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Paino-osit=emit=t=auksessa t=eht=aalle saapuva 
puut=avara jaet=aan osit=t=eisiin vast=aanot=t=omit=
t=auksessa (perusmit=t=auksessa) kuormit=t=ain 
arvioit=avan t=uoret=iheyden perust=eella. 

Tukkipuun riit=t=ävä osit=t=eiden määrä on 3 - 4 
ja kuit=upuun 4 - 6. Osit=erajojen väli on 
sillon 70 - 100 kgjm3. 

Ot=oksen kokoon vaikut=t=avat= osit=t=eiden sisäi
nen t=uoret=iheyden vaiht=elu ja mit=t=auserän 
yksiköiden (nippujen Cms.) määrä. Osit=Ceiden 
määrä ei vaikut=a ot=oksen kokoon. 

Osit=t=een liukuvan keskiarvon laskennassa 
Voidaan käyt=t=ää 3 - 10 viimeist=ä näyt=e-erän 
mit=t=aust=ulost=a. Jos osit=t=een sisäinen t=uore
t=iheys vaiht=elee paljon, on suosit=elt=avaa 
käyt=t=ää kymmenen mit=t=aust=uloksen liukuvaa 
keskiarvoa. 

Henet=elmän eräkoht=ainen mit=t=aust=arkkuus on 
huomact=avast=i parempi kuin perint=eisessä 
paino-ot=ant=amit=t=auksessa. Tarkast=usmit=t=aus
t=ulost=en perust=eella menet=elmän kuormakoht=ai
nen keskimääräinen virhe oli alle 6 %. Hit=
t=aust=uloksen t=arkkuut=een vaikut=t=aa olennai
sest=i se, kuinka hyvin kuormien Cuoret=iheys
osit=e pyst=yt=ään vast=aanot=t=omit=Cauksessa arvi
oimaan (mit=t=aamaan). 

JOHDANTO 

Paino-otantamittauksessa puutavaraerän tila
Vuus määritetään punnitsemalla koko erä vas
taanottomittauksessa - jota tässä kutsutaan 
Perusmittaukseksi - ja muuntamalla tämä mit
taustulos tilavuudeksi näyte-erien mittaus
tuloksista lasketulla keskimääräisellä tuore
tiheysluvulla. 

Tehtaallamittauksen kehittämistarpeet ovat 
asettaneet uusia vaatimuksia mittausmenetel
mille. Luovutusmittaus tehtaalla on lisään-

tymässä, ja yritysten välisissä puutavaran 
vaihdoissa määrän ja laadun seurannan vaati
mukset ovat kasvaneet . Nämä seikat korosta
vat eräkohtaisen mittaustarkkuuden merkitys
tä. Autokuljetuksessa kuljetusmeksujen mak
superusteet muuttuvat; siirrytään painoperus
teisiin maksuihin, jolloin kuorman punnitse
mine n on välttämätöntä. 

Paino-otantamittaus soveltuu hyvin tehtaalle 
saapuvan kokonaispuumäärän selvittämiseen. 
Tuoretiheyden suuren vaihtelun vuoksi erä
kohtaisen tarkkuuden parantaminen lisää huo
mattavasti mittauskustannuksia, koska tarvit
tava näyte -erien määrä (otantasuhde) nousee 
suureksi. Paino-otantaa on mahdollista te
hostaa jakamalla mittauserä ositteisiin pe
rusmittauksessa arvioidun tuoretiheyden pe
rusteella, jolloin tuoretiheyden hajonta 
ositteiden sisällä ja otoksen koko pienene
vät. Menetelmää kutsutaan paino-ositemit
taukseksi. 

Tutkimuksessa tarkastellaan paino-ositemit
tauksen teoreettista taustaa ja menetelmän 
tarkkuuteen vaikuttavia seikkoja tutkimus
tulosten perusteella sekä esitetään ohjeet 
paino-ositemittauksen suorittamiseksi. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tuoretiheyde n vaihtelun selvittämiseksi Met
sätehon jäsenyrityksiltä kerättiin koko maan 
kattava painomittausaineisto. Aineisto on 
mitattu vuosina 1985 - 1989 nippu-, osaupo
tusmenetelmää tai pölkyittäin mittausta ja 
punnitusta käyttäen . Mitattuja nippuja on 
yhteensä 17 067. 

