
laatu tuotantolaitoksella

Teollisuushakkeen  
laadun online-mittaus

Puuta koskettamaton 
mittaus hakkuukoneella

Saha/vaneri-
tehdas

Mittaustiedon hallinta

Energiapuu-
laitosEnergiapuun mittaus

Laadun mittauksen hyötyanalyysi

Leimikon
laatutunnusten

määritys

Puutavaran kuivamassan 
online-mittaus

Varastoinnissa tapahtuvien 
laatumuutosten hallinta

Tukin kuoreton muoto ja 
laatu tuotantolaitoksella

Teollisuushakkeen  
laadun online-mittaus

Puuta koskettamaton 
mittaus hakkuukoneella

Saha/vaneri-
tehdas

Mittaustiedon hallinta

Energiapuu-
laitosEnergiapuun mittaus

Laadun mittauksen hyötyanalyysi  
 

KUVA 3. Puutavaran mittauksen T&K-tarpeet. 
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3.2 

3.3 

Leimikon laatutunnusten määritys 

Metsäsuunnittelun yhteydessä arvioitu tai mitattu kuviokohtainen puuston 
ominaisuustieto on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää puuston määrätietojen 
lisäksi. Tämä korostuu, kun metsäsuunnitelmat kyetään jatkossa pitämään 
entistä paremmin ajantasaisina. Nykyistä soveltamiskelpoisempaa puuston 
määrä- ja laatutietoa pitäisi saada käyttöön jo ennen puukauppaa ja leimikon 
suunnittelua.  
 
Puukaupan yhteydessä arvioidaan nykyisin silmävaraisesti leimikon koko-
naistilavuus puutavaralajeittain, tukkipuun osuus sekä muita laatutunnuksia 
kuten runkojen keskijäreys, mahdollinen tyvilahon esiintyminen, oksaisuus 
ja mutkaisuus. Järeys ja laatutunnuksia hyödynnetään lähinnä yksikköhin-
nan määrityksessä ja osittain puun ohjauksessa eri tuotantolaitoksille. 
  
Tavoitteena on kehittää menetelmiä runkojen dimensioiden ja laatutunnus-
ten mittaukseen sekä eri lähteistä saatavan informaation hyödyntämiseen 
puun oston sekä korjuun suunnittelun ja katkonnan ohjauksen tueksi. Uusil-
la menetelmillä tulisi pystyä parantamaan puustotunnusten mittaustarkkuut-
ta, tehostamaan eri lähteistä saatavan informaation käyttöä ja parantamaan 
siten osto- ja suunnitteluvaiheiden kustannustehokkuutta sekä raaka-aineen 
hyödyntämistehokkuutta. Kehitteillä olevien uusien puun hinnoittelumene-
telmien – esimerkiksi rungonosahinnoittelun – vaatimukset tulee ottaa kehit-
tämisessä huomioon. Kehittämiskohteita ovat erityisesti: 
 
− numeerisiin ilmakuviin ja laserkeilaukseen perustuvat puustotunnusten 

mittausmenetelmät (kokonaistilavuus, runkolukusarja, laatutunnukset) 
− uudet apuvälineet pystypuuston dimensioiden ja laatutunnusten maas-

tomittaukseen puukaupan yhteydessä (dimensiot, laho, muut viat) 
− metsikön kasvupaikka-, kehitys- ja käsittelyhistoriatietojen hyödyntämi-

nen puun laadun ennakoinnissa 
− hakkuiden yhteydessä kerättävän runkopankin laajennus puiden laatua 

kuvaavilla tunnuksilla (konenäkö apuvälineenä) 
− informaatioketjun hallinta puuston laadun ennustamiseksi (mm. metsä-

suunnitelmatiedot, numeeriset ilmakuvat, maastomittaus ja -kuvat, run-
kopankki, ominaisuusmallit). 
 
 

Puuta koskettamaton mittaus hakkuukoneella 

Hakkuukonemittauksessa käytettävää puuta koskettavaa mittausteknologiaa 
on hyödynnetty laajamittaisesti jo parinkymmenen vuoden ajan ja se täyttää 
puukaupan asettamat vaatimukset. Kuitenkin toimintatavasta ja puun omi-
naisuuksien vaihtelusta johtuen mittaustulokset eivät ole aina riittävän tark-
koja ja se heikentää raaka-ainetehokkuutta sekä tukki- että runkokohtaisesti. 
 
Sahojen tukkimittareilta saatujen vertailutietojen mukaan pituuskatkonnassa 
noin 70–85 % tukeista on katkottu ±3 cm tarkkuudella haluttuun pituusmo-
duuliin. Läpimitan mittaustarkkuudesta on esitetty, että 60–70 % tapauksista 
osuu ±5 mm:n vaihteluväliin todellisesta läpimitasta. Niissä tapauksissa, 
joissa poikkeamat ovat suuret, tukkien katkonnan tavoitejakauma eli tavoi-
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teltavien läpimitta/pituusluokkien osuus, toteutuu huonosti. Sahoittain ja-
kauma-aste on ollut 65–80 % tasolla. Tukkien jakauma-aste jää toisinaan 
latvatukeilla heikoksi osittain epätarkan runkokäyräennusteen vuoksi. Ko-
konaistilavuudessa nykyisen puutavaran mittauslain edellyttämä ±4 %:n 
eräkohtainen tarkkuus tosin lähes poikkeuksetta saavutetaan. 
 
Hyvän mittatuloksen saavuttamiseksi mittalaitteen kalibrointi olisi tarkastet-
tava aina, kun olosuhteet, kuten lämpötila tai puuston ominaisuudet, muut-
tuvat. Koneen kuljettajan tekemässä tarkastuksessa mitataan erä hakkuuko-
neen katkomia ja mittaamia pölkkyjä elektronisilla mittasaksilla ja mittalai-
tetta säädetään kalibrointimittauksen ja konemittauksen erojen perusteella  
 
Hakkuukonemittauksen tarkkuuden parantaminen edellyttää puuta kosket-
tamattomien tekniikoiden kehittämistä. Ensivaiheessa voitaisiin automati-
soida hakkuukoneen mittalaitteen kalibrointi, mutta lopullinen tavoite on 
kuitenkin jatkuva puuta koskettamaton mittaus. Hakkuun aikana mitattavia 
tunnuksia ovat kuorellinen ja kuoreton läpimitta sekä pölkyn pituus. Mikäli 
rungon pituutta ja sen läpimittoja eri korkeuksilta saataisiin mitatuksi etukä-
teen rungon ollessa pystyssä tai sen käsittelyn aikana, voitaisiin parantaa 
runkomuodon ennustetta ja sitä kautta katkontatulosta. Katkontatulosta voi-
taisiin parantaa jossain määrin myös sillä, että puun epäpyöreys tunnistettai-
siin katkontavaiheessa. Se ei ole ollut mahdollista mekaaniseen tunnuste-
luun perustuvalla tekniikalla. 
 
Koneen kuljettaja arvioi puun laatua silmävaraisesti havainnoiden lähinnä 
tyvilahoa, rungon lenkoutta ja mutkia. Rungossa olevan tyvilahon automaat-
tinen tunnistaminen parantaisi katkontaa, minimoisi hukkapuun määrää ja 
nostaisi hakkuun tuottavuutta. Puuaineen tarkempia laatuominaisuuksia en-
nustavien tunnusten, kuten lustojen leveyden ja kesäpuuosuuden automaat-
tinen mittaus avaisi myös uusia mahdollisuuksia raaka-aineen ohjauksen 
tehostamiseen. 
 
Kehitteillä olevien uusien puun hinnoittelumenetelmien – esimerkiksi run-
gonosahinnoittelun – vaatimukset hakkuukonemittaukselle on tarpeen ottaa 
kehittämisessä huomioon. Hakkuukonemittaushan mahdollistaa joustavan 
mukautumisen muuttuviin tarpeisiin.  
 
Puuta koskettamaton mittaustekniikka saattaisi myös parantaa pienikokois-
ten runkojen ns. joukkohakkuun yleistymisen edellytyksiä. 
 
 
3.4 Varastoinnissa tapahtuvien laatumuutosten hallinta 

Katkotussa puutavarassa tapahtuu kesäaikaisen varastoinnin aikana laatu-
muutoksia, jotka heikentävät puun jalostusarvoa. Tärkeimmät laatumuutok-
set ovat kuivuminen ja halkeilu sekä sienten aiheuttamat värivika ja laho. 
Laatumuutosten eteneminen varastoinnin aikana ja vaikutukset jalostukseen 
vaihtelevat puulajin ja puun käyttötarkoituksen mukaan.  
 
Sahauksessa ja viilutuksessa kaikki viat väriviasta lähtien vaikuttavat jalos-
tustulokseen ja laho tekee raaka-aineesta käyttökelvottoman. Mekaanisessa 
kuidutuksessa väriviat ja tummumat huonontavat massan vaaleutta, kun taas 
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laho katkoo puukuituja. Liiallinen puuaineen kuivuminen taas vaikeuttaa 
kuoriutumista, jolloin vaaleutta huonontavaa kuorta jää helposti massaan. 
Kuivuneesta puusta saadaan tummempaa massaa kuin tuoreesta, ja lisäksi 
massan veto- ja repäisylujuus heikkenevät. Sellun valmistuksen kannalta 
laho on haitallinen, koska se katkoo sellukuituja, mikä puolestaan heikentää 
paperin laatua. Pitkälle edennyt laho pienentää myös saantoa. 
 
Puun laatumuutoksissa on kyse taloudellisesti merkittävästä seikasta, koska 
Suomessa varastoidaan kesäaikaan vuosittain noin 7 milj. m3 puuta. On ar-
vioitu, että varastoinnissa tapahtuvien laatumuutosten takia metsäteollisuu-
delle aiheutuu noin 25–30 milj. euron tappiot vuodessa. 
 
Kehittämistavoitteena on laatutappiot minimoiva toiminnanohjaus ja puun 
syötön optimointi tehtailla. Sovelluskohteet voivat olla esim. puutavarater-
miaalien, lumivarastojen ja tuontipuun laadun hallinnassa. Toiminnanohja-
usta tukevia kehittämistehtäviä ovat: 
 
− Objektiivisen mittarin kehittäminen puutavaran lahoasteen määritykseen 

ja laholajin tunnistukseen.  
− Puuerästä aiemmin tuotetun informaation yhdistäminen mittausinfor-

maatioon  
− Varastolahosta aiheutuvan puun muutosten ja saannon vähenemisen en-

nustemallien laatiminen 
− Puun kuivumisen ennustemallien laatiminen 
 
 

Tukin kuoreton muoto ja laatu tuotantolaitoksella 3.5 

Sahatukit lajitellaan tukkimittarilla niiden vastaanoton yhteydessä kuoret-
toman latvaläpimitan mukaisiin luokkiin sahausta varten. Tukkien läpimitta 
mitataan optisella tukkimittarilla kuoren päältä, minkä vuoksi kuori on vä-
hennettävä läpimitasta.  Tällä hetkellä kuorivähennys perustuu kokemuspe-
räiseen arvioon, minkä vuoksi mittauksessa on käytettävä reilua marginaa-
lia, jotta vältytään alamittaisilta tukeilta. Tukkien laatu - lähinnä hyväksyt-
tävä tai laatuvaatimukset alittava tukki - arvioidaan silmävaraisesti lajitteli-
jan toimesta. 
 
