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Tiivistelmä
• Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää kuitupuun painomittausta siten, että mittaus ja siihen liittyvä tuoretiheyslukujen 

määritys toteutetaan rationaalisesti ja toimijoiden ja mittausmenetelmien suhteen yhtenäisellä tavalla.

• Tutkimushankkeessa laadittiin säätietoa hyödyntävät kuitupuun tuoretiheyden ennustemallit ja yksinkertaistetut 
mittausajankohtaan perustuvat tuoretiheyden ennustemallit sekä näiden mallien kalibrointimenettely. 

• Sääperusteiset tuoretiheyden ennustemallit on tehty koko maahan sekä viidelle suuralueelle. Kalibrointi perustuu tehtaalla tehtäviin 
otantamittauksiin ja voidaan toteuttaa joko koko maahan yhdellä kertaa tai suuralueittain. Mallit kalibroidaan kerran vuorokaudessa ja 
jokaiselle mittauserälle saadaan mittauseräkohtainen yksilöllinen tuoretiheysluku.

• Menetelmän testauksen perusteella kalibroiduilla tuoretiheysmalleilla tuotetut tuoretiheydet olivat kaikilla puutavaralajeilla tarkkuudeltaan 
parempia nykyisiin menetelmiin (tehdaskohtainen liukuva keskiarvo, tuoretiheystaulukot) verrattuna. Mittarina käytettiin ennustevirheen 
keskihajontaa.

• Käytettäessä yksinkertaistettuja tuoretiheysmalleja ne pystytään kalibroimaan mittausajankohtaan, jolloin päästään vähintäänkin 
nykyisiä taulukkoarvoja vastaaviin tarkkuuksiin. 

• Tutkimushankkeen tulokset, tuoretiheyden ennustemallit ja kalibrointimenettely, sekä otannanohjaus on kuvattu tarkemmin 
tutkimusartikkelissa: Repola J, Heikkinen J, Lindblad J (2021) Pulpwood green density prediction models and sampling-based
calibration. Silva Fennica vol. 55 no. 4 article id 10539. https://doi.org/10.14214/sf.10539

• Lisäksi tutkimushankkeessa määriteltiin uusi toimintamalli kuitupuun painomittaukseen ja laadittiin 
vaatimusmäärittelydokumentit, jotka luovat pohjan Pulpwood Online (PWO) -laskentapalvelulle. 

• Tuoretiheyden ennustemallit on virallistettu Luken määräyksellä 10.12.2021 ja käytettävissä puutavaranmittauksessa vuoden 
2022 alusta. 

• Pulpwood Online -laskentapalvelun toteutus yhteistyössä TietoEvryn kanssa on käynnistynyt, ja palvelu on tarkoitus olla 
käyttövalmiudessa ja testattuna vuoden 2022 loppuun mennessä. 
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Hankkeen taustaa
• Nykyiset Luonnonvarakeskuksen määräyksessä esitetyt tuoretiheysluvut perustuvat vuosina 1998–2008 kerättyyn 

otantamittausaineistoon ja tuottavat keskimääräisiä tuoretiheyksiä.
• Taulukot on laadittu kuitupuulle, pikkutukille (mäpt, kupt) ja tukkipuulle (mät, kut, kot) alueellisina ja ne tuottavat kuukausittaiset 

tuoretiheysluvut puutavaralajeittain. Kuitupuun osalta tuoretiheysluvut on määritetty sekä tuoreelle että puolikuivalle kuitupuulle (mänty, 
kuusi, koivu, haapa, havukuitu).

• Ilmatieteen laitoksen hilamuotoinen säädata on tuonut uusia mahdollisuuksia tuoretiheyslukujen laskentaan ja varastointiajan 
säätietoja voidaan hyödyntää yhä paremmin tuoretiheysluvun laskennassa. Tämä mahdollistaa siirtymisen keskimääräisistä 
kuitupuun tuoretiheysluvuista mittauseräkohtaisiin tuoretiheyslukuihin.