Osa aineistosta on mitattu paino-ositemit
tausta käyttäen . Tätä aineistoa käytettiin 
tuore tiheysos i tteen määr i tys tarkkuuden sel
vittämiseen. 
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Puutavaralajien tuoretiheyksien alueelliset 
vuodenajoittaiset keskiarvokäyrät perustuvat 
tutkimukseen, jonka Metsäteho on tehnyt Met
säalan Kuljetuksenantajien ja Suomen Kuorma
autoliitto r.y:n pyynnöstä. Tutkimuksessa 
käytettiin em. aineiston lisäksi jäsenyrityk
siltä kerättyjä viikoittaisia ja kuukausit
taisia puutavaralajien tuoretiheyksien kes
kiarvotietoja. 

OSITETIU OTANTA PAINOMITTAUKSESSA 

Ositetun otannan periaatteet 

Ositetussa otannassa perusjoukko (mittauserä, 
puutavaralaji tms.) jaetaan ennakkoinformaa
tion perusteella toisensa poissulkeviin osiin 
eli ositteisiin ja jokaisesta osasta poimi
taan otos. Otantasuhde voi vaihdella osit
teittain. (Pahkinen & Lehtonen 1989) 

Mittauserän yksiköt (nippu, kuorma tms.) 
tulee jakaa ositteisiin siten, että tuore
tiheyden hajonta ositteiden sisällä on mah
dollisimman pieni. Ositteista laskettujen 
keskiarvojen tulee toisaalta poiketa riit
tävästi toisistaan. Silloin päästään samalla 
otosmäärällä huomattavasti parempaan tarkkuu
teen kuin osittamattomassa otannassa, koska 
ositteiden välinen hajonta ei vaikuta otoksen 
määrään. 

Ositteiden määrän lisääminen pienentää yleen
sä ositteiden sisäistä hajontaa. Lisäosituk
sen tuoma hyöty pienenee kuitenkin nopeasti, 
kun ositteiden määrä lisääntyy. Yleensä jo 
muutamien ositteiden käyttö tuottaa valtaosan 
siitä hyödystä, joka ositteiden määrää lisää
mällä on saavutettavissa yksinkertaiseen 
satunnaisotantaan verrattuna . (Liedes & Man
ninen 1974) 

Otoksen koon määritys 
eri kiintiöintimenetelmillä 

Yleistä 

Otoksen koon laskentaa varten on tunnettava 
tai arvioitava mittauserän kuormien tai nip
pujen määrä, jakauma eri tuoretiheysosittei
siin sekä kunkin ositteen sisäinen hajonta. 

Otoksen koon laskentatapa riippuu siitä mene
telmästä, jolla otos jaetaan (kiintiöidään) 
eri ositteiden kesken. Paino-ositemittauk
sessa voidaan käyttää kahta vaihtoehtoista 
kiintiöintimenetelmää: suhteellista ja opti
maalista (Neyman-) kiintiöintiä. 

Suhteellinen kiintiöinti 

Suhteellista kiintiöintiä voidaan käyttää, 
kun ositteiden sisäiset hajonnat ovat suun
nilleen yhtäsuuret. Otantasuhde on silloin 
ositteissa sama. 
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Otoksen koko, \ 
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Nippujen määrä 

Kuva 1. Otoksen koon riippuvuus mittauseran koosta ja ositteiden 
kesk.ihajonnasta 

Otoksen koko: 

n d2 
N2 • t 2 + :ENhShl 

Jos otantasuhde on < 5 %, termi :ENhShl on 
nimittä j ässä tarpeeton. 

Otoksen koko ositteessa h: 

nh - • n 

Optimaalinen kiintiöinti 

Optimaalista kiintiöintiä käytetään, kun 
ositteiden sisäiset hajonnat poikkeavat mer
kittävästi toisistaan. Otantasuhde osittees
sa määräytyy nippujen määrän ja tuoretiheyden 
hajonnan perusteella. 