Mitta- ja lajittelutarkkuuden parantaminen sahatukeilla parantaisi puun käyt-
tösuhdetta ja vaikuttaisi merkittävästi sahauksen tulokseen. Viimekädessä 
on kyse tukin kuorettoman muodon ennustetarkkuudesta, joka vaikuttaa 
saantoon. Lisäksi tukin sisäisen laadun mittaus- ja ennustustekniikat mah-
dollistavat nykyistä tarkemman ja monipuolisemman lajittelun käyttöön 
oton. Erityisen merkityksellistä on sahatavaran ja viilun lujuutta ja visuaalis-
ta pintalaatua selittävien tunnusten määritys (lustot lähellä tukin keskiosaa).  
 
Ensimmäiset röntgenlaitteistot, joilla saadaan kuoreton läpimitta ja hyvin 
kattavasti havaintoja puun sisäisistä ominaisuuksista, on otettu tuotantokäyt-
töön viime vuosien aikana. Tukkiröntgen on kuitenkin mittava investointi, 
vaatii säteilysuojauksen ja on signaalinkäsittelyltään vaativa.  
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Röntgenin ohella on tutkittu ja arvioitu muita tekniikoita, joiden soveltami-
nen käytäntöön olisi helpompaa ja edullisempaa mahdollistaen niiden käy-
tön myös pienillä tuotantolaitoksilla. Sähkömagneettisen säteilyn sovelluk-
set, kuten mikroaallot, ovat kuitenkin osoittautuneet huonosti soveltuviksi 
puuaineen tutkimiseen erityisesti puun kosteuden vaihtelun takia (esim. sula 
vs. jäätynyt puu). Myös ultraääneen perustuvia sovelluksia on tutkittu, mutta 
niidenkään osalta ei voida osoittaa kuorellisen puutavaran analysointitarpei-
ta tyydyttäviä ratkaisuja. 
 
Kameratekniikkaa, usein lasermittaukseen yhdistettynä, on sovellettu saha-
teollisuudessa mm. tukkien sahaukseen ja sivu- ja pintalautojen särmäyk-
seen ohjauksessa ja sahatavaran lajittelussa nykyisten tukkimittareiden ohel-
la. Tukkien vastaanoton yhteydessä kehittynyt kameratekniikka voisi tarjota 
oivan apuvälineen tukin kuorettoman läpimitan mittaukseen. Tutkimustietoa 
tämän vaiheen tuotteistamiselle alkaa jo olla olemassa. Muita kysymykseen 
tulevia, pölkyn päästä määritettäviä laatutunnuksia ovat laho, lustojen leve-
ys ja kesäpuun osuus, sydänpuuosuus ja pölkyn pyöreys, mahdollisesti myös 
lylypuu ja nuorpuu.  
 
 
3.6 Puutavaran kuivamassan online-mittaus 

Puutavaran vakiintunut mittasuure Suomessa on kuorellinen kiintotilavuus. 
Tilavuus ei kuitenkaan aina ole puunkäyttäjän kannalta tarkoituksenmukai-
sin raaka-aineen määrän mitta. Erityisesti kuiduttava teollisuus on kiinnos-
tunut raaka-aineen kuivamassasta, joka kuvaa täsmällisimmin perustuottei-
siin hyödynnettävissä olevaa raaka-aineen määrää. Kuivamassa on tilavuutta 
tai tuoremassaa käyttökelpoisempi suure myös energiapuun mittauksessa, 
koska se kuvaa parhaiten raaka-aineen energiasisältöä. 
 
Puutavaran kuivamassan määrittäminen vaatii lähtötiedoikseen puuaineen 
tuoremassan ja keskikosteuden. Kuorettoman hakkeen kyseessä ollessa tuo-
remassan mittaaminen, edustavien kosteusnäytteiden otto ja edelleen koste-
uspitoisuuden määrittäminen ovat helposti toteutettavissa. Pyöreän kuitu-
puun tuoremassa mitataan jo nykyisin tehtaiden puuvastaanotossa olevilla 
silta- eli ajoneuvovaa’oilla, mutta ongelmaksi muodostuu kosteusnäytteiden 
otto ja kosteuden määritys. Kosteuden määritys näytteestä kestää nykyisellä 
uunikuivaus-menetelmällä vuorokauden. Kehittämistavoitteena on saada 
puutavaran kosteus mitattua pyöreästä kuitupuusta lähes reaaliaikaisesti.  
Kosteustietoa sinänsä voitaisiin hyödyntää paitsi kuivamassan määritykses-
sä myös raaka-aineen lajittelussa sekä kuorimon ja kuidutusprosessin ohja-
uksessa. 
 
Kuivamassan online-mittaus parantaisi edellytyksiä ohjata kuitupuuta tuo-
tantoon nykyistä tarkemmin ja kuivamassa voisi tarvittaessa toimia myös 
maksuperusteena tehtaan ja puun toimittajan välillä. Yhteisestä mittasuu-
reesta teollisuushakkeen ja mahdollisesti myös energiahakkeen kanssa olisi 
saavutettavissa synergiaetuja mm. yhteisten mittaus- ja analysointilaitteiden 
kautta. Kuivamassa yleisenä mittaussuureena antaisi myös nykyistä parem-
mat edellytykset vertailla puunkäyttöä ja kustannuksia eri tuotantolaitosten  
 



 

ja maiden kesken. Mitä aiemmin hakatun puutavaran kuivamassa olisi tie-
dossa, sitä paremmin tietoa voitaisiin hyödyntää ja ohjata raaka-aine hyö-
dynnettäväksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Mikäli toimiva mittaus-
tekniikka pystytään kehittämään, pidemmän aikavälin visiona voisi olla kui-
vamassan mittaus jo hakkuun yhteydessä. 
 

3.7 Teollisuushakkeen laadun online-mittaus  

Teollisuushake on mekaanisesta metsäteollisuudesta, lähinnä sahauksesta ja 
sorvauksesta, sivutuotteena saatavaa haketta. Teollisuushake on tärkeä kui-
turaaka-aine pyöreästä puusta valmistettavan kuitupuuhakkeen ohella.  
 
Teollisuushakkeen mittaus vastaanottavalla tehtaalla perustuu kuivamassan 
otantamittaukseen. Siinä hake-eristä punnitaan tuoremassa ja sen keskimää-
räinen kuiva-ainepitoisuus (%) määritetään otannalla valituista näyte-eristä. 
Näin päästään kuivamassaan, joka tarvittaessa voidaan muuntaa kiintotila-
vuudeksi muuntolukujen avulla. 
 
Tehdas maksaa hakkeesta toimittajalle kuiva-ainemäärän, palakokoja-
kauman ja kuoripitoisuuden perusteella. Palakokojakauma määritetään teh-
taalla näyte-eristä seuloilla, joiden mitoitus vastaa teollisuushakkeen laatu-
vaatimukset sisältävää määrittelyä, hakestandardia. Kuoripitoisuus määrite-
tään erottamalla näyte-eristä kuori ja puuaines toisistaan ja määrittämällä 
kuoren osuus kuivamassasta. 
 
Kokonaisuudessaan teollisuushakkeen mittaus ja laadun määritys vastaanot-
tavalla tuotantolaitoksella on nykyisellään käsityövaltaista ja työlästä vieden 
verraten paljon aikaa ennen kuin mittaustulos saadaan selville.  Lisäksi voi-
massaoleva hakestandardi ei tue kaikilta osin kehittyneitä sellun ja paperin 
tuotantoprosesseja, koska haluttu palakokojakauma ja muut laatuvaatimuk-
set eriytyvät entistä enemmän tuotantosuunnan mukaan. Mikäli hakkeen pa-
lakoko, kuivamassa ja laatutunnukset voitaisiin määrittää jopa online-
tyyppisesti, parantaisi se mittaustyön tuottavuutta, mahdollistaisi kuorma-
kohtaisen vastaanoton tehtaalla ja tehostaisi hakkeen ohjausta tuotantopro-
sessiin. Samalla se yhtenäistäisi erityyppisten puuraaka-aine-erien mittausta 
tehtaalla (ks. luku 3.6.).  
 
Samaa mittaustekniikkaa voitaisiin soveltaa myös teollisuushaketta toimit-
tavilla laitoksilla, esim. sahoilla, mikäli tekniikan vaatimat investoinnit oli-
sivat kohtuulliset. Se antaisi edellytyksiä ominaisuuksiltaan erilaisten hake-
erien tuottamiseen asiakastehtaiden tarpeita vastaavasti. Nämä mahdollisuu-
det paranisivat entisestään, jos hakenäytteistä pystyttäisiin dimensioiden ja 
kuoripitoisuuden lisäksi määrittelemään muita laatutunnuksia, kuten kuiva-
ainepitoisuutta ja kuituominaisuuksia. 
 
Reaaliaikaisesti toimivaa mittaustekniikkaa voitaisiin hyödyntää myös nor-
maalin kuitupuuhakkeen tuotannossa ja ohjauksessa. Pölkkyjen kuoriutu-
mistulokseen ja toisaalta kuoren mukana irtoavaan puuainekseen – puuhä-
vikkiin – vaikuttavat mm. puulaji, pölkkyjen järeys sekä puun varastointita-
pa ja -aika. Hakkeen laatua seuraavan online-mittauksen avulla voitaisiin 
tehostaa sekä kuorimon ohjausta puuhakkeen kuoripitoisuuden ja puuhävi-
kin minimoimiseksi että hakkeen ohjausta tuotantoprosessiin. 
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3.8 

3.9 

Energiapuun mittaus 

Suomessa käytetään nykyisin noin 14 milj. m3 puuta vuodessa lämpö- ja 
voimalaitoksissa. Suurin osa siitä on metsäteollisuuden sivutuotteina synty-
vää kuorta, haketta ja purua. Metsästä suoraan hankittavan energiapuun, 
metsähakkeen käyttömäärä on kuitenkin voimakkaassa kasvussa. Vuonna 
2005 metsähaketta toimitettiin laitoksille noin 2,6 milj. m3 ja kansallisessa 
metsäohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa määrä 5 milj. kuutiometriin 
vuoteen 2010 mennessä. 
 
Metsähakkeesta suurin osa tuotetaan päätehakkuiden hakkuutähteistä. Muita 
raaka-aineita ovat päätehakkuualojen kannot sekä nuorista harvennusmetsis-
tä korjattava energiapuu. Päätehakkuiden hakkuutähteet kerätään ja kuljete-
taan tien varteen joko irtorisuina tai paalataan, harvennuspuut korjataan ko-
kopuuna tai karsittuina rankoina. Energiapuu haketetaan joko tienvarsiva-
rastossa, terminaaleissa tai käyttöpaikalla. 
 
