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T ut/U.mufu e..6M. v W.a.ÅLt.ÅJ..n py~ty- , meJ'.J.,wU
ja ke.häm..i . .:tt.a.ufue.n ~e.kä pinomd;t.a.ufue.n ja 
tukk...i.e.n kappalw.ta..i.nm..i;Uaufu e.n k~.t.a.nnufuia, 
kun otetaan huom<.oon md;t~k~tannufue.t 
~e.kä md;t.a.~me.ne.te.lm~tä johtuvat puu.t.a.vanan 
koJtjuun ja kulje.tufue.n wäk~tannufue.t ja 
kOJtjuuhävikk...i.. 

Avohakkuulum..i.lw~M py~tymd;t.a.~ on k.~
tannufuiliaan halvin mil;t~me.ne.te.lmä. Jo~ 
tukki- ja kuil.upuuJtungot on me.JtW.ty e.nne.n 
mil.t~ta, mUllult..i.mil;t.a.~ on py~tymil.ta~.t.a. 
halve.mpaa, 3kun avohakkuule...i.m<.kon .tAl.a.vu~ on 
yli 300 m ja Jtunkoje.n kuk...i.k.oko on a.Ue. 
86 dm • 

HMve.nn~hak.kuulum..i.kM~a mUllwU.md;t~ on 
halvin me.ne.te.lmä, kun fe...i.m<.kon Jtunkoje.n ku
k...i.koko on a.Ue. 86 dm • JäJte.äm~~ä .tum<.
ko~~a py~tyrru:.:u.a.~ on halvin me.ne.te.lmä 
lukuun o.t;t.a.ma;t;t.a. v~i .te...i.ma;t;t.uj~ .tum<.
ko..i.ta, joide.n .tAl.a.vu~ on a.Ue. 500 m . N~
~ä jä.tk...i.md.ta~ on halvin me.ne.t~ä, kun 
Jtunkoje.n kukikoko on 86 - 125 dm • Mitä 
pie.ne.mpi .tum<.kon .t..il.a.vu~ on, ~il.ä. jäJte.äm
~~ä .tum<.ko~~a j ä.tk...i.mil;t.a.~ on halvin 
me.ne.te..tmä. 

LASKENTAPERUSTEET 

Mittauksen ajanmenekki eri mittausmenetelmiä 
käytettäessä laskettiin Metsätehon aiempien 
tutkimusten ja eräiden yrityskohtaisten sel
vitysten perusteella. Laskelmissa otettiin 
huomioon kaikki mittauksen työnvaiheet mat
koineen sekä mittaukseen hakkuussa ja metsä
kuljetuksessa liittyvät tehtävät. 

Työpäivän pituudeksi oletettiin 8. 0 tuntia 
niin, että siihen sisältyvät myös matkat 
muttei ruokailutaukoja. Päivittäin kuljetta
vaksi matkaksi oletettiin 80 km. Jos mittaus 
päättyi kesken työpäivän, mittaajien oletet
tiin siirtyvän joko uuteen leimikkoon tai 
muihin tehtäviin. 

Palkat sivukustannuksineen, kulkemiskorva
ukset ja kuljetusmaksut laskettiin 1.3 . 1987 

voimassa olleiden työehto- ja kuljetusmaksu
sopimusten mukaan (palkkausalue 4). 

Pystymittauskustannuksiin sisältyivät sekä 
leimaus että pystymittaus, koska leimauksen 
osuutta on vaikea erottaa pystymittauksen 
puiden leimauksen ja luvun aj anmenekistä. 
Suunnittelukustannuksissa otettiin huomioon 
vain mittauksen suunnittelu. Korjuun suun
nittelua ei otettu huomioon, koska se pysty
mittausta tehostettaessa tehdään erillisenä 
työnvaiheena ja mittaajat tulevat valmiiksi 
suunniteltuun leimikkoon. Silloin korjuun 
suunnittelukustannuksiin ei merkittävästi 
vaikuta se, millä menetelmällä leimikon puu
tavaran tilavuus mitataan . 

