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JOHDANTO 

Puutavaran koneellisen korjuun lisääntyessä 
monitoimikoneisiin on alettu kehittää mitta
uslaitteita . Jotta mittaus monitoimikonei
den mittauslaitteilla korvaisi korjuun 
suunnittelua varten mahdollisesti tehtävää 
mittausta lukuun ottamatta - muut metsäpääs
sä tehtävät mittaukset, mittaustulosta on 
voitava käyttää sekä puukaupan maksujen että 
työpalkkojen ja urakkamaksujen perusteena. 
Toisaalta mittauslaitteiden on oltava sel
laisia, että niiden avulla on mahdollista 
tehdä kulloistenkin mitta- ja laatuvaatimus
ten mukaista puutavaraa . Tarvittaessa tulisi 
puutavaraerästä voida laskea lisätietoja 
erän vastaanottavaa tehdasta varten. 

Mittauslaitteiden kehittämisen helpottami
seksi ja mittauksen yhtenäistämiseksi tar
Vittaisiin yhteisesti hyväksytyt normit 
sekä mittauslaitteille että niillä tehtäväl
le mittaukselle . Seuraava ehdotus perustuu 
Metsätehon tutkimuksiin ja koneenvalmista
jilta, jäsenyrityksiltä, urakoitsijailta ym . 
mittausosapuolilta saatuihin tietoihin . 

VAADITTAVAT MITTAUSTIEDOT 

Mitattavasta erästä on saatava puukauppaa, 
korjuuta ja kuljetusta varten vähintään seu
raavat tiedot : 

erän kokonaistilavuus puutavara- ja 
runkolaj eittain 

kappaleluku puutavaralajeittain 

runkoluku runkolajeittain. 

Lisäksi 
laskea 

erästä olisi tarvittaessa voitava 
tehtaiden tarvitsemia lisätietoja, 

esimerkiksi 

tukkien pituus- ja läpimittajakaumat 
(tukkilista) 

kappaleiden keskipituus ja -läpimitta . 

Mittaustulokset on voitava tulostaa aina 
tarvittaessa, mutta vähintään jokaisen 
työvuoron päättyessä. Näin varmistutaan 
siitä, että laitteisto toimii oikein ja, 
jos virheitä on, ettei kovin suuria puu
määriä jouduta mittaamaan uudestaan . 

Ensimmäisessä vaiheessa tiedot voidaan tulos
taa paperille helposti luettavaan muot·oon, 
josta ne tallennetaan myöhempää käyttöä var
ten. Tulostuksen yh teydess ä mi ttaustietoi
hin on lisättävä puutavaraerän tunnistamis
tietoina vähintään 

- kaupan ja palstan numero sekä päiväys. 

Kun mittaustiedot on työvuoron päätyttyä 
tulostettu, laitteen muis ti t yhjennetään . 
Näin vältytään siltä, että samat puut tulos
tettaisiin kahteen kertaan ja laskettatsiin 
kahteen kertaan myös puutavaraerän kokonais
tilavuuteen . Tulostukseen on tultava mer
kintä myös siitä, milloin lai tteen muisti 
on edellisen kerran tyhjennetty . 

MITTAUKSEN TARKKUUSVAATIMUKSET 

Pölkyn ja rungon tilavuus lasketaan 0 . 001 
kuutiometrin ja puutavaraerän tilavuus 0.1 
kuutiometrin tarkkuudella. 

Monitoimikoneen mittauslaitteen ilmoittama 
:til.a.vu.Ull saa poiketa puutavaralajeittain 
enintään +4 % leimikossa samalla mittaus
menetelmällä todetusta ti l avuudesta. Kappale
ja ~n~otu.vu.n on vastattava todellista . 

Apteeraukselle asetettavat vaatimukset 
vaihtelevat tehtaittain . Sen vuoksi seuraa
vat apteerauksen tarkkuusvaa timukset ovat 
vain suuntaa antavia . Ehdotuksen läh t ökoh
tana on ollut yleisten puutavaran mit ta- ja 
laatuvaatimusten lisäksi ihmistyöval taises
sa hakkuussa keskimäärin saavutettava taso 
ja kehittyneimmillä tavanomaisten monitoimi
koneiden mittauslaitteilla jo saavutettu 
tarkkuus . 

1 



Tukkien pituus tulisi mitata niin tarkasti , 
että ne voidaan katkoa +3 cm:n tarkkuudella. 
Katkontatarkkuutta voidäan pitää hyväksyttä
vänä, jos vähintään 70 % tukeista on katkot
tu +3 cm:n ja 90 % +5 cm:n tarkkuudella . 
Vastaavasti, kun tehdään määrämittaista 
kuitupuuta, 70 % pölkyistä on kat kaistava 
+1 %:n tarkkuudella. Kaikkien pölkkyjen on 
oltava katkottu vähintään +3 %:n tarkkuu
della. 