Metsähakkeen määrä ja laatu on tarpeen mitata metsänomistajalle maksetta-
van korvauksen, korjuun, kuljetuksen ja haketuksen urakointimaksujen ja 
toimittajalle maksettavien korvausten perustaksi sekä toimitusmäärän to-
teamiseksi. Tällä hetkellä on käytössä vaihtelevia mittausmenetelmiä, osin 
siitä syystä, että tuotantoketjut ovat olleet vielä vakiintumattomia johtuen 
voimakkaan kehittämisen vaiheesta. Lisäongelmia tuo se, että energiapuun 
mittaustekniset ominaisuudet vaihtelevat olennaisesti sen mukaan, onko ky-
seessä esim. hakkuutähteet, runkopuu, kannot vai hake. Energiapuun omi-
naisuudet – erityisesti kosteus – lisäksi muuttuvat tuotantoketjun kuluessa.    
 
Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat kustannustehokkaat ja viiveettömät rat-
kaisut energiapuun määrän mittaukseen sekä automaattiset energiasisällön 
määritysmenetelmät käyttöpaikalle toimituksen yhteydessä. Olennaista on, 
että mittaus asettuu joustavasti hankintalogistiikkaan eikä rajoita tuotanto-
ketjujen kehittämistä.  
 
 

Mittaustiedon hallinta 

Metsäsuunnittelussa ja puun hankintaketjun eri vaiheissa kertyy tietoa, jota 
voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin ketjun myöhemmissä vaiheissa 
puun määrän ja laadun hallinnassa. Määrä- ja laatuinformaatiota kerätään 
nykyisin monessa vaiheessa, mutta sitä hyödynnetään yleensä vain kyseisen 
vaiheen tietotarpeisiin. Puustotunnuksia mitataan tai arvioidaan ja toteutuk-
seen liittyviä tietoja rekisteröidään mm. metsäsuunnittelun, oston, hakkuun, 
kuljetuksen ja tehdasvastaanoton yhteydessä. Eri tietolähteistä saatavia tie-
toja yhdistelemällä voitaisiin saada lisäinformaatiota puuerien laatuominai-
suuksista ja esim. ennakoida laatumuutoksia varastoinnin aikana. Tavoittee-
na on, että samoihin suureisiin kohdistuvia mittaustoimituksia vähennetään 
ja vastaavasti täydennetään jo kertaalleen mitattua tietoa siirryttäessä puun-
hankintaketjussa eteenpäin. 
 
Kehittämistavoitteena on tehostaa eri vaiheissa tuotettavan mittaus- ym. tie-
don hallintaa ja hyödyntämistä puun hankinta- ja käyttöprosessissa. Lähtö-
kohdaksi tehtävässä tietotarveanalyysissä on tarpeen ottaa huomioon myös 
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uudet, tulevaisuudessa mahdollisesti mitattavat laatutunnukset ja niiden vä-
littämistarve. Käytössä olevilla puunhankinnan tietojärjestelmillä voidaan 
välittää olosuhde-, mittaus- ja toteutusinformaatiota ja lisäksi RFID-
teknologia (Radio Frequency Identification) avaa uusia mahdollisuuksia erä- 
tai pölkkykohtaiseen tiedonsiirtoon.  
 
RFID-teknologiaa ei ole toistaiseksi hyödynnetty puunhankinnassa. Tekni-
sesti yksinkertaisimmat ja halvimmat ratkaisut sisältävät vain yksilöllisen 
tunnistekoodin ja niiden hyödyntäminen voisi perustua siihen, että kuhunkin 
yksikköön – puuerään tai pölkkyyn - liittyvä muu informaatio siirrettäisiin 
metsätietojärjestelmän kautta. Toista ääripäätä edustavat saattomuistit, joita 
voidaan käyttää tarvittaessa myös itselliseen tiedonsiirtoon. Eri tyyppisten 
RFID-tekniikoiden soveltamismahdollisuudet ja toimivuus puun hankinta-
logistiikassa ja teollisuuden tuotantoprosessissa on tarpeen selvittää. 
 
 
3.10 Laadun mittauksen hyötyanalyysi 

Uusien mittaustekniikoiden käyttöönotolla nykyisten puun määrä- ja laatu-
tunnusten määrittämisessä tavoitellaan lähinnä mittauksen kustannustehok-
kuuden, joustavuuden ja mittaustarkkuuden paranemista. Uudet teknologiat 
näyttävät myös avaavan mahdollisuuksia sellaisten laatusuureiden auto-
maattiseen mittaamiseen – joko metsässä tai tuotantolaitoksella -  joita ei ole 
aiemmin juurikaan hyödynnetty puun hankinta- ja jalostusprosessissa. Sel-
laisia ovat esimerkiksi sahatukkien luston leveys ja kesäpuun osuus, sydän-
puun osuus, lyly- ja nuorpuun osuus ja kierteisyys, joiden tunnistamisella 
tähdätään sahatavaran tai viilun lujuuden ja visuaalisen laadun mukaiseen 
lajitteluun ja valmistusprosessin ohjaukseen. Jotta uusia tunnuksia kannat-
taisi mitata, niiden mittauksen tulisi tuottaa lisäarvoa jalostusprosessissa ja 
sitä kautta lisätuottoja.  
 
Uusiin laatutunnusten mittaamiseen tähtäävän tutkimus- ja kehitystyön ja 
niiden hyötypotentiaalin arvioinnin perustaksi tarvitaan tuotantotaloudellisia 
tarkasteluja tunnusten mittauksen lisätuotoista, -kustannuksista ja muista 
vaikutuksista eri tuotantosuunnissa. Tarkastelut ovat pitkälti lopputuoteläh-
töisiä ja osin yritys- ja tuotantolaitoskohtaisia. Laadunhallinnan edelleen 
kehittämiseksi tarvitaan myös yhä syvällisempää tutkimustietoa ja malleja 
puun ominaisuuksista ja niiden vaihtelusta. 
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4 UUSIEN MITTAUSMENETELMIEN 
LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT  

 
Puutavaran mittauksen kehittämisellä voidaan edistää metsäteollisuuden ja 
sitä palvelevan kone- ja laitevalmistuksen kilpailukykyä. Mittausmenetelmi-
en kehittäminen 
 
− parantaa puun hankinta- ja käyttöprosessin kustannustehokkuutta 
− lisää puun jalostuksesta saatavia tuottoja raaka-aineen erityisominai-

suuksien tehokkaamman hyödyntämisen kautta 
− tuottaa erityisesti konenäkötekniikkaan liittyvää osaamista sekä  
− luo uusia mittausteknisiä tuotteita ja niihin perustuvaa liiketoimintaa. 
 
Metsässä korjuun yhteydessä tehtävä hakkuukonemittaus säilyttää asemansa 
valtamenetelmänä jatkossakin. Tämä luo paineita nykyisin tuotantolaitosten 
puun vastaanotossa tehtävän – ihmistyötä vaativan ja osaksi metsässä tehtä-
vää mittausta toistavan – toiminnan rationalisointiin. Automaattiset mittaus- 
ja laadutusasemat erityisesti puuta kuiduttavilla laitoksilla tarjoavat jatkossa 
mahdollisuuden resurssien uudelleen kohdentamiseen ja mittauksen kustan-
nustehokkuuden parantamiseen.  
 
Tuotantolaitosympäristössä uutta teknologiaa hyödyntävät konenäkösovel-
lukset tarjoavat kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja aiempiin 
verrattuna. Esimerkiksi nykyisten tukkiröntgenin avulla voidaan analysoida 
monipuolisesti sahapuun laatuominaisuuksia, mutta se on verraten iso inves-
tointi laitoksille, joiden vuotuiset puun vastaanottomäärät ovat pienet. Esim. 
digitaalikuviin ja tukkimittariin perustuva ratkaisu saattaisi antaa mahdolli-
suudet keskeisten laatutunnusten määrittämiseen huomattavasti pienemmillä 
investoinneilla.  
  
Runko- ja rungonosakohtaisten dimensioiden mittauksessa hakkuun yhtey-
dessä on epätarkkuutta, mikä heikentää puun käytön hyötysuhdetta nimen-
omaan tukkipuun kohdalla. Dimensiomittausten tarkentaminen ja täydentä-
minen keskeisillä laatumittauksilla parantaa tuotantolaitosten raaka-
ainetarpeista lähtevän puun ohjauksen tarkkuutta. Tarkat laatumittaukset 
laajentavat logististen mahdollisuuksien joukkoa: kukin runko ja rungonosa 
voidaan ohjata entistä täsmällisemmin siihen loppukäyttöön, jossa sen omi-
naisuuksille saadaan suurin tuotto.  
 
Puun mittaus siihen kuuluvine laite- ja järjestelmäsovelluksineen on yksi 
potentiaalisia osa-alueita suomalaisen metsäklusterin tietotaidon viemisessä 
kansainvälisille markkinoille. Maamme on jo nyt edelläkävijä puutavaran 
mittauksessa käytettävissä mittalaite- ja järjestelmäsovelluksissa. Ongelma-
na on ollut laitevalmistajien pienuus, koska useimmiten ne ovat vain muu-
taman hengen työllistäviä yrityksiä. Tällöin jo valmiiden tuotteiden jatkoke-
hittäminen ja uusien mahdollisuuksien kartoitus on jäänyt tekemättä, koska 
on jouduttu kohdentamaan resurssit muutamien myytyjen mittalaitejärjes-
telmien käyttöönottoon ja ylläpitoon. Mittalaitemarkkinoiden pienuus ja toi-
saalta jo aiemmin tehtailla tehdyt logistiset ratkaisut ovat usein rajanneet 
uusien mittalaitejärjestelmien toimittamisen vain joihinkin yksiköihin.  
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Puun kosteuden määritystekniikka voisi olla esimerkkitapaus, josta on mah-
dollista luoda uutta liiketoimintaa Suomeen. Mikäli pystyttäisiin kehittä-
mään kaupallinen tuote puutavaran, kuituhakkeen ja energiapuun reaaliai-
kaiseen kosteuden määrittämiseen, sillä olisi todennäköisesti maailmanlaa-
juiset markkinat.  
 
Yhtä lupaava tuote kansainvälisiä markkinoita ajatellen voisi olla sahatukin 
osalta kuorettoman profiilin (mitat ja muoto) ja keskeisten laatutunnusten 
määrittäminen esim. kameratekniikalla. Kuitupuun osalta vastaavantasoinen 
tuote olisi konenäkötekniikalla tapahtuva laadun toteaminen tuotantoproses-
sissa ennen kuorimoa, tarvittaessa otanta- ja kontrollieristä. Nykyisinhän 
erät kierrätetään erillisten mittaus- ja laadutusasemien kautta tai mitataan ja 
laadutetaan pölkyittäin tehtaan puukentällä. Myös uudet apuvälineet pysty-
puuston määrä- ja laatuominaisuuksien havainnointiin sekä puuta kosketta-
maton mittaustekniikka hakkuukoneissa olisivat tuotteita, joilla olisi run-
saasti soveltamismahdollisuuksia muissa metsätalousmaissa.  
 