Mittauskustannuksiin vaikuttavat leimikko
olosuhteet pyrittiin ottamaan huomioon keski
määräisiä olosuhteita vastaavina PMP-leimi
koiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 1985 
-tilaston ja Metsätehon aiempien tutkimusten 
perusteella. 

Laskentaperusteet on esitetty tarkemmin 
10.11.1987 päivätyssä monisteessa, jota on 
saatavissa Metsätehosta . 

TULOKSET 

Mittauskustannukset 

PyMymil.ta~ 

Pystymittauksen kustannukset m3 :ä kohti pie
nenevät, kun mitattavan leimikon tilavuus 
(kuva 1) ja leimikon runkojen keskikoko suu
renevat. Harvennushakkuuleimikoissa3kustan
nukset pienenivät 4,10- 6,10 mk/m , kun 
leimikof runkoj en keskikoko suureni 40: stä 
135 dm :iin. Avohakkuuleimikoissa ~ustan

nukset pienenivät 1,40 - 2,40 mk/m , kun 
leimik~n runkojen keskikoko suureni 100:sta 
300 dm :iin. 

Harvennushakkuuleimikossa kustannukset oli
vat 20 - 40 % suuremmat kuin avohakkuulei
mikossa, kun leimikon runkojen keskikoko ja 
tilavuus oli sama. Harvennushakkuuleimikossa 
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Kuva 1. Pystymittauksen kustannukset leimikon tilavuuden, 
runkojen keskikoen ja hakkuutavan suhteen 

Kuva 2. Metsurimittauksen ja leima
uksen kustannukset leimikon tilavuu
den suhteen harvennushakkuuleimik~ssa. 
Le imikon runkojen keskikoko 40 dm 

mittausta hidastaa erityisesti paistettavien 
puiden valinta. Lisäksi hakkuukertymä heh
taaria kohti on yleensä pienempi kuin avo
hakkuuleimikossa. 

Kun leimikon tilavuus suurenee, metsuri
mittauksen kustannukset pienenevät alukJi 
nopeasti, mutta kun tilavuus on yli 400 m , 
se vaikuttaa enää hyvin vähän kustannuksiin 
(kuva 2). 

Laskelmissa oletettiin, että metsuri mittaa 
myös leimikon suuret puut, joita ei voi 
mitata metsurimittausta käyttäen (tukit kap
paleittain ja latvakuitupuu pölkkymenetel
mällä). Suurien puiden osuus kasvaa, kun 
leimikon runkojen keskikoko kasvaa. Samalla 
mittauskustannukset suurenevat, koska tuk
kien mittauksesta kappaleittain ja kuitupuun 
m~ttauksesta pölkkymenetelmällä metsurille 
m : ä kohti maksettava korvaus on suurempi 
kuin metsurimittauksesta maksettava korvaus. 
Kun leimikon 3 runkojen keskikoko suureni 
40:stä 75 dm : iin, metsurille maksettav3t 
korvaukset suuren~vat 0,70 0,90 mk/m, 
eniten tilavuudeltaan pienissä leimikoissa. 

Laskelmissa oletettiin , että harvennus
hakkuussa metsuri valitsee poistettavat puut. 
Metsurimittauksen kustannuksiin hakkuutapa 
ei vaikuta. 