Otoksen koko: 

n-
d~ + :ENhShl 
t 

Jos otantasuhde on< 5 %, termi :ENhShl on 
nimittä jässä tarpeeton. 

Otoksen koko ositteessa h: 

nh -
NhSh 

• n 
:ENhSh 

Yhtälöiden selitykset: 

n mittauserän otoksen koko 
N mittauserän yksiköiden määrä 
nh otoksen koko ositteessa h 
Nh ositteen h yksiköiden määrä 
Sh ositteen h keskihajonta 
d sallittu virhe 
t todennäköisyystasoa vastaava t-jakauman 

arvo 



:1 

Jos mittaustuloksen sallittu virhe ilmo i te
taan prosentteina, on myös ositteen keskiha
j onta ilmoitettava prosentteina. 

Otoksen kokoon vaikuttaa s~~s mittaus e r ä n 
yksiköiden määrä ja ositteiden hajonta (kuva 
1). Jos ositteiden hajonta on sama kaikissa 
ositteissa, ositteiden määrä ja mittauser än 
yksiköiden jakautuminen eri ositteisiin ei 
vaikuta otoksen kokonaismäärään. 

PAINO-OSITEMITTAUKSEN VAIHEET 

Perusmittaus 

Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino punnitaan 
ajoneuvovaa ' alla. Kokonaispainosta vähenne
tään ajoneuvoyhdistelmän taarapaino, joka on 
esim. viiden viimeisen tyhjänä punnitun tu
loksen keskiarvo huomioon ottaen ajoneuvoyh
distelmä n varustus. Tulokseksi saadaan kuor
man painon likiarvo . Kuorman kehystilavuus 
mitataan nipuittain. Kehystilavuus muunne 
taan kiintotilavuudeksi käyttämällä arvioitua 
kiintotilavuusprosenttia. Veto- ja perävaunu 
punnitaan erikseen, jos ne sisältävät eri 
puutavaralajia tai tuoretiheydeltään selvästi 
erilaista puuta. Kuorman tuoretiheyden li
kiarvo on kuorman painon ja kiintotilavuuden 
suhde. Tämän likiarvon perusteella määräytyy 
kuorman tuoretiheysosite. 

Näyte-erän arvonta 

Näyte-erä tulee valita satunnaisesti ositteen 
otantasuhteen mukaisesti. Näyte-erä tulee 
arpoa ajoneuvoyksiköittäin tai nipuittain . 
Näyte-e rän tai kuorman ositetta ei saa muut
taa näyte-erän arvonnan jälkeen. 

Näyte-erän mittaus 

Näyte-erän tuoretiheys mitataan mahdollisim
man pian perusmittauksen jälkeen esim. upo
tuspunnitusmenetelmä llä, ja näyte-erästä 
mitatulla tuoretiheysarvella päivitetään 
kyseisen ositteen 3 - 10 havainnon liukuvaa 
keskiarvoa . Jos tuoretiheys poikkeaa osit
teen liukuvasta keskiarvos ta enemmän kuin ±40 
prosenttia, on syytä aina tarkistaa mittaus
tuloksen oikeellisuus (Virkesmätningsrådet 
1967). 

Tuloksen laskenta 

Ajoneuvoyhdiste lmä punnitaan tyhjänä kuorman 
purkamisen jälkeen, ja lasketaan tarkka kuor
man paino. Ajoneuvoyhdistelmän taarapaino 
Voidaan määrittää myös satunnaisotantaa käyt 
täen. Silloin on kuitenkin otettava huomi oon 
ajoneuvoyhdistelmien suuret painonvaihtelut 
lumisena aikana. Kuorman kuorellinen kiinto
tilavuus on kuorman painon ja ositteen liuku
van tuoretiheyskeskiarvon suhde. 