Vaadittavaan läpimitan mittaustarkkuuteen 
vaikuttavat lähinnä kuitupuun ja tukkien 
minimilatvaläpimitan ja erikoispuutavara
lajien läpimitan mittaukselle asetettavat 
vaatimukset. Yleisenä vaatimuksena on , 
että läpimitta mitataan ~2 mm:n tarkkuudella. 

Koska katkonnan tarkkuusvaatimukset vaihte
levat puutavaralajeittain, katkontatarkkuu
den tulisi olla säädettävissä puutavarala
jeittain. Varsinkin jos samassa leimikossa 
tehdään runsaasti erikoispuutavaralaj eja , 
puutavaralajien erillään pitämisen helpotta
miseksi mittauslaitteeseen t u lisi olla lii
tettävissä esimerkiksi värimerkkauslaite . 

KYSYMYKSEEN TULEVAT MITTAUS
MENETELMÄT 

Monitoimikoneiden mittauslaitteiden käyttöön
oton ja mittauksen tarkastamisen helpotta
miseksi kaikilla laitteilla on pystyttävä 
mittaamaan puutavarakappaleiden tilavuus 
ainakin soveltaen kappaleittaista jälki
mittausta. Kappaleittain mittauksessa 
tukkien tilavuus lasketaan latvaläpimitan ja 
pituuden avulla ja kuitupuun tilavuus pöl
kyittäin keskusläpimitan ja pituuden avulla . 
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Kuva . Esimerkki läpimitan ja pituuden mittauksesta 
moni to imikoneen mittauslaittee lla. Pituus mitataan 
erillisellä mittarullalla (1) ja l äpimitta' joko 
syöttörull ien (2) tai karsintaterien (3) asennon 
perusteella 

Tilavuuden mittauksessa voidaan soveltaa 
myös pystymittausta, jolloin koepuut mita
taan etukäteen ja mittalaitteilla mitataan 
vain rinnankorkeusläpimitta runkolajeittain . 
Tilavuus lasketaan erikseen esimerkiksi 
tavanomaisessa pystymittauksessa käytettävän 
laskentamenetelmän mukaan. Menetelmä sovel
tuu erityisesti leimikoihin, joista korja
taan osa- tai kokopuuta, jolloin mittaus
anturit eivät välttämättä seuraa koko ajan 
puun runkoa. 

Tarkimmin leimikon todellinen tilavuus saa
daan selville mittaamalla ja laskemalla se 
rungoittain pätkissä läpimitan ja pituuden 
avulla. Mitä lyhyemmissä pätkissä rungon 
tilavuus lasketaan, sitä paremmin laskennan 
tulos vastaa todellista tilavuutta. Pätkit
t ä inmittaus antaa myös hyvän lähtökohdan 
esimerkiksi rungon optimaalisen apteerauksen 
laskentaa varten ja sen tulee olla tavoit
teena mittauslaitteita edelleen kehitet
t äessä . 

Mittauslaitteessa käytettävä mittausmenetel
mä ei kuitenkaan saa rajoittaa laitteiden 
kehittämistä, vaan mittauslaitteessa voidaan 
soveltaa erilaisia Metsäntutkimuslaitoksen 
tai mittausneuvoston hyväksymiä mittausmene
telmiä . Tarvi ttaessa mi ttauksessa voidaan 
käyttää kahta mittausmenetelmää, esimerkiksi 
kun osa rungoista katkaistaan perinteisiksi 
tavaralajeiksi ja osa osa- tai kokopuuksi. 

MITTAUSLAITTEEN KALIBROINTI 

Mittauslaitteiden valmistuksessa on käytet
tävä sellaisia komponentteja ja rakenteita, 
että laitteita voidaan luotettavasti käyttää 
kaikissa olosuht eissa ja välttyä mittaus
laitteiden aiheuttamilta seisokeilta. Ul
koiset seikat kuten lumi , jää, risut ja pöly 
eivät saa vaikuttaa mittaustulokseen . Lait
teen on pystyttävä toimimaan - 30 - +35 °C : n 
lämpötiloissa . 

Riittävän mittaustarkkuuden saavuttamiseksi 
mittauslaitteen on oltava helposti kalibroi
tavissa . Mittauslaite on kalibroitava vähin
tään kerran leimikossa ja aina , kun laitteen 
toimintaan vaikuttavat olosuhteet, esimer
kiksi lämpötila, muuttuvat selvästi . 

Lai t e kalibroidaan sen valmistajan antamien 
ohjeiden mukaan niin, että kuljettaja valit
see koepölkkyjä koko läpimit t ajakauman alu
eelta. Kuljettajan on merkittävä muistiin 
tai tallennettava mittauslaitteen muistiin 
pölkyittäin kukin mit taustulos sekä mittaus
laitteen ett ä kalibrointimittauksen mukaan . 
Samalla koepölkyt on numeroitava mahdollis
ta myöhempää tarkastusta varten . Kalibroin
nista on tultava automaattisesti merkintä 
myös mittaustulosteelle . 