K ehämi..t.J:a.Ull 

Kehämittauksen kustannukset m3 :ä kohti vaih
televat leimikon tilavuuden suhteen hyvin 
vähän (kuva 3), koska leimikon tilavuus ei 
vaikuta metsurille maksettaviin yksikkökor
vauksiin ja muita kustannuksia aiheutuu ai
noastaan tulosten laskennasta . 
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Laskelmissa oletettiin, että metsuri mittaa 
myös tukit samalla, kun hän mittaa fuitupuun. 
Tukkien mittaus kappaleittain on m :ä kohti 
kalliimpaa kuin kuitupuun mittaus kehämit
tausmenetelmällä. Siksi harvennushakkuulei
mikon mitJauskustannukset suurenivat 0,10-
0,30 mk/m , kun leimi~on runkojen keskikoko 
suureni 40:stä 135 dm : iin ja tukkien osuus 
kokonaistilavuudesta kasvoi . Avohakkuuleimi
kon mitt~uskustannukset suurenivat 0,40 -
0,50 mk/m , kun leimi~n runkojen keskikoko 
suureni 100:sta 300 dm : iin. 

Avohakkuun hakkuukertymä hehtaaria kohti on 
yleensä suurempi kuin harvennushakkuup. 
Siksi kehämittauksen lajitiheys on yleensä 
avohakkuuleimikossa suurempi ja kehämittauk
sen kustannukset pienemmät kuin harvennus
hakkuuleimikossa. 

Kehämittauksen yhteydessä harvennushakkuu
leimikossa joko metsuri valitsee poistetta
vat puut (kustannukset esitetään kuvassa 2) 
tai leimikko leimataan erikseen. Erillisen 
leimauksen kustannukset (kuva 3) laskettiin 
pystymittauksen puidenluvun ajanmenekin pe
rusteella. Avohakkuuleimikon erillisen lei-3 
mauksen kustannukset olivat 0,90- 1,30 mk/m 
pienemmät kuin harvennushakkuul3imikon, kun 
runkoj en keskikoko oli 100 dm • Ero oli 
suurin tilavuudeltaan 3suurissa leimikoissa. 
Leimauskustannukset m : ä kohti pienenevät, 
kun leimikon runkojen keskikoko suurenee. 

Koska kehämittausta ei ole vielä yleisesti 
hyväksytty puukaupan maksujen perusteeksi, 
kehämittausmenetelmällä mitattu puu tavara 
voidaan joutua mittaamaan uudestaan tien 
varressa (tukit kappaleittain ja kuitupuu 
pinomenetelmällä ). Metsurille mittauksesta 
maksettavat lisämaksut (katkonta, pölkyn 
päihin tehtävät merkinnät, kuitupuun keski
pituuden määritys pals talle jne .) sisältyvät 
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Kuva 3. Kehämitta
uksen, leimauksen ja 
erillisen luovutus
mi ttauksen kustan
nukset leimikon 
tilavuuden suhteen 
harvennushakkuulei
mi kossa. Leimikon 
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silloin jo kehämittauksen kustannuksiin. 
Lisäksi kaikki puutavara voidaan varastoida 
lajeittain yhteen varastomuodostelmaan ja 
mitata kerralla, mikä pienentää kustannuksia 
tavanomaiseen · jälkimittaukseen verrattuna. 

Myös jälkimittauksen (tukkien mittaus kappa
leittain ja kuitupuun mittaus pinomenetel
mällä) kustannuksista suurin osa on metsu
rille ja metsäkoneurakoitsijalle maksettavia 
korvauksia (kuva 4). Laskelmissa oletettiin, 
että mittaajat - kaksi työnjohtajaa - mää
rittävät kuitupuupölkkyjen keskipituuden pi
nossa. Kun metsuri määrittää pölkkyjen kes
kipituuden palstall~ kustannukset suurene
vat 0,30- 0,70 mk/m , eniten tilavuudeltaan 
ja järeydeltään pienissä leimikoissa. 

Leimikon runkojen keskikoko vaikuttaa jälki
mittauksen kustannuksiin vain vähän. Leimi
kon hakkuutapa ei vaikuta jälkimittauksen 
kustannuksiin. 

Erillisen leimauksen kustannukset jälki
mittauksen yhteydessä ovat samat kuin kehä
mittauksen yhteydessä. 