Suhteellinen otoksen koko , \ 
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Kuva 2. Otoksen koon riippuvuus ositteiden maarasta teoriassa 
seka todellisen paino~itemittausaineiston mukaan (otoksen koko 
osiltamattomassa otannassa = 100) 

TUORETIHEYSOSITTEET JA OSITTEEN 
SISÄISEEN TUORETIHEYDEN VAIHTELUUN 
VAIKUTTAVAT SEIKAT 

Ositteiden määrä ja ositerajat 

Tutkimusaineiston puutavaralajeittaisen tuo
retiheyden vaihteluvälin ja ositteen määri 
tystarkkuuden perusteella tukkipuun osittei 
den riittävä määrä on 3 - 4 ja kuitupuun 4 -
6. Ositerajojen väli on silloin keskimäärin 
70 - 100 kg/m 3 • 

Ositerajat sijoitetaan absoluuttisesti tai 
suhteellisesti tasavälein . Jos kuormakoh 
tainen tilavuus pyritään määrittämään samalla 
suhteellisella tarkkuudella kaikissa os it 
teissa, tulee ositerajat asettaa suhteelli 
sesti tasavälein. 

Ositteiden lisäämisen vaikutus tuoretiheyden 
hajontaan ja menetelmän tarkkuuteen pienenee 
nopeasti ositteiden määrän kasvaes sa (kuva 
2). Jos kuorman nippujen tuoretiheyserois t a 
tai perusmittauksen mittausvirheistä johtuva 
ositteiden sisäinen hajonta on suuri, lis ä
esitteen suhteellinen hyöty jää hyvin pienek
si. 

Ositteen määritystarkkuus perusmittauksessa 

Kuorman tuoretiheysesitteen määritystarkkuu
teen vaikuttavat 

- punnitustarkkuus 
- kehystilavuuden mittauksen tarkkuus ja 
- keskimääräisen tiiviyden arviointitarkkuus. 

Aj oneuvovaa' at ilmoittavat punnitustuloksen 
yleensä ±50 kg:n tarkkuudella. Painon mit
tauksen maksimivirheenvaikutus tuoretiheyden 
likiarvoon on siten merkityksetön. 
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Kun kehystilavuutta mitataan, on kuormatilan 
leveyden mittaus tarkkaa; kuorman korkeuden 
ja pölkkyjen keskipituuden mittauksessa syn
tyy virhettä . 10 cm:n virhe kuorman korkeu
den mittauksessa aiheuttaa keskimäärin 5 %:n 
virheen tuoretiheyden likiarvon määritykses
sä. Keskipituuden mittauksessa 10 cm:n virhe 
aiheuttaa noin 3 - 4 %:n virheen tuoretihey
den likiarvoon. 

Kuorman keskimääräisen kiintotilavuusprosen
tin arvioinnissa ±5 yksikön virhe aiheuttaa 
noin 7 - 8 %:n virheen tuoretiheyden likiar
voon. 

Kuorman ja ositteen sisäinen 
tuoretiheyden vaihtelu 

Ositteen sisäiseen tuoretiheyden vaihteluun 
vaikuttaa merkittävästi myös kuorman nippujen 
tuoretiheyden vaihtelu. Tutkimusaineistossa 
kuorman nippujen välistä tuoretiheyden hajon
taa ei tutkittu, mutta toimitusalueittain 
(kunnittain) lasketut nippujen keskimääräiset 
tuoretiheyden hajonnat olivat 4 - 5 %. 

Paino-ositemittausaineistosta laskettiin 
otantanipun tuoretiheyden ja vastaavan kuor 
man tuoretiheyden erotus, joka kuvaa kuorman 
sisäisen hajonnan ja perusmittauksen mittaus 
ja arviointivirheiden suuruutta . Puutavarala
jeittain tuoretiheyserojen hajonta oli 44 . 7-
60.9 kg/m 3 , kun vastaava tuoretiheyden hajo·,1-
ta oli 40 . 7- 114.0 kg/m 3 • Perusmittauksessa 
yleinen virhe on systemaattinen kuormien 
"sovittaminen" tuoretiheyden vaihteluvälin 
keskimmäisiin ositteisiin, ts. kevyiden kuor
mien tilavuus aliarvioidaan ja painavien 
kuormien tilavuus vastaavasti yliarvioidaan 
(kuva 3). 

Ero, kg/m3 
1!1 Mänt y tuki t 

200 
6 Kuusi tuki t 

150 • • * Mänt yku i tupuu 

E9 Kuusiku itupuu 
100 . . 

50 ,. . . 
• .. 

