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TIEDUSTELUN TULOKSET 

Mittausmenetelmät metsässä 
ja tehtaalla 

Tiedusteluun vastasi paaosa Metsätehon j ä
senyrityksistä, joten tulokset kuvaavat 
nykytilannetta hyvin (taulukot 1 ja 2). 

TAULUKKO 1 Metsässä ja kaukokuljetusreittien varressa 
mitattu puutavaramäärä ja osuudet mittaus
menetelmittäin vuonna 1981 

Oma Hankinta-
Hittausmenetelmä korjuu, + käteis-

% kaupat , % 

1 Pystyoittaus pelkästään 40 . 1 0 . 0 

2 Järeän puutavaran kappale-
mittaus pelkäs t ään 26 . 6 36. 7 

3 Pölkkymenetelmä pelkäs t ään 1.1 -
4 Pinomenetelmä pelkästään 22 . 2 62 . 3 

5 Pystymit attu uudelleen 
kappale- tai pinomenetelmällä 1.8 0.2 

6 Pölkkymenetelmä uudelleen 
pinomenetelmällä 7. 9 -

7 Huu menetelmä 0 . 3 0.8 

Yhteensä 100 . 0 100 . 0 

Yhteensä 1 000 m 3 25 926 7 814 

33 740 

Metsässä ja metsävarastoilla (taulukko 1) 
"vain" alle 10 % puutavarasta mitataan kah
desti . Pölkkymenetelmää käytetään kuitu
puun mittauksessa suhteellisen vähän, koska 
se on työläs eikä kelpaa luovutusmitaksi. 
Taulukon "muu menetelmä" perustuu lähinnä 
otantaan tai on muuten kevennettyä pysty
mittausta, jota kokeillaan pienikokoisen 
kokopuun ja ensiharvennuspuun hakkuussa lä
hinnä työmittauksena, mutta sovelletaan myös 
luovutusmittauksena . 

Lähes kaikki puutavara mitataan uudelleen 
tehtaalla vastaanotettaessa (taulukko 2) . 
Lähtöpään mittaa käytetään kuitenkin hyväksi 
erityisesti uittopuun mittauksessa tyytymäl
lä tehdaspäässä pelkkään nippulukuun. Myös 

TAULUKKO 2 Tehtailla vastaanotettu puutavaramäärä ja 
osuudet mittausmenetelmittäin vuonna 1981 

Autopuu Ui ttopuu 
Rauta-

Mittausmenet elmä tiepuu 

% 

A PYÖREÄ PUU 

1 Pinomenet elmä 34 . 7 10.1 75 . 7 
2 Järeän puun kappale-

m.i ttaus 3. 8 1.7 0. 8 
3 Paino-otantamittaus 24 . 9 - 0.2 
4 Kehysotantamittaus 29 . 3 1.7 22 .0 
5 Nippulukuotanta 0.6 57 . 0 0.7 
6 Huu menetelmä 6. 7 29 . 5 0 . 6 

Yhteensä 100. 0 100. 0 100. 0 

Yhteensä 1 000 m 
3 23 147 7 780 5 758 

36 "685 

B HAKE, PURU JA KUORI 

1 Tilavuusmittaus 95.5 100.0 100.0 
2 Paino-otantamit taus 4. 5 - -
3 Muu menetelmä - - -
Yhteensä 100.0 100.0 100.0 

Yhteensä 1 000 m 3 6 009 20 963 

6992 
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tukin ja eräiden erikoispuutavaralajien mit
tauksessa käytetään hyväksi lähtöpään keski
kuutiolukuja ja tehtaalla lasketaan vain 
kappalemäärät. Tehdaspään "muu menetelmä" 
-kohtaan sisältyy lisäksi pelkästään lähtö
pään mittaan perustuvia vastaanottoeriä sekä 
mm. optisin mittauslaittein tehtaalla mitat
tua järeätä puuta. 

Tilastosta puuttuvat mm. vaihtopuiden mitta
us ja muu vastaavanlainen kontrollimittaus. 