Matkojen ja työpäivän pituuden 
vaikutus mittauskustannuksiin 

Kun matka leimikkoon pitenee tai mittaajien 
työpäivä lyhenee, mittauskustannukset suure
nevat. Matkan ja työpäivän pituus vaikutta
vat eniten pysty- ja jälkimittauksen kustan-
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Kuva 4. Jälkimitta
uksen ja erillisen 
leimauksen kustan
nukset harvennus
hakkuule imikossa 
leimikon t i lavuuden 
suhteen. Le imikon 
runkojjn keskikoko 
100 dm 

nuksiin sekä erillisen leimauksen kustannuk
S11n. Pystymittaukse~ kustannukset suureni
vat 0,30 - 1,00 ~k/m ja jälkimittauksen 
0,20 - 1,20 mk/m , kun päivittäinen matka 
piteni BO:stä 100 km:iin. Kun mittaajien työ
päivä lyheni 8.0:sta 7.0 tuntiin, pystymitta
ukse~ kustannukset suurenivat 0,40 - 1,~0 
mk/m ja jälkimittauksen 0,30- 1,10 mk/m , 
eniten tilavuudeltaan pienissä leimikoissa. 

Puunhankinnan lisäkustannukset 

Sekä kehämittaus että kuitupuun mittaus pino
menetelmällä edellyttävät, että kuitupuu 
katkaistaan lyhyeksi (2- tai 3- metriseksi) . 
Siitä aiheutuu korjuussa ja kaukokuljetuk
sessa sivukustannu~ineen 2,50 - 7,50 mk:n 
lisäkustannukset m : ä kohti, kun otetaan 
huomioon leimikon koko tilavuus. Lisäkustan
nukset ovat sitä suuremmat, mitä pienempi 
on leimikon runkojen keskikoko. 

Pystyynmitatuissa avohakkuuleimikoissa keski
määrin noin 1.5 % puutavaran kokonaistilavuu
desta jää korjaamatta hakkuualueelle ja har
vennushakkuuleimikoissa hävikin osuus lienee 
jopa suurempi. Jos puutavaran keJkimääräinen 
tienvarsihinta on noin 180 mk/m , joka mak
setaan pystymittauksen tai metsurimittauksen 
perusteella, 1.5 %:n hävikki merkitsee noin 
2,50 mk:n lisäkustannuksia käyttöön saadun 
puutavaran tilavuutta kohti. Myös mahdol
liset puutavaralajisiirtymät esimerkiksi 
tukin lasketusta tilavuudesta osa on todel
lisuudessa kuitupuuta - saattavat aiheuttaa 
pystyynmitatuissa leimikoissa lisäkustan
nuksia. 
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TULOSTEN TARKASTELU 

Laskelmat perustuvat aineistoihin, joita 
Metsäteho on kerännyt eri mittausmenetelmien 
ajanmenekistä vuosina 1978 - 1986. Aineis
toja on täydennetty niin, että ne vastaavat 
nykyisiä mittausohjeita. Leimauksen ajanme
nekkiä ja kustannuksia Metsäteho on tutkinut 
vain suppeasti. 

Pystymittauksen ajanmenekki on laskettu 
vuoden 1983 aineiston perusteella. Silloin 
yhden miehen puiden lukua käytettiin harven
nushakkuuleimikoissa vähän. Myöhemmin sen 
käyttö on yleistynyt ja mittaajat ovat tot
tuneet yksin valitsemaan poistettavat puut, 
jolloin puidenluvun ajanmenekki on ehkä pie
nentynyt. Toisaalta nykyisin kiinnitetään 
sekä puidenluvussa että koepuiden mittauk
sessa enemmän huomiota sahapuun laatuun, 
mikä hidastaa pystymittausta. 