Mittaustarkkuutta voidaan seurata jatkuvasti 
myös mittauslaitteen pituus- ja läpimitta
näytön avulla. Laitteeseen voidaan myös 
ohjelmoida loogisuustesti, joka hälyttää 
mahdollisista virheistä . 

MnTAUSTULOSTENTARKASTUS 

Mittaustulosten tarkastamiseksi osa moni
toimikoneiden mittauslaitteilla mitatuista 
leimikoista arvotaan hakkuun jälkeen tarkas
tettaviksi. Tarkastusmittauksen suorittavat 
urakanantajan edustajat . Puutavaran myyjäl
lä, urakoitsijalla ja metsurilla tai heidän 
edustaj illaan on oikeus olla tarkastusmit
tauksessa läsnä . 

Tarkastusta varten leimikosta rajataan sopi
va alue, jolta valmistetun puutavaran mit
taustiedot voidaan tulostaa erikseen. Raja
us on yksinkertaisinta suorittaa muutamia 
tunteja palstan aloituksen j ä lkeen, jolloin 
alueen rajaus ja mittaustietojen kohdistami
nen on helppoa, kuljettaja on työskennellyt 
tavanomaiseen tapaan ja tarkastuksen vaatima 
mittaustyö on kohtuullinen. Tarkastus suori
tetaan mittaamalla samat tunnukset ja laske
malla tilavuus samalla laskentamenetelmällä 
kuin mittauslaitettakin käytettäessä. 

Jos mittauslaitteen tulos poikkeaa tarkas
tustuloksesta enemmän kuin sovittu tarkkuus
vaatimus, suoritetaan uusi ensimmäistä tar
kastusta laajempi tarkastus. Mittauslaite 
kalibroidaan aina, jos tarkastusmittauksen 
ja mittauslaitteen tulos poikkeavat toisis
taan. Jos laajemmankin tarkastuksen tulos 
poikkeaa mittauslaitteen tuloksesta enemmän 
kuin tarkkuusvaatimus, kyseinen puutavara
erä mitataan kokonaan uudestaan . 

Tarkastuksen yhteydessä mitattavien pölkky
jen määrää ja tarkastuksen käytännön suori
tusta on tutkittava erikseen. Tehtävä sopi
si Metsäntutkimuslaitokselle. 

MITTAUSLAITTEEN HYVÄKSYMINEN 

Mittausneuvosto voisi antaa monitoimikonei
den mittauslaitteille asetettavat yleiset 
vaatimukset apteerauksen katkootatarkkuus
vaatimuksia lukuun ottamatta, joiden täytty
misestä kukin laitteenvalmistaja vastaa . 
Urakanantajat ja puutavaran vastaanottavat 
tehtaat asettavat katkonnan tarkkuusvaati
mukset. 
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Metsäteho Review 12/1987 

SPECI FI CAT ION S FOR TIMBER MEASUREMENT EQUIPMENT 
IN MULTI PURPOSE LOGGING MACHINES 

With an increase in mechanized harvesting of 
wood, development of measurement equipment 
for use with multipurpose logging machines 
has speeded up. This review is a s ummary of 
specifications for such equipment, when the 
measurement results are used as payment 
bases for both timber sales and harvesting. 
The specifications are based on Me t säteho 
research, and on data acquired from equip
ment manufacturers, member companies , 
contractors, and other parties involved in 
the measurement of timber. 

At a minimum, the following data must be 
available after measurement: 

- total volume by timber and stem assortment 
number of pieces by timber assortment 

- number of stems by stem assortment . 

Calculation of additional da t a needed by 
mills should also be possible. 

The volume measured with the measurement 
equipment installed in the multipurpose 
logging machine may not deviate by more than 
+4 % from the timber assortment volume 

measured in the stand using the same measure
ment system. The number of pieces and stems 
must be identical with the actual numbers . 

Bucking requirements vary from mill to mill . 
For instance, sawlog bucking results may be 
considered satisfactory when at least 70 % 
of the sawlogs are bucked with an accuracy 
of ±3 cm, and 90 % with an accuracy of +5 cm. 

Timber volume may be calculated for instance 
by piece - sawlog volume on the basis of top 
diameter and length, pulpwood volume by mid
diameter and length. Measurement of standing 
trees may also be applied, or volume may be 
measured and calculated in short pieces 
using the length of the piece and diameter . 
The latter method is to be preferred as 
equipment is further developed . 

In order t o achieve sufficient accuracy, 
measurement equipment should be calibrated 
according to the manufa-::turer's directives 
at least once in each stand. Some of the 
stands must also be drawn by lots for 
checking, t o be measured manually using the 
same system as the measurement equipment . 
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