Ongelmat ja kehittämisalueet 

Puutavaran mittauksen metsäpään ongelmia ja 
erityisesti kehittämistä vaativia kohteita 
esitettiin lukuisia painotuksen luonnolli
sesti vaihdellessa paikallisesti ja tehdas
kohtaisesti: 

Pystymittausta haittaa sen talvikelvotto
muus ja sen kalleus pienissä ja pieni
puustoisissa leimikoissa. Tämän takia 
työn vähentäminen käyttämällä otantaa tai 
muuten kevennettyä pystymittausta samoin 
kuin talvikelpoisuuden parantaminen ovat 
tärkeitä kehittämiskohteita. 

Kuitupuun jälkimittausmenetelmät todet
tiin työläiksi, etenkin pölkkymenetelmä, 
joka sitä paitsi todettiin epätarkaksi 
pienissä läpimittaluokissa. Suuria epä
kohtia ovat pölkkymenetelmän soveltumat
tomuus luovutusmitaksi ja varsinkin pit
kän kuitupuun jälkimittausmenetelmän puut
tuminen kokonaan. Myös pinomenetelmää 
pidettiin epätarkkana ja ongelmallisena 
työmittana pienissä ja useita puutavara
lajeja sisältävissä leimikoissa. Vaati
muksena esitettiinkin nykyistä kevyempien 
ja tarkempien (pieni ristiriita mahdolli
sesti) jälkimittausmenetelmien aikaansaa
mista sekä pitkälle että lyhyelle kuitu
puulle. 

Myös järeän puun jälkimittaus vie paljon 
aikaa. Valtakunnalliset kuutiointiluvut 
ovat liian keskimääräisiä koko maata aja
tellen. 

Muina metsäpään kehittämiskohteina esi
tettiin mm. mittauksen liittäminen metsä
kuljetukseen painoon ja kouravaakaan pe
rustuen sekä monitoimikoneiden mittalait
teiden edelleen kehittäminen . 

Esitetyistä tehdaspään ongelmista ja kehit
tämiskohteista mainittakoon : 
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Etenkin lumi ja jää aiheuttavat 
reän puun että hakkeen ja purun 
tilavuusmittauksessa virheitä. 
monista muista syistä johtuu, 
metsä- ja tehdaspään välillä 
eroja. 

sekä pyö
paino- ja 
Näistä ja 
että mm . 

on määrä-

Vanerikoivvn vastaanottomittaus on ongelma 
mm. toimituserien pienuuden ja hajanaisen 
keruuluonteen vuoksi, varsinkin vieras
toimitusten osalta. 

Otantamittausmenetelmissä näyte-erien 
mittaus on työlästä ja sen takia pidetään 
tarpeellisena laitekehittelyn voimista
mista näyte-erien samoin kuin koko teh
dasmittauksen automatisoimiseksi. 

Sangen vaikeaa on koko- ja osapuiden sekä 
nk. metsähakkeen vastaano ttomittaus koko
naisuudessaan ja erityisesti eri "raaka
ainelajien" (= runkopuu, oksat, kuori, 
neulaset) osuuden määrittäminen. 

Yleisenä kehittämistavoitteena pidettiin 
pyrkimistä sekä pyöreän puun että hakkeen 
ja purun painomittaukseen. Ainakin hak
keen ja purun osalta tavoitteena olisi 
kuiva-ainepainon määrittäminen. 

TYÖRYHMÄN NÄKEMYKSIÄ 
MITTAUKSEN KEHITTÄMISEKSI 

Mittauksen perusongelmat 

Työryhmä piti mittauksen perusongelmina seu
raavia: 

Mittauksesta on erilaisissa sopimuksissa 
(puukauppa-, työehto-, koneurakka-, kul
jetus- yms . sopimuksissa) tullut kaupan 
kohde, minkä vuoksi sopimuksissa on mit
tausta koskevia rajoituksia ja velvoit
teita. Se on johtanut mm. työn teettämi
seen pelkän mittauksen takia. 

Monista syistä samaa puutavaraerää joudu
taan mittaamaan useissa korjuun ja kulje
tuksen vaiheissa, mistä aiheutuu turhia 
kustannuksia ja "seliteltäviä" määräeroja. 