Laskelmissa luettiin mittauksen kustannuk
siksi myös tukkien määräpituisesta katkon
nasta, mi.ttanauhan käytöstä ja pölkyn päihin 
teht ävistä merkinnöistä aiheutuvat kustan
nukset. Se lisäsi jälkimittauksen kustan
nuksia kok~ leimikon tilavuutta kohti 0,10-
1,10 mk/m , eniten järeissä leimikoissa. 
Kysymys ei kuitenkaan välttämättä ole mit
tauskustannuksista, koska määräpituisten 
tukkien teko johtuu suurelta osin sahojen 
asettamista mittavaatimuksista. Eräissä ta
pauksissa määräpituisia tukkeja tehdään myös 
pystyynmitatuissa leimikoissa. 

PÄÄTELMÄT 

Kun yhdistetään mittauskustannukset sekä 
mittausmenetelmistä johtuvat puutavaran 
korjuun ja kuljetuksen lisäkustannukset ja 
korjuuhävikki, voidaan laskea kustannuksil
taan eri leimikko-olosuhteissa edullisin 
mittausmenetelmä (kuva 5). 

Jos kehämittauksen yhteydessä ei tarvita 
erillistä luovutusmittausta, kehämittaus on 
kustannuksiltaan edullisin menetelmä val
miiksi leimatuissa harvennushakkuuleimi
koissa, kun le~ikon runkoj en keskikoko o~ 
enintään 86 dm ja tilavuus alle 1003 m 
sekä kun runkojen keskikoko o~ yli 86 dm ja 
leimikon tilavuus .alle 200 m . Vastaavasti 
valmiiksi leimatuissa avohakkuuleimikoissa 
kehämittaus on halvinta si~loin, kun leimi
kon tilavuus on alle 100 m • Voimassa ole
van työmittausohjeen mukaan kehämittausmene
telmä on tarkoitettu käytettäväksi vain, kun 
palstan työmittausta ei voida suorittaa pino
menetelmällä 14 työpäivän kuluessa palstan 
hakkuun päättymisestä. 
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Kuva 5 . Kustannuksiltaan edullisin mittausmenetelmä 
eri leimi kko-olosuhte issa , kun otetaan huomioon 
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Kun ennakolta leimatussa harvennushakkuu
leimikossa joudutaan tekemään kuitupuu
leikkoja, jotka on mitattava hakkuun jälkeen, 
jälkimittaus on kustannuksiltaan edullisempi 
kuin pystymittaus. Vastaavasti ennakolta 
leimatussa avohakkuuleimikossa jälkimittaus 
on pystymi ttausta edul~isempi, kun leimikon 
tilavu~s on alle 200 m , runkojen keskikoko 
225 dm ja kuitupuuleikkojen osuus tukkiosan 
tilavuudesta 20 %. Kun leimikon runkojen 
keskikoko pienenee tai kuitupuuleikkojen 
osuus suurenee, jälkimittaus on edullisempi 
kuin pystymittaus tilavuudeltaan suuremmissa
kin leimikoissa. 

Esimerkiksi vanerikoivun ja sorvikuusen ti
lavuus voidaan joutua mittaamaan pystyyn
mitatuissakin leimikoissa hakkuun jälkeen. 
Kun ylimääräiset mittaus- ja kuljetuskustan
nukset otetaan huomioon, jälkimittaus on 
edullisempi kuin pystymi ttaus ennakolta 
leimatussa avohakkuuleimfkossa, jossa runko
jen keskiko~o on 225 dm , tilavuus pienempi 
kuin 130 m ja hakkuun jälkeen mitattavan 
j äreän puutavaralajin osuus 20 % tukkiosan 
tilavuudesta. Kun leimikon runkojen keski
koko pienenee ta i hakkuun jälkeen mitattavan 
järeän puutavaralajin osuus suurenee, jälki
mittaus on edullisempi kuin pystymittaus 
tilavuudeltaan suuremmissakin leimikoissa. 
Järeän puutavaralajin jälkimittauksen vaiku
tus pystymittauksen ja jälkimittauksen kus
tannuseroihin avohakkuuleimikossa on kuiten
k in melko pieni. 

COMPARISON OF COSTS BETWEEN VARIOUS TIMBER MEASUR EMENT METHODS 
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