0 
. . 

- 50 • . .. 
- 100 • • • • • 
-1 50 . 0 

0 

- 200 • 
600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 

Tuore t iheys , kg/m3 

Kuva 3. Perusmittauksessa kuormasta mitatun tuoretiheyden 
lilciarvon ja otantanipusta mitatun tuoretiheyden erot 
puutavaralajeittain 
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Kuorman sisäinen hajonta ja perusmittauksen 
mittausvirheet lisäävät tuntuvasti otoksen 
kokoa (kuva 2, s. 3) verrattuna teoreettiseen 
tilanteeseen, jossa kuorman sisäistä vaih 
telua ei ole ja jossa mittausvirheet eivä t 
vaikuta ositteen määrittämiseen. Viiden 
ositteen todellinen otoksen koko on kuitenkin 
noin 40 % pienempi kuin osittamattomassa 
otannassa. 

TUORETIHEYDEN VAIHTELU 

Tuoretiheyden vaihteluun vaikuttavat seikat 

Puutavaralajin tuoretiheyteen vaikuttava t 
lukuisat eri asiat. Ulkoisesti vaikuttavat 
mm. kasvupaikka, hakkuun ajankohta, varas
tointiaika, varastopaikan sijainti ja s ää 
olosuhteet , kun taas sisäisesti mm . puun 
järeys, sydänpuun osuus, pölkyn sijainti 
rungolla, oksaisuus ja rodulliset ominaisuu
det. 

Tuoretiheyserojen perusteella on muodostettu 
kolme aluetta: Etelä- ja Itä-Suomi, Länsi
Suomi sekä Pohjois-Suomi. Tuoretiheyden 
vaihteluväli sisältää 98 % havainnoista ja 1 
prosentti tuoretiheysj akauman äärilaitojen 
havainnoista on vaihteluvälin ulkopuolel l a 
(taulukko). 

Tuoretiheyksien keskimääräiset alueelliset 
erot eivät ole kov in suuria. Tukkipuun tuo
retihey den hajonta on huomattavasti pienempi 
kuin kui tupuun. K·.1i tupuun tuore tiheyden 
hajonta on Pohjois-Suomessa selvä sti suuremp i 
kuin Etelä- ja Itä-Suomessa. Vuodenajoittai
nen vaihtelu selittää puutavaralajien tuore
tiheyden hajonnasta keskimäärin 15 %. 

Puutavaralajin pituus tai pölkkyjen keskikoko 
ei tutkimusaineiston perusteella merkittä 
västi vaikuta tuoretiheyteen. 

TAUWKKO Tu t k i musaine is ton mAara, kesk i määräise t t uoretiheydet 
( koko a i ne is to, tuore j a puo l iku i v a) j a tuore t iheyden 
va ih t eluväli seka keskihajonta a luei t tain ja puutavara· 
1ajei t tain 

Puutavara- Nippuja 
Tuoretiheys, kgjm3 

Keski · 
1aj i keski..aar i n vaihtelu- hajon -

koko , , (tuore/ väli ta. 

aineisto puolik.) 

ETELÄ- J A I TÅ-SUOMI 

Kåntytukit 2 9 831 ( - 1 . ) 735 974 5.55 
Kuusi . 625 809 (816/793) 670 937 6.19 
HAntykuitupuu 879 817 ( 883/742) 645 1 010 10.88 
Kuusi • 1 377 867 ( - 1 - ) 715 1 022 7.28 
Koivu . 1 221 879 (909/830) 762 1 020 6. 55 

LÄNSI-SUOMI 

KAntytuki t 1 109 844 (851/814) 730 935 5. 77 
Kuusi - 9 780 (787/747) 659 883 6.09 
Hantykuicupuu 1 892 829 (898/773) 605 966 10.67 
Kuusi - 1 15 779 (85 /73 1) 583 943 11.58 
Koivu - 3 171 833 (883/809) 668 955 7. 50 

POHJOIS-SUOMI 

Kantytukit 116 8 0 ( - 1- ) 723 1 218 7. 55 
Kåntykuitupuu 1 112 777 (846/715) 564 99 13.13 
Kuusi . 579 789 (815/708) 609 955 9 . 62 
Koivu . 2 378 896 (9 3/853) 715 1 056 8 .42 
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fuoretiheyden vuodenajoittaisen vaihtelun 
huomioon ottaminen 

Kuitupuun keskimääräinen tuoretiheys on ke
sällä 80 - 150 kg pienempi kuin talvella, kun 
taas tukkipuun tuoretiheys vaihtelee vuo
denajoittain selvästi vähemmän. Tuoretiheys 
muuttuu nopeimmin huhti-toukokuussa ja loka 
marraskuussa (kuva 4). 