Yhden ainoan mittayksikön (kiintokuutio
metrin) käyttö saattaa osittain rajoittaa 
kehittämistä. 

Mittaustarkkuudelle asetetaan usein t ar
peettoman kovat vaatimukset suhteutta
matta kustannuksia tuloksen taloudelli
seen arvoon. 

Puutavaran mittaukseen liittyvän tutki
mus-, kehittämis- ja sopimustoiminnan 
koordinoimisessa on paljon toivomisen 
varaa päällekkäisyys- ja ristikkäisyys
toiminnan välttämiseksi. 

Selkeät pitkän aikavälin kokonaisvaltai
set tavoitteet mittauksen kehittämiseksi 
puuttuvat . 



Tavoitteelliset mittausmenetelmät 

Tavoitteena metsäpään mittausmenetelmäksi 
olisi pystymittaus, kun taas tehdaspäässä 
(kuiva-aine)painon selvittämiseen perustuva 
menetelmä ainakin pitkän päälle olisi kaik
kein paras vaihtoehto. Vaikka perustavoit
teena pidettiinkin saman erän mittaamista 
Vain kerran hankintaketjussa, todettiin kui
tenkin toistaiseksi hyväksyttäväksi kaksi 
mittauskertaa, kerran metsässä ja kerran 
tehtaalla. Kehitettäviksi mittausmenetei
miksi mittauspaikoittain ja -kohteittain 
esitettiin: 

A Mittaus metsässä 

Al Työ- ja luovutusmitaksi kelpaava keven
netty (otanta)pystymittaus, jossa hakkuu
mies valitsee poistettavat puut, lukee 
runkoluvun ja puutavaralajit ja työnjoh
to selvittää muut puustotunnukset. Käyt
töalueena ovat ennen kaikkea harvennus
ja muut pienirunkoiset, tasarakenteiset 
metsät . 

A2 Nykyinen pystymittaus (kehitettynä). 
Käyttöalueena tavanomaiset päätehakkuu
leimikot ja paljon "arvopuuta" sisältä
vät leimikot. 

A3 Työ- ja luovutusmitaksi kelpaava jälki
mittausmenetelmä tai -menetelmät, joilla 
voidaan nykyistä helpommin mitata kaikki 
puutavaralajit palstalla tai varas tolla. 
Käyttöalueena tapaukset, joihin em. mit
tausmenetelmät eivät sovi poikkeuksel
listen olosuhteiden takia. Koneleimi
koissa jälkimittaus koneeseen asennetul
la mittaus- ja rekisteröintilaitteella. 

B Mittaus tehtaalla 

Bl Otantaan 
tehtaalle 
puulle. 

perustuva (kuiva)painomittaus 
autokuljetuksena tulevalle 

B2 Otantaan perustuva kehys- tai painomit
taus rautateitse tulevalle puulle. 

B3 Otantaan perustuva nippulukumittaus uit
topuulle. 

B4 Otantaan perustuva kuivapainomittaus hak
keelle ja purulle. 

Pienillä laitoksilla voidaan tai on pakko 
käyttää myös totaaliseen mittaukseen perus
tuvaa vastaanottomittausta . 

Mittausmenetelmien kehittäminen 

Käytössä olevien ja tavoitteellisten mit ta
Usmenetelmien yksityiskohtien kehittämiseksi 
esitettiin : 

Pystymittaus 

Kehittää perusmittausta siten, että koe
puumäärää voitaisiin vähentää ja jättää 
pois ylemmän läpimitan mittaaminen (esi
merkiksi lisäämällä metsikkötunnusten 
käyttöä). 

Kehittää kasvun mittausmenetelmä nykyi
sen keskimääräisen "taulukkoluvun" sijaan. 

Liittää metsätähdemäärät (oksat ja lat
vukset, ainespuumitat alittava pienpuu 
sekä kannat) pystymittaukseen. 

Kehittää otantapystymittausta (mukaan 
luettuna hakkuumiehen suorittama leimaus 
ja mittaus). Tässä yhteydessä tulisi ke
hittää etukäteismittauksiin soveltuvia 
työnjohdon ohjaus- ja kontrollimenetelmiä. 