 
 
5 OHJELMAN TOTEUTUSPERIAATTEET JA 

RAHOITUS  

Tämän ohjelma julkistetaan kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Tavoitteena 
on saavuttaa olennaisia kehitysaskeleita – vision mukaisesti – jo vuoteen 
2010 mennessä. Alan tutkimus- ja kehitystahoja kannustetaan valmistele-
maan hanke-ehdotuksia ja hakemaan niihin rahoitusta esim. TEKESistä, ko-
ne- ja laitevalmistajilta, metsäteollisuudelta ja muista rahoituslähteistä. Jotta 
hankkeiden tuloksina saataisiin toimivia tuotteita, alan kone- ja laitevalmis-
tajilla on keskeinen rooli paitsi tuotteistamisessa myös perusteita koskevissa 
T&K-hankkeissa. 
 
Metsäteollisuus on varautunut rahoittamaan tutkimus- ja kehitystyötä sekä 
yhteisesti Metsätehon kautta että yrityskohtaisesti. Rahoitus- ja osallistu-
mispäätökset tehdään hankekohtaisesti. Metsäteho edistää ohjelman toteu-
tusta toimijoiden piirissä ja osallistuu tarvittaessa hankevalmisteluun ja 
hankkeisiin. 
 
 

Metsätehon raportti 191 11.5.2006  18 



LIITE 1  
1 (3) 

NYKYISET PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMÄT 

Yksityismetsien pystykaupoissa hakkuukonemittaus on vakiintunut käytetyimmäksi 
luovutus- ja työmittausmenetelmäksi. Sen osuus mitatusta puumäärästä vuonna 2004 
oli 86 % yksityismetsien pystykaupoissa ja 71 % kaikissa markkinahakkuissa. Yksi-
tyismetsien hankinta- ja käteiskaupoissa tienvarsimittauksen osuus on pienentynyt 
1990-luvun alun 95 %:sta noin 40 %:iin. Viimeisten vuosien aikana hankintakauppo-
jen osalta tehtaalla tehtävän luovutusmittauksen osuus on ollut suurempi kuin tienvar-
simittauksen. Vuonna 2004 Metsähallituksen ja yhtiöiden omista metsistään korjaa-
masta puutavarasta 57 % luovutusmitattiin tehtaalla ja 42 % hakkuukoneella. Pääasial-
lisin työmittausmenetelmä Metsähallituksen ja yhtiöiden omien metsien korjuussa on 
ollut pitkään hakkuukonemittaus korkean hakkuiden koneellistamisasteen johdosta. 
Nykyisin useimmiten työ- ja luovutusmittaus hoidetaan samalla kertaa samaa sovittua 
mittausmenetelmää käyttäen.  
 
Puutavaran työ- ja luovutusmittaus toteutetaan todellisen kuorellisen tilavuuden perus-
teella, yksikkönä kuorellinen kiintokuutiometri. Poikkeuksen edelliseen tekee puuta-
varan kaukokuljetusmaksujen määrittäminen, jossa on käytössä sekä tilavuuden että 
massan mittausta. Nykyisin yhä useammin käytetään massaperusteista mittausta, jo-
hon alettiin siirtyä 1990-luvun alussa. Puutavaran massa todetaan tehtaan puuvas-
taanoton yhteydessä olevalla ajoneuvo- eli nk. siltavaa’alla. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty mittauspaikoittain käytetyimmät mittausmenetel-
mät.  

Mittauspaikka 
Mittausmenetetelmät Metsä Tienvarsi / 

Terminaali 
Tehdas 

Hakkuukonemittaus X   
Kuormainvaakamittaus 1 ja 21) X X X  

(perusmitta) 
Tukkimittari   X 
Pinomittaus  X X  

(ajoneuvossa) 
AVM- eli kehyskuvamittaus    X 
Paino-otanta / Paino-osite   X 
Nippu- ja vaunulukuotanta   X 
Kehysotanta  X X 
Laser-skannaukseen perustuva Modus 2000 1)   X 
Laatuositemittaus   X 
Hakkeen mittaus   X 
Otanta- ja kontrollinippujen mittaus 

Upotuspunnitus   X 
Yksinkappalein mittaus  X X 
MILA 2)   X 
MITLA 2)   X 
MODUS 1000 2)   X 

 
Yläindeksien selitykset: 

1) Puutavaranmittauslain mukaisessa koekäytössä oleva mittausmenetelmä 
2) Mittalaitevalmistajien antamia kaupallisia tuotemerkkinimiä (Mila, Mitla, Modus 1000), jotka mittaavat 

automaattisesti yksinkappelein otanta- ja kontrollieriin arvottujen näytenippujen kuitupuupölkyt.  
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Hakkuukonemittauksella tarkoitetaan hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tila-
vuuden määritystä hakkuun yhteydessä koneen mittalaitteilla. Puutavarapölkyn tilavuus 
määritetään pätkittäin mittauksella. 
 
Kuormainvaakamittauksessa punnitaan puutavara kuormaimeen asennetulla vaa’alla. 
Työmittauksen tarpeisiin aikanaan kehitetyssä kuormainvaakamittaus 1:ssä vaaoilla 
punnitut puutavaraerien massat (kg) muunnetaan tilavuuksiksi (m3) puutavaralajeittais-
ten tuoretiheyksien (kg/m3) perusteella. Kuormainvaakamittaus 2 puolestaan perustuu 
kuitupuuerien massan punnitukseen mittauserittäin kuormainvaa’alla kuormauksen yh-
teydessä. Tämän jälkeen ajoneuvokuorman kokonaistilavuus mitataan tehtaan perusmit-
tausmenetelmällä, jonka perusteella kuorman kokonaistilavuus jaetaan eri mittauserille 
kuormainvaa’alla punnittujen massojen suhteina. 
 
Tukkimittarilla tukit mitataan kappaleittain optisia mittalaitteita käyttäen sahojen ja joi-
denkin vaneritehtaiden puuvastaanoton yhteydessä. Tukkimittareissa käytettävien laser-
valon ja kameroiden avulla muodostetaan tukista kolmiulotteinen malli, jonka avulla 
tukki kuutioidaan lyhyinä pätkinä periaatteessa samalla tavalla kuin hakkuukonemittauk-
sessa. 
 
Pinomittauksella tarkoitetaan tienvarressa olevan kuitupuupinon tai ajoneuvokuormassa 
olevan puutavaranipun mittausta. Siinä aluksi mitataan pinon / nipun kehys (pituus × 
korkeus × leveys), jonka jälkeen määritetään pinotiheystekijät. Tilavuus saadaan kehys-
tilavuuden ja kiintotilavuusprosentin tulona. 
 
Paino-otantamittaus on kuitupuun tehdasmittausmenetelmistä käytetyin. Siinä punnitaan 
koko mittauserä. Tilavuus (m3) saadaan jakamalla mittauserän massa (kg) otannalla vali-
tuista näytenipuista määritetyllä keskimääräisellä tuoretiheydellä (kg/m3). Keskimääräi-
nen tuoretiheys voidaan määrittää esim. viiden / kymmenen viimeisimmän otantaerän 
liukuvana keskiarvona. Paino-ositemittaus on sovellus paino-otantamittauksesta. Siinä 
puutavaraniput jaetaan tuoretiheyden (kg/m3) mukaisiin paino-ositteisiin. 
 
Kehysotantamittauksessa mitataan koko mittauserän kehystilavuus nipuittain. Kehystila-
vuus muunnetaan kiintotilavuudeksi otannalla valituista näytenipuista mitatun keskimää-
räisen kiintotilavuusprosentin perusteella. 
 
Kehyskuvamittausta eli nk. AVM-mittausta käytetään ajoneuvokuormassa olevan kuitu-
puunipun kiintotilavuuden määrittämiseen. Siinä nippujen kehystilavuus mitataan lase-
reiden ja kameroiden avulla automaattista kuvatulkinnan hyödyntäen ajoneuvon ajaessa 
mittahallin lävitse. Mittaaja määrittää menetelmässä tiiviysprosenttiin vaikuttavat tekijät. 
Nipun tilavuus saadaan kehystilavuuden ja tiiviysprosentin tulona.  
 
Nippu- ja vaunulukuotannassa nippujen lukumäärä lasketaan ja otantaan valittujen näy-
tenippujen avulla määritetään keskimääräinen nipun koko. Tilavuus saadaan nippujen 
lukumäärän ja keskimääräisen nipun tilavuuden tulona. Menetelmä käytetään uitto- ja 
junapuun mittauksessa. 
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Laser-skannaukseen perustuvaa mittausta eli MODUS 2000 käytetään ajoneuvossa ole-
van puutavaranipun kiintotilavuuden mittaamiseen. Automatisoitu menetelmä perustuu 
kolmen viuhkaetäisyysmittauslaserin ja erillisen etäisyysmittarin käyttöön, jotka tuotta-
vat kehyskuvan ja tiiviysprosentin laskennassa tarvittavan informaation. Mittaus tapah-
tuu ajoneuvon ajaessa mittakehikon lävitse. 

 
Laatuositemittauksella tarkoitetaan kuitupuunipun laadun määritystä ositettua otantaa 
käyttäen tehdasmittauksen yhteydessä. Siinä puutavaraniput jaetaan laatuluokkiin ja jo-
kaisen puutavaranipun vajaalaatuosuus määräytyy sille määritetyn laatuluokan voimassa 
olevan vajaalaatuosuuden keskiarvon mukaan. Vajaalaatuosuudet määritetään luokkakoh-
taisesti otantaan arvottujen näytenippujen pölkkyjen mittausten perusteella. 
 
Hakkeen mittaus perustuu kuivamassan otantamittaukseen. Siinä punnitaan kuormien 
massat ja satunnaisotannalla valitaan hakenäytteet. Hakkeen tuoremassaa muunnetaan 
kuiva-ainemassaksi hakenäytteistä mitattujen vesipitoisuuksien perusteella. Menetelmää 
käytetään sahoilta ja vaneritehtailta tulevan hakkeen mittauksessa. 
 