Puoliku ivan koivukuitupuun tuoretiheys on 
keskimäärin 30 - 70 kg/ml ja havukui tupuun 
90 - 100 kg/m l pienempi kuin tuoreen puutava
r an tuoretiheys . Todelliseen tuoretiheyden 
VUodenajoittaiseen vaihteluun puun vastaanot 
topisteessä vaikuttavat luonnollisesti myös 
puutavaralajien kuivuusasteiden määräsuhteet 
eri vuodenaikoina. 

Tuoretiheyden vuodenajoittainen vaihtelu 
Vaikuttaa kuormien määrään eri ositteissa 
sekä tuoretiheyden keskiarvoon ositteen si
sällä. Se tulee ottaa huomioon otannan suun
nittelussa ja tuloksen laskennassa. 

Tuoretiheyden vuodenajoittaisen vaihtelun 
Vaikutus ositteen sisäiseen keskiarvoon on 
Pieni , mutta sillä on merkitystä menetelmän 
kuormakoh taiselle tarkkuudelle. Käyttämällä 
muutaman viimeisimmän näyte-erän liukuvaa 
keskiarvoa pystytään ottamaan huomioon tuore
tiheyden ajallinen muutos . 

Kuva 4. Tuoreen kuilupuun vuodenajoittaiset 
tuoretiheyden keskiarvokayrat alueittain ja 
tukkipuun vastaavat lcayrat koko maata kohti 

Kun liukuvan keskiarvon laskentaan käytetään 
n viimeisintä havaintoa, ositteen keskiarvo 
vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä välillä: 

_s_ 
±2 • vn jossa 

S- esitteen keskihajonta (%). 

Jos ositteen sisäinen hajonta on suuri (yli 
5 %), on syytä käyttää 10 viimeisimmän näyte 
erän liukuvaa keskiarvoa . Silloin tuoreti 
heyden satunnaisvaihtelun (kuorman sisäisen 
haj onnan) vaikutus ositteen keskiarvoon jää 
pieneksi, mutta tuoretiheyden vuodenajoittai
nen vaihtelu tulee otetuksi huomioon . Sil 
loin kun ositteen sisäinen hajonta on pieni 
tai sinä aikana, jolloin puutavaran tuoreti 
heys muuttuu nopeasti, voidaan käyttää vähin
tään kolmen näyte-erän liukuvaa keskiarvoa. 

MUITA NÄKÖKOHTIA 

Lumi ja jää 

Lunta ja jäätä on puutavarakuormissa yleises 
ti tammi-maaliskuussa. Silloin lumen ja jään 
osuus nipun painosta on Keski-Ruotsissa teh 
dyn tutkimuksen mukaan keskimäärin 2. 5 -
3.0 %, mutta suurimmillaan osuus voi olla yli 
10% (Björklund 1986). 
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Paino-otantamittauksessa lumi ja jää aiheut
tavat systemaattisen virheen puutavaraerän 
tilavuuteen, joten niiden vaikutus on eli
minoitava perusmittaus- tai otantanippujen 
mittausvaiheessa. 

Perusmittauksessa kuormassa olevan lumen ja 
jään paino voidaan arvioida silmävaraisesti 
ja vähentää kuorman painosta. Silloin näyte
erän mittauksessa otantanipun tilavuus ja 
paino on mitattava ilman lunta ja jäätä. 

Jos lumi- ja jäävähennystä ei tehdä perusmit
tausvaiheessa, on otantanipun paino punnit
tava lumineen ja jäineen. Nipun tilavuus 
mitataan siinäkin tapauksessa ilman lunta ja 
jäätä. Kuorman tuoretiheysositteen määrityk
sessä on meneteltävä vastaavasti kuin näyte 
erien mittauksessa. 

