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Puutavaran mittauslain mukaiset tehtävät

Luonnonvarakeskuksen ja virallisten mittaajien tehtävät puutavaranmittauksessa 

perustuvat puutavaran mittauksesta annettuun lakiin (414/2013)

31.10.2022Jari Lindblad

– Virallinen mittaaja

• Työskentelee Luonnonvarakeskuksessa

• Tehtävät: 

– Puutavaran tehdasmittauksen valvonta

– Mittauserimielisyyksien ratkaiseminen 

virallisella mittauksella

– Neuvonta

Viranomainen

Toimivalta

Julkinen valta

Tuomarinvastuu
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PWO ja tehdasmittaus

Jari Lindblad

- Virallisen mittaajan valvonta kohdistuu 129 tehdasmittauspaikkaan (2022)  

- Valvontamittausten kierto on ollut reilut 1½ vuotta

- Lisäksi toteutetaan asiakirjavalvontaa etänä 

- Puutavaran tehdasmittaus totuttu käsittämään toimintana, jossa mittaus on 

järjestetty tehdasmittauspaikkakohtaisesti. 

- PWO-toimintamallin osalta on katsottu, että mittausprosessi 

kokonaisuudessaan on tehdasmittausta ja siten valvonnan piirissä

31.10.2022
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PWO ja virallisen mittaajan tehtävät

Jari Lindblad

1. PWO-mittausmenettelyn valvonta. Virallinen mittaaja valvoo PWO:ssa toteutettavaa 

puutavaranmittausta mittausmenettelyn ja mittauksen luotettavuuden ylläpidon kannalta

• Valvonta kohdistuu mittauksen luotettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. PWO-toimintamallissa keskeisiä 

ovat tuoretiheysmallien käyttö, otannan toteuttaminen ja tuoretiheysmallien jatkuva kalibrointi ja 

omavalvonnan toteuttaminen.

• Virallisella mittaajalla katselu- tai käyttöoikeus oleellisiin PWO:n käyttöliittymiin, raportteihin ja 

raportointityökaluihin.  

2. Tehdasmittauspaikkojen valvonta. Virallinen mittaaja valvoo PWO-palvelun käyttöön 

otantamittaustietoa tuottavia tehdasmittauspaikkoja

• Otantaan ja otantamittauksiin liittyvä valvonta PWO:n kautta

• Tekninen valvonta perus- ja otantamittaukseen käytettävien mittauslaitteiden osalta 

tehdasmittauspaikkakohtaisesti

3. Viralliset mittaukset. Virallinen mittaaja ratkaisee PWO:n käyttöön liittyvät mittauserimielisyydet 

virallisella mittauksella silloin, kun asiasta on pyydetty virallista mittausta ja asia täyttää 

mittauslaissa tarkoitetut virallisen mittauksen edellytykset.

31.10.2022





Omavalvonta Pulpwood Online (PWO) –
laskentapalvelussa

Timo Melkas & Tapio Räsänen

Pulpwood Online (PWO) -laskentapalvelun käyttöönotto ja rajapinnat –webinaari

31.10.2022



Omavalvonta
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▪ Palvelun pääkäyttäjä ja metsäyhtiöiden pääkäyttäjät tekevät Pulpwood Online – järjestelmän 

omavalvontaa.

▪ Mittaustarkkuuden seuranta automaattisesti tuotettujen omavalvontaraporttien kautta sekä 

erikseen palvelun käyttöliittymästä haettavien raporttien avulla

▪ Otannan toteutuminen käyttöliittymästä tuotettavien seurantaraporttien avulla – otantaerien 

hylkäysten määrä ja syyt

▪ Kuukausiraportit toimitetaan palvelun käyttöä seuraavalle kehittämisryhmälle ja viralliselle mittaajalle.

▪ Palvelun pääkäyttäjä seuraa otannan toteutumista jatkuvasti (päivittäin/viikoittain) ja tekee tarvittavat 

muutokset otannan ohjaukseen. 