Otanta- ja kontrollierien mittaus tehtaalla on perinteisesti tehty kahden hengen työryh-
missä mittaamalla näyte-erien pölkyt keskuskiintomittauksella elektronisilla mittasaksilla. 
Upotusmittauksessa näytenippu upotetaan tavallisesti upotusaltaaseen kurottajatrukilla. 
Nippu punnitaan ensin ilmassa ja sen jälkeen veteen upotettuna, joiden erotuksena saa-
daan nipun tilavuus Arkhimedeen lain mukaan. MILA, MITLA ja MODUS 1000 ovat 
kaupallisia tuotemerkkejä automaattisista otanta- ja kontrollinippujen mittaus- ja laadu-
tusasemista. Niillä kuitupuupölkyt mitataan yksinkappalein pätkittäin mittauksen periaat-
teella.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat viralliset menetelmäkohtaiset mittausohjeet 
ja tarvittavat taulukot löytyvät helposti sähköisessä muodossa Metsäntutkimuslaitoksen 
internetsivuilta osoitteesta: http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus. Ajantasaiset 
ja voimassaolevat säädökset ja vahvistetut mittausohjeet ovat saatavissa myös maa- ja 
metsätalousministeriöstä. 
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TAVARALAJEITTAISET MITTAUS- JA LAADUTUSTARPEET 

Tukkipuu 
 

Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Tiedon-
hankinta Ominaisuudet 

Mitta-
yksikkö 

Ennakkotieto 
 

Laatutieto -> Pituus- vs. 
laatukatkontaan menevät 
leimikot 
Määrä- ja laatuarvio,  
Oksattomat tyvitukit 
Oksattoman/kyhmyttömän 
rungonosan pituus 
Alimman kuivan oksan 
korkeus ja läpimitta 
Rungon keskijäreys ja 
runkojen läpimitta-
jakaumatieto 
Hakkuutapa, boniteetti, 
puulaji, sijainti, metsikön 
kehityshistoria (alikasvos, 
1- vs. 2-jaksoisuus)  
Toteutuneista hakkuista 
saatujen tietojen hyödyn-
täminen 

Runkojen keskijäreys – 
Leimikoiden valinta tuote-
tilausten mukaan 
Määrä- ja laatuarvio, run-
kojen läpimittajakauma-
tieto  
Hakkuutapa, boniteetti, 
puulaji, sijainti (koordi-
naattipohjainen), metsi-
kön kehityshistoria – 
Metsäsuunnitelmat!  
Toteutuneista hakkuista 
saatujen tietojen hyödyn-
täminen 

Määräarvio,  
Laatutiedot (tyvitukit) 
Runkojen keskijäreys 
Hakkuutapa, boniteet-
ti, puulaji, sijainti 
(koordinaattipohjai-
nen), metsikön kehi-
tyshistoria – Metsä-
suunnitelmat! 

 

Hakkuu 
 

Dimensiotarkkuuden pa-
rantaminen (läpimitta ja 
pituus, lenkous), Määrä 
Kuoreton muoto / läpimitta 
-> Jakaumaohjaus 
Laadun ennustus lustojen 
paksuuden perusteella  
- Laadun vs. pituuden mu-
kainen katkonta  
Kartiokkuus, oksaisuus, 
oksattomuus, epäpyöreys 

Dimensiotarkkuuden pa-
rantaminen (läpimitta ja 
pituus, lenkous), Määrä 
Kuoreton läpimitta -> Ja-
kaumaohjaus 
Sorvikuusi; Lahon tunnis-
tus ja pituusmittatarkkuus 
Oksaisuus, epäpyöreys 

Määräarvio, Laatutie-
dot (tyvitukit) 
Runkojen keskijäreys 
Hakkuutapa, boniteet-
ti, puulaji, sijainti 
(koordinaattipohjai-
nen), metsikön kehi-
tyshistoria – Metsä-
suunnitelmat! 

m3;  
kuorelli-
nen vs. 
kuoreton 

Tukkilajittelu 
ja  
vastaanotto 
 

Määrä, kappaleet, laatu 
Oikean sahausluokan va-
linta 
Kuoreton muoto ja sisäi-
nen laatu (kuiva, tuore vai 
laho oksa, oksattomuus, 
oksavälit, sydänpuu, lus-
tot) -> Laatukriteerit 
Tiheysjakaumat lujuuslajit-
telua varten 

Määrä, kappaleet 
Oikean sahausluokan 
määritys 
Kuoreton muoto, puuai-
neen laatu ja lujuus 
Tiheysjakaumat lujuusla-
jittelua varten 
Sorvipölkyn pituuden op-
timointi 

Määrä, kappaleet 
Viat, kuten halkeamat 
Sorvipölkkyjen pituu-
den optimointi 
Laatutiedot (oksai-
suus, värivika) 
-  Erikoistukit (tivi, 

mahogan, A-tyvi) 
erikseen 

Pituustarkkuus 

m3;  
kuorelli-
nen vs. 
kuoreton 
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Kuitupuu 
 
 

Mäntykuitu Kuusikuitu Sellukuusi Lehtikuitu  
(koivu ja haapa) Tiedon-

hankinta 
Ominaisuudet 

Mitta-
yksikkö 

Ennakkotieto Arvio määrästä 
Hakkuutapa, 
boniteetti, ikä, 
kasvunopeus, 
metsätyyppi 

Arvio määrästä 
Hakkuutapa, bo-
niteetti, ikä, kas-
vunopeus, metsä-
tyyppi 

Arvio määrästä 
Hakkuutapa, bo-
niteetti, ikä, kas-
vunopeus, metsä-
tyyppi 

Arvio määrästä 
Hakkuutapa, 
boniteetti, ikä, 
kasvunopeus, 
metsätyyppi 

 

Hakkuu Määrä 
Hakkuutapa – 
Lajittelu (esim. 
päätehakkuu vs. 
harvennus) 
Pituusmittavaa-
timukset (min ja 
max –pituudet) 
Lahon tunnistus 
 

Määrä, kaatoikä 
Pituustarkkuus 
etenkin hioma-
kuusella 
Vaaleus, tuoreus, 
luston paksuus 

Määrä 
Pituusmittavaati-
mukset (min ja 
max pituudet) 

Määrä 
Lahojen tun-
nistus (esim. 
CTMP – hio-
mahaapa; ko-
va laho salli-
taan) 

m3

(tuoremassa 
ja kuiva-
ainetiheys) 

Tienvarsi-
/välivarasto 
 

Varastoikä (kaa-
toviikko) 
 

Tuoretiheys – 
hiomolle vs. sellu-
tehtaalle? 
Lajittelu vaaleu-
den mukaan -> 
Kylmävarastointi, 
hiomolle vs. hier-
tämölle 

   

Vastaanotto 
ja lajittelu 

Määrä, järeys 
Kuitu- ja massa-
ominaisuudet 
Tuoreus 
Varastolahon 
tunnistus 
Ed. mainittujen 
tietojen hyödyn-
täminen valmis-
tusprosessin 
hallinnassa 
(esim. kuorimo)  
⇨ Lajittelu ni-
puittain? 

Määrä, järeys 
Tuoretiheys, kaa-
totuoreus, vaale-
us 
Varastolahon tun-
nistus 
Hiertämöllä järe-
ys- / läpimittalajit-
telu kuorintaa 
varten 
Kuitu- ja massa-
ominaisuudet 
(kuitujen pituus) 
Aiemmin hak-
kuussa kerättyjen 
tietojen käyttö 
valmistusproses-
sin hallinnassa 
⇨ Lajittelu nipuit-
tain? 

Määrä, järeys 
Tuoretiheys 
Varastolahon tun-
nistus 
Kuitu- ja massa-
ominaisuudet 
(kuitujen pituus) 
Aiemmin hak-
kuussa kerättyjen 
tietojen käyttö 
valmistusproses-
sin hallinnassa 
⇨ Lajittelu nipuit-
tain? 

Määrä, järeys 
Kuitu- ja mas-
saominaisuu-
det? 
Tuoreus? 
Varastolahon 
tunnistus 
Ed. mainittujen 
tietojen hyö-
dyntäminen 
valmistuspro-
sessin hallin-
nassa (esim. 
kuorimo) 

Tuoremassa 
ja kuiva-
ainetiheys 
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Teollisuushake ja energiapuu 
 
 

Teollisuushake Energiapuu 

Tiedon-
hankinta Ominaisuudet Mitta-

yksikkö 
Tiedon-
hankinta Ominaisuudet Mitta- 

yksikkö 

Saha Hakkeen palakoko-
jakauma 
Kuoren osuuden 
määritys 

 Ennakkotieto Arvio määrästä 
lajeittain (kannot, 
kokopuu, hakkuu-
tähteet) 

 

Hankinta 
metsästä 

Arvio saanto per 
hehtaari 
Hakkuumäärä 
(m3/ha) indikoi 
kantopuun mää-
rää 
Hakkuuajankohta 

Kappeleluku 
risutukeilla,  
Keruualan pin-
ta-ala, 
Aika, tilavuus, 
tuoremassa 

Tienvarsi Määräarvio 
Kosteuden arvi-
ointi -> Luokittelu 
polttoarvon mu-
kaan 
Varastointiaika 
(varastot peitetty 
vs. ei)  

Tilavuus, 
Tuoremassa,  
Kilojoule 

Vastaanotto Määrä, puulaji 
Kosteuden määritys 
Kuoripitoisuus 
Vaaleus kuu-
sisahahakkeella 
Palakokojakauma; 
vaatimukset eriyty-
vät tuote- ja tuotan-
tolaitoskohtaisesti 
(sellu vs. hierre) 
Tiheys  
Kuitujakaumat (pit-
kä- vs. lyhytkuitui-
nen hake)? 
Sahahakkeen osto 
valmiiksi laadutet-
tuna? 
- Tuplamittaus pois! 

Tuoremassa 
ja kuiva-
ainetiheys 
 

Vastaanotto Määrä (raaka-
aineen tehon 
”määrä”) 
Tuoremassan ja 
kosteusprosentin 
määritys  
Kosteustiedon 
hyödyntäminen 
energian tuotan-
nossa 

Megawattitunti,  
Kilojoule, 
Kuivamassa 
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TEKNOLOGIAKARTOITUS 

 
Mittaustekniikoiden ryhmittely 
 

Puista ja puu- ja sahatavaroista mitattavia seikkoja ovat dimensiot, muoto, kuoren paksuus 
tai kuoreton läpimitta ja laatutunnukset, kuten laho, kasvunopeus, puuaineen tiheys ja kos-
teus sekä usein myös massa. Kun perinteisesti on mitattu lähinnä ulkoisia dimensioita ja 
niidenkin osalta vaaditaan aiempaa suurempaa mittaustarkkuutta, jatkossa joudutaan etsi-
mään uudenlaisia mittaustekniikoita ja kehittämään niitä puutavaralogistiikkaan sopiviksi. 
Seuraavassa esitellään eräitä mittaustekniikoita, joiden sovellukset voivat tulla kyseeseen 
puun ja sen ominaisuuksien mittaamisessa. Mittausympäristö voi olla metsä, hakkuukone- 
tai muu koneympäristö tai tuotantolaitos. Tässä tekniikoita ei rajata käyttöympäristön mu-
kaan, vaan arvioidaan, että tekniikoita voidaan usein soveltaa erilaisissa olosuhteissa. Sen 
sijaan tekniikat esitellään niiden toimintaperiaatteiden mukaan ryhmiteltyinä seuraavasti 

 
- mekaaniset, kohdetta koskettavat mittaustekniikat 
- sähkömagneettiseen säteilyyn perustuvat tekniikat 

o optiset menetelmät 
o muut sähkömagneettiseen säteilyyn perustuvat menetelmät 

- sähkön johtokyvyn mittaus 
- akustiset menetelmät 

 
 
Mekaaniset mittaustekniikat 
 

Mekaanisten mittaustekniikoita ovat mm. pölkkyjen mittaus mittasaksilla ja puutavaran 
hakkuukonemittaus karsintaterien ja pituusmittausrullan avulla. Mittaaminen edellyttää 
kohteen koskettamista ja mittahavaintoja saadaan vain kosketuskohdista. Epätarkkuutta 
voi aiheutua kappaleen muodon vaihtelusta, mittavälineistä, mitattavan kappaleen pinnan 
(puun kuoren) pehmeydestä ja kaarnaisuudesta, muusta epätasaisuudesta tai kappaleen 
muodon vaihtelusta.  
 