Mittaamalla näyte-erän tilavuus pölkyittäin, 
ts. nappuloimalla, pystytään eliminoimaan 
lumen ja jään vaikutus puutavaraerä n tilavuu
teen. Nipussa olevan lumen ja jään poistami
nen sulattamalla upotuspunnituksessa on han
kalaa, sillä nipun sisällä olevan jää n sula
minen saattaa kestää jopa vuorokausia. Suuri 
osa lumesta sulaa kuitenkin upotusaltaassa 
nopeasti. Lumi vaikuttaakin nipun tilavuus
painoon kaikkein eniten, sillä pakkaslumen 
tiheys on vain 150 - 250 kg/m 3 • Jään tiheys 
sen sijaan on noin 900 kg/m 3 • 

Kuormittainen tarkkuus 

Yksittäisen kuorman tilavuuden mittausvirhee
seen vaikuttavat perusmittauksen tarkkuus ja 
osituksesta aiheutuva menetelmän sisäinen 
virhe. 

Osituksesta aiheutuva teoreettinen maksimi
virhe on ±(luokkaväli : 2) ja keskimääräinen 
virhe siten 70 - 100 kg:n luokkaväleillä 2 -
3 %. Käytännössä ositteen sisäistä virhettä 
saattaa lisätä myös liukuvan keskiarvon vaih
telu ositerajojen sisällä. 

Kuorman ositteen määritystarkkuus vaihtelee 
menetelmittäin, mutta perusmittauksen virhe 
on luonnollisesti huomattavasti suurempi kuin 
osituksesta johtuva virhe. Suppeasta paino
ositemittauksen tarkastusaineistosta laskettu 
perusmittauksen kuormakohtainen keskimääräi
nen virhe oli ±5.5 % ja maksimivirhe 13.8 %. 
Menetelmän kokonaisvirhe oli keskimäärin ±5. 7 
prosenttia ja maksimivirhe 12.0 %. Tarkas
tusaineisto sisälsi koivu- ja havukuitupuuta. 
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PÄÄTELMIÄ 

Paino-ositemittausmenetelmälHi on mahdoll ista 
tehostaa huomattavasti perinteistä otantaan 
perustuvaa tehtaallamittausta. Kun 100 mit
tausyksikön erän tuoretiheyden keskihajonta 
osittamalla alenee 10 %:sta 5 %:iin, otoksen 
koko pienenee kolmannekseen. Osittamattomaan 
paino-otantaan verrattuna myös menetelmän 
kuormittainen tarkkuus on merkittävästi pa
rempi . 

Perusmittauksessa on tärkeää myös kuorman 
keskimäär ä isen tiiviyden arviointi. Jos 
kiintotilavuuden laskennassa käytetään samaa 
kiintotilavuusprosenttia, ositteiden tuoreti
heyden hajonta saattaa muodostua suuremmaksi 
kuin koko mittauserän hajonta. Silloin to
dellinen mittaustarkkuus huononee osittamisen 
vaikutuksesta. 

Menetelmän kuormittaiselle kokonaistarkkuu
delle on tärkeää, ettei perusmittauksessa ole 
mittaajakohtaisia systemaattisia virheitä . 
Niitä voidaan karsia paitsi mittaajien val
vontaa tehostamalla myös käyttämällä perus
mittauksessa kehystilavuuden ja pinotiiviyden 
mittaukseen kehitettyä laitetekniikkaa, esim. 
video- tai lasermittauslaitteita. 

Ositettua otantaa voidaan soveltaa myös laa
dun arvioinnissa. Kuormat jaetaan perusmit
tausvaiheessa silmävaraisen arvion perusteel 
la nipuittain laatuositteisiin, joiden raak
kiprosentit tms. lasketaan näyte-erien mit
tausten perusteella. Pelkästään paino-osite
mittauksella saadaan luotettavaa tietoa puu
tavaralajin tärkeästä laatuun vaikuttavasta 
seikasta, tuoreusasteesta. 
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