Selvittää pystymittauksen ajanmenekki- ja 
kustannussuhteita mm. mittausmenetelmien 
vertailua ja oikeaa kohdentamista varten. 

Tarkistaa puutavaralajijakaumaa vastaa
maan todellista tulosta oikeudenmukaista 
hinnoittelua ja oikeaa puutavaralajien 
käyttöaloille jakamista silmällä pitäen. 

Kehittää ja kokeilla mittaus- ja rekis
teröintilaitteita. 

Selvittää talvikelpoisuuden parantamis
mahdollisuuksia. 

Jälkimittaus (metsässä, varastolla) 

Kehittää pölkkymenetelmää (pienten läpi
mittaluokkien kuutioinnin korjaaminen, 
sovellus pitkälle kuitupuulle, yksinker
taistaminen mittaustyön vähentämiseksi) 
tai korvata se menetelmällä, joka sopii 
myös luovutusmittaukseen. 

Kehittää pinomenetelmää myös pitkälle ja 
tavoitepituiselle kuitupuulle. 

Selvittää mahdollisuudet siirtyä havutuk
kien kappalemittauksessa kuoren päältä 
tapahtuvaan läpimitan mittaamiseen 
(meneillään). 

Tarkistaa kuusitukkien kuutiointiperus
teita. 

Poistaa kuutiointilukujen keskimääräisyy
den aiheuttama virhe maantieteellisillä 
osa-alueilla puustorakenteiden erot huo
mioon ottaen. 

Selvittää mahdollisuudet koko- ja osapui
den sekä metsätähteiden jälkimittaukseen. 

Kehittää monitoimikoneiden mittalaitteita 
tunnustelu- ja syöttötietoihin perustuen 
mittausta, rekisteröintiä , laskentaa ja 
tulostusta varten (metsätraktori myös 
mahdollinen mittauspiste) . 
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Kehittää välineitä tukkien ja kuitupuun 
mittausta, ylösottoa, laskentaa ja tulos
tusta varten (metsuri ja työnjohtaja). 

Selvittää jälkimittausmenetelmien ajan
menekki- ja kustannussuhteita. 

Tehdasmittaus 

Kehittää pyöreän puutavaran painomittaus
ta, erityisesti ennakoida eräkohtainen 
tilavuuspaino (vaihtelu) sekä parantaa 
näyte-erien mittaustekniikkaa (automati
sointia). 

Kehittää pyöreän puutavaran kuivapaino
mittausta sekä erityisesti hakkeen ja 
purun kosteuden mittausmenetelmiä ja 
-laitteita. 

Kehittää pyöreän puutavaran kehysmitta
ukseen perustuvissa mittausmenetelmissä 
ajoneuvokuorman pituuden mittausta nykyis
tä tarkemmaksi. 

Metsäteho Review 9/1983 

Kehittää uittopuun tehdasmittausta. 

Kehittää keinoja ja menettelytapoja lumen 
ja jään aiheuttaman mittausvirheen elimi
noimiseksi. 

Kehittää laadun selvittämisen ja tarkkai
lun menetelmiä ja laitteita erityisesti 
otantaan perustuvissa sekä pyöreän puun 
että hakkeen ja purun mittausmenetelmissä. 

Automatisoida puutavaran tehdasmittausta 
kehittämällä teknisiä laitteistoja, mit
tausta, rekisteröintiä, laskentaa (mm. 
olosuhteet, näyte-erät, muuntoluvut) ja 
tulostusta varten. 

Kehittää koko- ja osapuun sekä metsätäh
teen tehdasmittausmenetelmiä. 

Selvittää metsä- ja tehdaspään välisten 
ja sisäisten mittaerojen syyt ja niiden 
pienent ämismahdollisuudet. 

DEYELOPING ~D MEASURING METt-PDS AND TECI-f'JIOUES 
IN THE FOREST INDUSTRY 

The review deals with the wood measuring 
methods and techniques used by the forest 
industry in Finland, their areas of utili
sation and shares in the forest and at the 
mill, as well as with the needs for devel-

oping them. The resul ts are based in part 
on a survey conduc ted among Metsäteho member 
companies and in part on the work of a group 
composed of measurement experts in member 
companies. 
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