Koskettava mittaustekniikka on yleisesti käytettyä ja varmatoimista. Sitä voidaan hyödyn-
tää jatkossakin yhdessä uusien mittaustekniikoiden kanssa. Mittaustarkkuutta, esimerkiksi 
hakkuukonemittauksessa, voidaan vielä parantaa esimerkiksi automatisoimalla kosketta-
van mittauksen kalibrointi muun mittaustekniikan avulla sekä laskennallisin keinoin otta-
malla nykyistä enemmän huomioon rungon profiili ja muita ominaisuuksia.   

 
 
Sähkömagneettiseen säteilyyn perustuvat tekniikat 
 

Näkyvä valo on osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Sitä pitempiaaltoista ovat infra-
punasäteily ja radioaallot, joihin mikroaallotkin toisinaan luetaan. Ultravioletti-, röntgen- 
ja gammasäteily ovat näkyvää valoa lyhytaaltoisempaa säteilyä. Mittaustehtävässä mita-
taan sähkömagneettisen säteilyn voimakkuuden muuttumista kohteesta heijastuneesta tai 
kohteen läpi kulkeneesta säteilystä. Voidaan myös mitata säteilyn vaihe-eroja ja polarisaa-
tion muuttumista. Sähkömagneettinen säteily liikkuu valon nopeudella. Lasermittauksissa 
käytetäänkin usein hyväksi säteen kulkuajan mittausta. 

Metsätehon raportti 191 11.5.2006 



LIITE 3  
2 (10)   

Seuraava taulukko esittää erästä tapaa luokitella sähkömagneettisen säteilyn spektrejä ja 
esimerkkejä alueen käytöstä tieteessä tai tekniikassa.  

 
Lyhenne Nimi Taajuus Aallonpituus Käyttöesimerkki 

LF pitkät aallot 30 kHz - 300 kHz 1 - 10 km Pitkän matkan radioyhteydet 
MF keskipitkät aallot 300 kHz – 3 MHz 100 - 1000 m Yleisradio 
HF lyhyet aallot 3 MHz - 30 MHz 10 - 100 m Yleisradio, radioamatöörit 
VHF hyvin lyhyet aal-

lot 
30 MHz - 300 MHz 1 - 10 m Televisio, ularadio 

UHF ultralyhyet aallot 
eli ula 

300 MHz – 3 GHz 100 mm – 1m Radiolinkit, televisio, tutka 

SHF – 
EHF 

mikroaallot 3 – 300 GHz 1 – 100 mm Mikroaaltouuni, mikroaaltomittaus, tutka 

IR infrapunasäteily, 
lämpösäteily 

30 GHz - 430 THz 700 nm – 1 
mm 

Lämpökuvaus, spektroskopia, tietoliikenne, 
kaukosäätimet, CD-levyjen luku, kohteen 
etsintä, kosteuden mittaus 

  näkyvä valo 430  - 750 THz 400 - 700 nm Valokuvaus, kuvamittaus 
UV ultraviolettisäteily 750 THz - 3 PHz 100 - 400 nm Terveydenhoito, avaruustutkimus, loisteva-

laisimet (fotoluminesenssi), materiaalitutki-
mus 

  röntgensäteily 3 PHz - 30 EHz 10 pm - 100 
nm 

Röntgenkuvaus 

  gammasäteily yli 30 EHz alle 10 pm Atomitutkimus, sädehoito, materiaatutkimus
 

 
Lähteet: Wikipedia ja STUK 

 
Optiset mittaustekniikat 
 

Optisessa mittauksessa käytetään näkyvää valoa, infrapunan ja ultravioletin aallonpituus-
alueiden säteilyä. Optisista mittaustekniikoista tunnetuimpia ovat sahoilla tukkimittauk-
sessa käytettävät valorampit ja lasermittaus. Digitaalikuvamittausta käytetään sahatavaran 
lajittelussa ja sen soveltamista tukkien mittaukseen tutkitaan. Erityisenä tavoitteena on 
puun laatua kuvaavien tunnusten, kuten vuosilustojen ja sydän/pintapuuosuuksien, mit-
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taus. Infrapunakuvaus tunnetaan lämpökuvauksena, mutta sitä käytetään myös mm. ai-
neen ominaisuuksien mittaamiseen. Ultraviolettia valoa käytetään fotoluminesenssi-
ilmiön tuottamiseen ja materiaalitutkimuksissa. Signaalin siirto on myös suuri optisen 
tekniikan käyttöalue. Langattoman tiedonsiirron ohella valokuidut tarjoavat suuren poten-
tiaalin suuren siirtokapasiteettinsa ansiosta. 
 
Valorampissa tukin läpimitta mitataan varjokuvasta, jonka kappale valokentässä aiheut-
taa. Mittaustarkkuus riippuu siitä, kuinka tiheässä valolähteitä ja niitä vastaavia antureita 
on. Tukkimittarissa yhden valolähteen valoa voidaan heijastaa pyörivän prisman ja peilien 
avulla niin, että tukin läpimitta saadaan mitatuksi eri suunnista. Tukkimittarin tarkkuus on 
1 mm luokkaa.  
 
 

Kaksisuuntainen infrapunamittaus. Lasermittarin toimintakaavio. 

Lähde: SICK  IVP Lähde: Microtec

 
 
 

Laser-valo on muunnettua valoa siten, että se on samanvaiheista ja saman aallonpituuden 
omaavaa säteilyä. Valo saadaan silloin terävärajaiseksi. Rakenteesta riippuen laserit toi-
mivat näkyvän valon alueella tai tuottavat sitä pitempää aallonpituutta. Puolijohdelaserit 
ovat yleisesti käytettyjä. Ne voidaan rakentaa pienikokoisiksi.  
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Mitattavaan kohteeseen lähetetään joko pistemäinen tai viuhkamainen laservalo. Kohteen 
mittaus voi perustua säteen kulkuaikaan valolähteestä kohteeseen ja takaisin tai kol-
miomittaukseen. Usein käytetään laservalon ja kamerakuvauksen yhdistelmää. 3D-kuvan 
muodostamiseksi voidaan käyttää useita kameroita ja antureita. Mittaustarkkuudeksi on 
esitetty esim. 50–150 mm etäisyydeltä 0,25 mm. Mittaustarkkuus riippuu mm. valon kul-
kuajan mittaustarkkuudesta. Tukkimittarissa tukin halkaisijan mittaustarkkuus on noin 1,0 
mm.  

 

 

3D-mittaus laser- & kameramittauksella. Puun muotokaaren etäisyyskoordinaatiston 
laserskannaus. 

Lähde: Vision Systems Oy Lähde: SICK  IVP  

 
 
Yksittäisten tukkien mittauksen lisäksi lasermittausta on kehitetty puutavaranippujen (au-
tokuormien) tilavuudenmittaukseen. Siinä nipun ulkopinta kuvataan lasermittauksella ja 
ulkopinnan muodostama kehystilavuus muunnetaan kiintotilavuudeksi kokemusperäisillä 
muuntokertoimilla.  
 
Laserilla voidaan mitata tukin pituutta Doppler-ilmiön perusteella. Kahdella laservaloläh-
teellä muodostetaan tukin pintaan viivakuvio ja sitä kuvataan kameralla. Kun tukki liik-
kuu, heijastuvan valon intensiteetti moduloituu liikenopeuden suhteessa ja tukin etenemä 
ja koko pituus voidaan laskea.  
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 Lähteet: Skogforsk ja Baumer electric 

 
 
Lasermittaus on mahdollinen myös tukin tai rungon läpimitan mittaukseen hakkuukoneis-
sa. Ruotsissa on kokeiltu pienikokoisen laseranturin kestävyyttä ja toimivuutta hakkuulait-
teessa. 

 
Laservalon sironta mahdollistaa joidenkin puun ominaisuuksien havaitsemisen. Valo pyr-
kii leviämään poikkileikkauksessa lustojen ja pinnassa puun syiden suuntaan (ns. tra-
keidivaikutus). Se voi paljastaa esimerkiksi oksakohtia, lustonleveyksiä, halkeamia ja 
puun kierteisyyttä. 
 
Laserskannauksessa kohteesta muodostetaan 3D-kuva. Lasersädettä liikutetaan prismalla 
ja laitteen liikkuvilla osilla. Mittausetäisyys voi olla jopa useita satoja metrejä ja tarkkuus 
silti muutaman sentin luokkaa. Laserskannausta on kehitetty kartoitustarkoituksiin ja 
myös puuston kaukokuvaukseen ja -mittaukseen (ilmasta). Maan pinnan tasolla miestyönä 
tehtävässä puuston mittauksessa on kokeiltu puun korkeuden mittausta laserilla ja tutki-
mus puuston laserskannauksen tekemiseksi koneellisen hakkuun yhteydessä on käynnissä.  
 
Digitaalikuvatekniikan soveltaminen kohteen mittaukseen on yleistynyt, kun kamera- ja 
signaalinkäsittelytekniikka ovat kehittyneet. Digitaalikuvan solut, pikselit, saavat varauk-
sensa kohteesta heijastuneesta valoenergiasta, fotoneista. Yksittäiseen soluun muodostu-
van varauksen suuruus on suhteessa tulevan valon voimakkuuteen ja aallonpituuteen. Fo-
tonin energia on sitä suurempi mitä lyhyempi on säteilyn aallonpituus.  
 
Matriisikamerassa kenno on esimerkiksi 1024 x 1024 pikseliä. Viivakamerassa on yksiri-
vinen kenno, jossa on esimerkiksi 1024 pikseliä. Matriisikamera sopii paikallaan olevan 
tai hitaasti liikkuvan kohteen kuvaamiseen. Viivakameralla pystytään ottamaan kuvia no-
peasti liikkuvasta kohteesta ja sillä saavutetaan suuri resoluutio. Esimerkiksi sahatavan la-
jittelussa käytetään viivakameroita. Kuljettimilla liikkuvista laudoista otetut peräkkäiset 
kuvat yhdistetään ja kappaleesta muodostetaan kaksiulotteinen kuva.  
 
Kuvan resoluutio on sitä parempi mitä enemmän kennossa on pikseleitä. Esimerkiksi 50 
cm etäisyydeltä 1024 pikselin kameralla saadaan 0,5 mm tarkkuus ja 2048 pikselillä 0,25 
mm tarkkuus. Kuvan erottelukyky riippuu myös siitä, kuinka valoherkkää kennoa käyte-
tään. Usein on käytetty 8-bitin kaistaa, jolloin signaali jaetaan 28 eli 256 voimakkuus-
tasoon. Se riittää hyvissä kuvausolosuhteissa tehtäviin kuvauksiin. Laaduntarkastuksessa 
ja kohteen liikkuessa nopeasti tarvitaan esimerkiksi 10 (1024 tason) tai 12 bitin (4096 ta-
son) kaistaa. 
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Digitaalisessa värikamerassa voi olla pääväreille (RGB) herkkiä pikseleitä joko rivi ker-
rallaan, jokaisessa rivissä vuorotellen, tai käytetään prismaa, joka erottaa kohteesta tule-
vasta valosta eri värit (aallonpituusalueet) omiin vastaanottimiinsa. Eräs mahdollisuus vä-
rikuvaukseen on käyttää yhtä aikaa kolmea yksivärikameraa siten, että suodattimella vali-
taan kullekin kameralle haluttu värikanava. Tarkin kuva saadaan väriprismakameralla. 
Siinä jokainen väri voidaan erikseen jakaa esimerkiksi 2048-tasoiseksi. Prismaoptiikalla 
voidaan valita tarkasti halutut aallonpituudet.  