▪ Palvelun pääkäyttäjä vastaa otannan ohjausparametreista ja niiden säätämisestä sekä tarvittaessa 

määrittää parametrien lähtöarvot/muutokset yhteistyössä kehittämisryhmän kanssa. 

▪ Palvelu lähettää automaattisesti metsäyhtiön pääkäyttäjälle sähköpostiin ilmoituksen otannan 

ohjauksen parametreihin tehdyistä muutoksista ja tallentaa muutokset lokiin. Metsäyhtiön käyttäjillä 

on pääsy raportointityökaluun.

▪ Päätökset esim. alueelliseen otantaan siirtymisestä tai tarkkuusvaatimuksiin liittyen tehdään 

asiantuntijoiden kuulemisiin ja kehittämisryhmän päätösehdotuksiin perustuen palvelun 

ohjausryhmässä. 



Omavalvontaraportti
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▪ Omavalvontaraportti on palvelun pääkäyttäjän, metsäyhtiöiden käyttäjien ja virallisen mittaajan työväline 

tuoretiheyden mittaustarkkuuden seurantaan. Se luo pohjan otannan ohjaukseen ja päätöksentekoon.

▪ Päätelmät yliotantaprosentin ja otoskoon kasvatusprosentin kasvattamisesta/pienentämisestä  

▪ Päätelmät mittaustarkkuusvaatimuksen muutostarpeesta

▪ Päätelmät aluekalibrointiin siirtymisen tarpeesta

▪ Raportti muodostetaan automaattisesti viikoittain ja perustuu neljän viikon aikana mitattuihin 

mittauseriin/otantaeriin. Raportti tuotetaan automaattisesti Luonnonvarakeskuksen R-koodilla. 

▪ Raportissa on esitetty seuraavat muuttujat puutavaralajeittain ja kalibrointialueittain (koko suomi, alueet A-E).

▪ Mitattu tuoretiheys (keskiarvo ja hajonta)

▪ Pulpwood Online palvelun laskema kalibroitu tuoretiheys (keskiarvo ja hajonta)

▪ Tuoretiheyden mittaero (keskiarvo ja hajonta)

▪ Havaintojen lukumäärä

▪ %-poikkeamien keskiarvo D 

▪ ja 𝑡-testi tilastolliselle merkitsevyydelle (p)

▪ Tämän lisäksi metsäyhtiöiden käyttäjät voivat tarkastella tuoretiheyden mittaustarkkuutta omien 

vastaanottopaikkojen osalta metsäyhtiöittäin ja vastaanottopaikoittain. Myös palvelun pääkäyttäjä ja virallinen 

mittaaja voivat tehdä tarkasteluja vastaanottopaikoittain yli kaikkien yhtiöiden tai yhtiöittäin. 



Esimerkki omavalvontaraportista
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Puutavaralaji Alue N

Mitattu 

tuoretiheys

Malleilla 

laskettu ja 

kalibroitu 

tuoretiheys

D, %-

poikkeamien 

keskiarvo

p, T-testi 

tilastolliselle 

merkitsevyydelle

Mäntykuitu Koko maa 174 878.5 883.8 1.060 0.033

Kuusikuitu Koko maa 138 867.9 874.3 1.218 0.050

Koivukuitu Koko maa 169 881.8 878.7 -0.138 0.668

Haapakuitu Koko maa 28 822.5 827.8 1.049 0.356

Kuusilaho Koko maa 74 751.2 755.8 0.969 0.148

Mäntykuitu A 30 900.4 897.0 0.005 0.997

Mäntykuitu B 100 879.0 885.3 1.090 0.070

Mäntykuitu C 12 861.2 888.2 4.906 0.095

Mäntykuitu D 24 866.0 871.0 0.961 0.502

Mäntykuitu E 8 853.4 846.8 -0.348 0.893

# … 127 lisäriviä (puutavaralajeittain, alueittain, varastointiaikaluokittain, metsäyhtiöittäin ja vastaanottopaikoittain)



Kiitos