 
 

 

 Lähde: TVI Vision Oy 

 

Lähde: Specim Oy 

 
 

Kuvauskohteen valo-olot pyritään vakioimaan valaisulla. Valona voidaan käyttää halutun-
laista, kuvattavan tai mitattavan kohteen hyvin esille tuovaa valoa, esimerkiksi halo-
geenivaloa, loistevaloa tai laservaloa. Useimmat kennot ovat herkkiä näkyvälle valolle, jo-
ten valolähteinä käytetään pääosin sitä ja jonkin verran ultraviolettia ja infrapunavaloa. 
Valaistuksella on suuri merkitys, sillä valon voimakkuuden muutos on kääntäen verran-
nollinen etäisyyden neliöön. Erityisen haastavana kuvausympäristönä voidaan pitää hak-
kuukoneympäristöä, jossa kohteen valoisuus vaihtelee monesta syystä ja hallitun valais-
tuksen järjestäminen on vaikeaa.  
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Kamera hakkulaitteessa  (PJP Metsä-
expertit Oy). Kuva Metsäteho Oy. 

Tukin pään digitaalikuvasta tehtyä kuorianalyysia. 

 

Lähteet: Metsäteho Oy ja TTY 

 
 
Kuvamittauksessa kameran ja kohteen sijainnit täytyy tuntea tarkasti, jotta kohteen di-
mensiot voidaan laskea. Kohteen sijainti tai etäisyys voidaan määrittää laservalon avulla 
tuotantolinjalla, jos kohde ei muutoin ole esimerkiksi kuljettimella aivan tarkassa paikas-
sa. Tällainen laser- ja kameramittauksen yhdistelmä tullee kyseeseen useimmissa puutava-
ranmittauksen tilanteissa, myös hakkuuvaiheessa. Kamerakuvan tuottamista rungon muo-
don havainnoin parantamiseksi on jo erään koneyrittäjän toimesta kehitetty. Kokeilu antaa 
tuntumaa kameran sijoittamisesta ja toimivuudesta hakkuukoneympäristössä.  
 
Eräs kuvamittauksen sovellus on liikkuvan kappaleen pituudenmittaus osittain päällekkäi-
sistä kuvista. Kuvista etsitään vastinpisteitä ja niiden etäisyys toisistaan lasketaan. Tätä on 
ajateltu mahdolliseksi soveltaa hakkuukonemittaukseen, jossa puuta koskettavalla mitta-
ustekniikalla ei päästä tarkkaan tulokseen.  
 
Digitaalikuvasta kohteen ominaisuuksia määritetään tekstuurianalyysin avulla. Esimerkik-
si tukin poikkileikkauskuvasta lustot voidaan erottaa yhdenkin värikanavan signaaleista 
tummuuserojen perusteella. Eri värikanavien signaaleja analysoimalla erottelukykyä voi-
daan parantaa. Esimerkiksi värikanavien signaalien analysointia tarvitaan puulajitunnis-
tuksessa, sillä pelkkä yhden värin tummuuseroihin perustuva tekstuuri ei riitä erottamaan 
kuoreltaan samannäköisiä puulajeja. Värianalyysilla saatetaan päästä ratkaisuun myös ly-
lypuun ja lahon tunnistamisessa ja lahon voimakkuuden määrittämisessä.  
 
Hakkuukoneen sahalaipan fotoanturointi voisi olla eräs kuvamittauksen toteutustek-
niikka. Antureina voidaan tosin käyttää muitakin kuin valoantureita. Laippa-antureilla ku-
vattaisiin pölkyn pää katkaisusahauksen yhteydessä. Lahon esiintymisen ja lustotietojen 
lisäksi joka katkaisussa saataisiin kuoreton läpimitta ja kuoren paksuus, ja tietoja voitai-
siin käyttää rungon katkaisupäätösten laskennassa. Tarkka läpimittatieto merkitsisi jatku-
vaa kalibrointia karsintaterillä tehtävälle läpimitan mittaukselle. Fotoanturoinnissa koh-
teeseen voitaisiin tuoda valoa valokuiduilla, joilla myös signaali siirretään käsittelyyn.  
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Kohteen piirteiden, kuten sahatavaran laatulajittelussa, ohjelmointi konenäköjärjestelmään 
on mallipohjaisesti raskasta. Helpompi menettely on saatu SOM-tekniikasta (Self-
Organising Map), jossa lajitteluluokitusta on helppo muuttaa. Puutavaralogistiikassa 
SOM-tekniikalla voisi olla sovelluskohteita puulajitunnistuksessa ja puun laatutunnusten, 
kuten lustotietojen ja lahon, luokittamisessa. 
 
Kameratekniikan käytön ongelmia sekä tuotantolaitoksilla että varsinkin hakkuukoneym-
päristössä ovat tärinä, lämpötila- ja kosteusvaihtelut. Kameroiden kuvausnopeudet ovat 
kuitenkin niin suuret, että tärinä ei välttämättä ole kuvan laadun kannalta ongelma.  

 
Infrapunasäteily, IR (ja NIR), on kappaleen heijastamaa näkymätöntä säteilyä. Kuumat 
kappaleet säteilevät voimakkaasti tätä aallonpituutta ja siksi infrapunasäteilyllä voidaan 
erottaa kohteita, joilla on lämpötilaeroja. Varsinkin NIR-alueen (aallonpituus 770 – 1400 
nm) säteily absorboituu veteen ja kappaleiden tai materiaalin kosteutta voidaan mitata. 
Mittauksessa on otettava huomioon lämpötila ja muun säteilyn, esimerkiksi auringonpais-
teen vaihtelun, vaikutus siihen. Sovelluksia on kehitetty viljan kosteuden ja valku-
aisainepitoisuuden ja hakkeen kosteuden mittaukseen ja myös kuorellisen puutavaran kos-
teudenmittausta on tutkittu. 
 
UV-säteilyä voidaan käyttää fotoluminesenssi-ilmiön tuottamiseen. Kun kullakin aineel-
la on ominaisensa koostumus, niin aikaan saatu fluoresenssispektri on myös kullekin ai-
neelle ominainen. Ilmiöllä voidaan tutkia materiaalien koostumusta ja esimerkiksi lahon 
puuaineen esiintymistä.  

 
 
Muut sähkömagneettiseen säteilyyn perustuvat menetelmät 
 
 
Näkyvää valoa pitemmät aallonpituudet 
 

Mikroaaltomittauksessa voidaan mitata sekä heijastunutta että kohteen läpäissyttä sätei-
lyä. Kun etsitään puun sisäoksia, säteilyn pitäisi olla matalataajuista jotta se läpäisisi tu-
kin, mutta silloin sen erottelukyky on riittämätön. Suuritaajuuksinen säteily puolestaan 
vaimenee puussa tehokkaasti ja puun kosteus voimistaa vaimenemista. Mikroaaltoja voi-
daan polarisoida ja mitata säteilyn amplitudi- ja vaihe-eroja, jolloin erotuskyky paranee. 
Toistaiseksi erottelukyky (10 – 25 mm) on riittänyt lähinnä oksakiehkuroiden havaitsemi-
seen. Mikroaaltotekniikassa arvioidaan kuitenkin olevan kehityspotentiaalia esimerkiksi 
puun kuoren paksuuden ja kuorettoman läpimitan määrittämiseen.  
 
Mikroaalloilla voidaan mitata puun kosteutta, sillä kosteus vaimentaa selvästi läpäisyssä 
mikroaaltokentän voimakkuutta. Heijastusspektreissä on lisäksi havaittu jaksollisuutta. Si-
ten eri taajuuskaistoilla on erilainen selitysvoima ja myös heijastuneen säteilyn vaiheku-
vaajilla voi olla merkitystä kosteuden mittauksessa.  
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Lähteet: Oulun yliopisto ja  
Mittalaitelaboratorio 

Puun kosteuden kuvantaminen mikroaalloilla. 
 

Radioaaltoja käytetään yleisesti liikennetutkissa kohteen havaitsemiseen. Soveltamispo-
tentiaalia puutavaran mittauksessa ei kuitenkaan liene mutta niillä voi olla puunhankinta-
logistiikassa muita sovellusalueita.  

 
 
Näkyvää valoa lyhyemmät aallonpituudet 
 

Röntgensäteily on lyhytaaltoista, läpivalaisuun käytettyä säteilyä. Sen aallonpituusalue 
on laaja verrattuna näkyvän valon aallonpituusalueeseen. Siten röntgeniä voidaan soveltaa 
eri tavoin ja erilaisiin tehtäviin. Röntgenin avulla saadaan tietoa puun tiheys- ym. ominai-
suuksista ja kuoreton profiili. Jotta tukin laadusta, kuten sisäoksista, voidaan muodostaa 
tarkka kuva, kuvauksessa pitää olla 4–5 erisuuntaista röntgenläpivalaisua. Tosin yhdenkin 
läpivalaisun perusteella saadaan arvio oksien runsaudesta ja kuoren paksuudesta. Mittauk-
sessa syntyvän signaalin määrä on suuri ja sen analysointi vaativaa.  

 

 
 

Röntgenkuva pölkystä, Bintec Oy 
 

Gammasäteily on röntgeniä lyhytaaltoisempaa ja siksi läpitunkevampaa. Gammasäteilyl-
lä voidaan mitata materiaalin massavirtaa, kosteutta ja tiheyttä melko luotettavasti edellyt-
täen, että materiaali on homogeenista. Mittaus perustuu säteilyn vaimenemiseen materiaa-
lissa ja edellyttää kunkin materiaalin massavaimennuskertoimen määrittämistä. Kosteus- 
ym. mittaukset edellyttävät tukimittauksia, kuten kappaleen tai materiaalivirran paksuu-
den mittauksen. Gammasäteilyllä voidaan mitata jäistäkin puuta. Muita käyttökohteita 
ovat lahon ja muiden vikojen tunnistus. Kun gammasäteilyllä voidaan tehdä alkuainemää-
rityksiä, niin se mahdollistaa puuaineen ominaisuustarkasteluita.  
 
Ionisoivan lyhytaaltoisen säteilyn käyttöön on suhtauduttava huolellisesti. Pieniä säteily-
tehoja ja asianmukaista suojausta käyttäen sekä varo-ohjeita noudattaen röntgensäteilyn ja 
gammasäteilyn käyttö mittaukseen on kuitenkin turvallista. 
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Sähkönjohtokyvyn mittaus 
 

Sähkökenttämittauksessa mitataan kappaleen sähkönjohtokykyä tai toisaalta permittiivi-
syyttä. Mittaus voisi periaatteessa olla yksinkertainen ja anturi halpa; kohdetta pyyhkäis-
tään johtimilla tai elektrodit työnnetään puuhun. Kummassakin tapauksessa puun pinta-
kosteus vaikuttaa paljon. Puun sähkönjohtavuus tai vastus muuttuu kosteuden suhteessa 
puun syiden kyllästymispisteeseen asti, joka saavutetaan jo ilmakuivassa tavarassa. Koska 
tuoreen pintapuun ja melko kuivan sydänpuun osuudet vaihtelevat, sähkökenttämittaus ei 
yksinään tarjoa ratkaisua puutavaranpölkkyjen ominaisuuksien määrittämiseen.  
 
NMR (Nuclear Magnetic Resonance) tai SMR (sähkömagneettinen resonanssi) tar-
koittaa atomiytimien magneettista ominaisuutta (spin), jonka tasoja voidaan muuttaa 
magneettikentässä. Virittävä energia on lyhyt radiolähetys, ns. rf-pulssi. Pulssin jälkeen 
spinsysteemi palautuu aiempaan tasapainotilaansa ja indusoi samalla näytteen ympärillä 
olevaan kelaan heikon sähköjännitteen, joka voidaan vahvistaa ja havaita. NMR-spektri 
kuvaa molekyylin rakennetta ja sen ympäristöä. Menetelmää on käytetty mm. puun kemi-
allisen rakenteen muutosten analysointiin lämpökäsittelyn yhteydessä. Menetelmällä voi-
daan erottaa selluloosan spektri hemiselluloosan ja ligniinin spektristä. 

 
 
Akustiset menetelmät 
 

Ultraääni on matalataajuista akustista värähtelyä, jonka taajuus on ihmisen kuuloalueen 
yläpuolella. Se etenee hyvin kiinteissä aineissa ja nesteissä, ja esiintyy pitkittäisinä, poi-
kittaisina ja myös pinta-aaltoina. Sitä käytetään yleisesti lääketieteellisissä tutkimuksissa 
ja tekniikassa aineiden tai kappaleiden rakenteen tarkastuksessa. Tyypillisesti ultraäänian-
turille on pyritty saamaan tiivis pintakontakti kohteeseen. Myös kohdetta koskettamatto-
mia antureita on kehitetty ja sellaisilla on tehty kokeiluja tukkien dimensioiden ja sisäisen 
rakenteen määrittämiseksi. 
 
Ultraäänellä mittaaminen voi perustua erilaisiin seikkoihin, esimerkiksi läpäisy, heijastu-
minen, kulkuaika, dopplertaajuus, interferenssi. Ultraäänellä voidaan mitata mm. etäi-
syyksiä (kuten kaikuluotauksessa pitkiä ja auton peruutusanturilla lyhyitä), kerrospaksuut-
ta, pinnankorkeutta, virtausnopeutta, tiheyttä, materiaalin vikoja. Tukin pituudenmittausta 
on kokeiltu dopplerilmiöön perustuvana ja kuoren paksuuden mittausta heijastusaalloista. 
Kuoren paksuutta ei kyetty määrittämään mutta kuoreton ja kuorellinen puunosa havait-
tiin. Pääosa, teoriassa jopa 99 %, äänipurskeesta heijastuu ensimmäisestä rajapinnasta, 
kuoren pinnasta. Lisäksi kuoren epätasaisuus ja hilsemäinen rakenne vaimentavat äänen 
kytkeytymistä puuhun ja aiheuttavat sirontaa.  
 
Akustisten ääniaaltojen kulkunopeuden tai värähtelyspektrin muutosten mittaus sahees-
sa tai muussa tutkittavassa kappaleessa on eräs keino kappaleen ominaisuuksien määrit-
tämisessä. Ääniaalto voidaan synnyttää esimerkiksi iskemällä tai värähtelijällä. Koska vä-
rähtelyn siirto kappaleeseen on vaikeaa, yleisempää on käyttää iskuimpulssia. Akustisia 
menetelmiä käytetään kappaleen lujuuden ennustamiseen.  
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TOIMIJAKARTOITUS 

Puun mittaustekniikoiden kehittäjiä ja tuottajia 
Tutkimus ja kehitys Asiantuntemusalue 
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta 

Puutiede, puutavaralogistiikka, kaukokartoitus ja paikkatieto-
järjestelmät 

Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tdk Puutiede, puutavaralogistiikka, kaukokartoitus ja paikkatieto-
järjestelmät 

Joensuun yliopisto, fysiikan laitos Kuva-analyysi, fotoniikka (optiset mittausmenetelmät) 
Kuopion yliopisto Mittausfysiikka, akustiset ja sähkömagneettiset menetelmät 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Saha-automaatio ja mittaukset 
Oulun yliopisto, fysiikan laitos Konenäkötekniikka, mikroaaltotekniikka, mittaustekniikka 
Oulun yliopisto, Kajaanin mittalaitelaboratorio Mikroaalto- ja ultraäänitekniikka 

Tampereen teknillinen yliopisto Digitaalikuva-analyysi, mittaus- ja informaatiotekniikka,  
informaatiologistiikka 

TKK Fotogrammetrian ja kaukokart. lab. Kaukokartoitus ja -mittaus, kamerakalibrointi 
TKK Automaatiotekniikan laboratorio Laserskannaus ja –mittaus, kamerakuvamittaus 

VTT Metsä, kemia, ympäristö Röntgen- ja muu mittaustekniikka, mallinnus, jalostusarvon 
laskenta 

VTT Tieto- ja viestintätekniikka, elektroniikka Anturiteknologia, mittaustekniikka 

Metsäntutkimuslaitos, Joensuu Puutavaran mittaus, puutieteelliset ja käyttötekniset perusteet, 
arvonmuodostus ja puutavaralogistiikka 

Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Fysikaaliset mittausmenetelmät, mallinnus, puutieteelliset  
perusteet 

Metsäteho Oy Puutavaran mittaus, puutavaralogistiikka 
Mikkelin ammattikorkeakoulu Mittaukset sahateollisuudessa 
Satakunnan ammattikorkeakoulu Konenäkötekniikka 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puutuoteteollisuuden jatkojalostuksen konenäkötekniikka,  
robotiikka ja automaatio 

  
Kehitys ja valmistus Asiantuntemusalue 
Codator Oy Laser- ja kuvamittaus, sahatavaran laadutus 
Genera Oy Puutavaran mittaus- ja laadutusjärjestelmät 
Intopii Oy Kuva-analyysi 
Mikropuu Oy Tukkimittarit, sahatavaran laadutus, kameratekniikka 
Savcor Forest Oy, Masser Oy Puutavaralogistiikka, elektroniset mittavälineet 
Visiometric Oy Tukkimittarit, lajittelusysteemit, särmäyksen ohjaus 
Bintec Oy Tukkiröntgen 
Plenware Oy Tukkiröntgenin analyysiohjelmat 
Vision Systems Oy Konenäkötekniikka, laser- ja kameramittaus 
FinScan Oy Konenäkötekniikkaa saha- ja vaneriteollisuuteen 
Lisker Oy Konenäkötekniikkaa sahateollisuuteen, tukkimittarit 
Oy Ekspansio Engineering  Kuvamittaus, sahatavaran laadutus, särmäysohjaus 
Vansco Electronics Oy Hakkuukoneen mittausjärjestelmät, erilaiset anturit 
Epec Oy Hakkuukoneen mittausjärjestelmät. Kuormainvaa’at 
Ponsse Oy Metsäkonevalmistus, mittausjärjestelmät 
John Deere Forestry Oy Metsäkonevalmistus, mittausjärjestelmät 
Komatsu Forest Ab Metsäkonevalmistus, mittausjärjestelmät 
Andritz Oy Wood Processing Kuorimon konenäkötekniikka, hakkeen analysointi 
Metso Paper Oy Kuorimon konenäkötekniikka, hakkeen analysointi 
Teknosavo Oy Kuorimon konenäkötekniikka, hakkeen analysointi 
Euroelektro Oy Saha- ja puutuoteteollisuuden konenäkötekniikkaa 
Raute Oyj / Mecano Group Oy Levy- ja sahateollisuuden konenäkösovellukset 
Pinomatic Oy Puutuoteteollisuuden konenäkösovellukset 

 
Metsätehon raportti 191 11.5.2006 



LIITE 4  
2 (2)   

Ohjelman sisältöön ovat ideoillaan ja kommenteillaan vaikuttaneet mm. seuraavat henkilöt 
 

Jukka Heikkonen  Codator Oy/TKK 
Jyri Paavola Oy Oy Ekspansio Engineering Ltd 
Ari Särkiniemi Epec Oy 
Jaakko Riihinen FinScan Oy 
Seppo Enarvi Genera Oy  
Kimmo Koskenohi Genera Oy 
Jaakko Vuorilehto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Kari-Pekka Uurtamo Masser Oy 
Tore Högnäs Metsähallitus 
Hannu Tolonen Metsähallitus 
Risto Lilleberg Metsäliitto Osuuskunta 
Timo Pöljö Metsäliitto Osuuskunta 
Juha Rajamäki Metsäliitto Osuuskunta 
Jani Riissanen Metsäliitto Osuuskunta 
Olof Thesslund Metsäliitto Osuuskunta 
Lauri Hjelm Metsäntutkimuslaitos 
Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos 
Erkki Pesonen  Metsäntutkimuslaitos 
Erkki Verkasalo Metsäntutkimuslaitos 
Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 
Asko Poikela Metsäteho Oy 
Tapio Räsänen Metsäteho Oy 
Harri Rumpunen Metsäteollisuus ry  
Anna-Maija Perävainio Mittaportti Oy 
Esa Vuollet Mittaportti Oy 
Ilkka Härmälä  Stora Enso Metsä 
Pertti Lipponen Stora Enso Metsä 
Ahti Ullgren Stora Enso Metsä 
Eero Vitikainen  Stora Enso Metsä 
Vesa Pölhö  Stora Enso Timber 
Jouko Silén Stora Enso Timber 
Heimo Ihalainen Tampereen teknillinen yliopisto 
Risto Ritala Tampereen teknillinen yliopisto 
Petri Österberg  Tampereen teknillinen yliopisto 
Juha Vaajoensuu TEKES 
Mikko Ylhäisi TEKES 
Henrik Hagren Teknillinen korkeakoulu 
Olli Jokinen  Teknillinen korkeakoulu 
Arto Visala  Teknillinen korkeakoulu 
Hannu Airavaara UPM Metsä 
Antero Koskinen UPM Metsä 
Heikki Vuorinen UPM Metsä 
Heikki Ruohonen UPM Puutuoteteollisuus  
Pertti Holmila  UPM Puutuoteteollisuus  
Kari Rahkola Vision Systems Oy 
Ari Erkkilä VTT  
Jorma Fröblom VTT 
Antti Hanhijärvi VTT 
Jouko Malinen VTT  
Arto Usenius VTT  
Jouko Viitanen VTT 
Kari Immonen Yksityismetsätalouden työnantajat ry. 
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