• Aihetta on aiemmin tutkittu aluetasolla Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa projektissa (2016–2018). Tutkimus 
toteutettiin osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 kuulunutta Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka 
-projektia yhteistyössä metsäyhtiöiden kanssa. 

• Hankkeen tulokset on julkaistu tutkimusjulkaisussa: Lindblad J, Repola J (2019) Mänty- ja koivukuitupuun tuoretiheys paino-
otantamittauksessa ja tuoretiheyden mallinnus varastointiajan perusteella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 artikkeli id 
10101. https://doi.org/10.14214/ma.10101

• Tutkimushankkeessa saatujen lupaavien tulosten perusteella päätettiin laajemmasta tutkimushankkeesta. 

• Luonnonvarakeskuksen, Metsätehon, Metsä Groupin, Stora Enson ja UPM:n yhteinen tutkimushanke aloitettiin keväällä 2019. 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää kuitupuun painomittausta siten, että mittaus ja siihen liittyvä tuoretiheyslukujen määritys
toteutetaan rationaalisesti ja toimijoiden ja mittausmenetelmien suhteen yhtenäisellä tavalla. Tässä tuloskalvosarjassa esitetään 
hankkeen päätulokset.

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 11/2021 3

https://doi.org/10.14214/ma.10101


Painoon perustuvien mittausmenetelmien käyttö nykyisin
• Puutavaran painoon perustuvissa mittausmenetelmissä käytettävä muuntokerroin voidaan määrittää nykyisin 

käyttämällä
• yleistä tuoretiheyslukua (Luken määräys) tai
• otantaan perustuvaa tuoretiheyslukua, joka yleensä määritetään tehtaalla ns. liukuvana tuoretiheyslukuna kollektiiveittain tai 

toimittajakohtaisesti.

• Kuormainvaakamittauksessa käytetään yleisesti Luonnonvarakeskuksen keskimääräisiä muuntokertoimia (yleinen 
tuoretiheysluku). 

• Kuitupuun tehdasmittauksessa taas on käytössä pääsääntöisesti paino-otantamittaus ja tuoretiheys lasketaan 
otantamittauksien perusteella. 

• Tarkasteltaessa painoon perustuvien mittausmenetelmien käytön laajuutta, on niiden käyttö luovutus-, työ- ja 
urakointimittausmenetelmänä yleistynyt viime vuosina voimakkaasti.

• Kuormainvaakamittaus otettiin käyttöön vuonna 2009, ja nykyisin sen osuus kaikissa markkinahakkuissa on 4,7 prosenttia, mikä vastaa 2,1 
Mm³ vuodessa (2020).

• Kuormainvaakamittauksen osuus on merkittävä erityisesti hankintapuun luovutusmittauksessa, jossa sen osuus on noin 39,5 prosenttia 
(2020).

• Tehdasmittauksessa kuitupuun paino-otanmittaus on puolestaan valtamenetelmä, sen osuuden ollessa ensikertaisessa perusmittauksessa 
yli 95 prosenttia, mikä vastaa noin 3,7 Mm³ vuodessa (2020).

• Kuitupuun vastaanottomittaus kokonaisuudessaan on suuruusluokkaa yli 30 Mm³ (kotimainen kuitupuun markkinahakkuu keskimäärin 
2018-2020 noin 36,6 Mm³).

• Tämän lisäksi painoon perustuvia mittausmenetelmiä ja muuntokertoimia käytetään yhtiön sisäisissä puutavaran 
siirroissa ja varastonhallinnassa.
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Paino-otantamittaus
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Kuormainvaakamittaus
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Puutavaran painon 
mittaus 

kuormatraktorin tai 
puutavara-auton 

kuormainvaa´alla, kg

Puutavaralajin 
taulukoitu 

tuoretiheysluku, kg m-3

Painon muuntaminen 
kiintotilavuudeksi, m3

Puutavaralajikohtaiset yleiset tuoretiheysluvut annetaan Luken määräyksellä



Uuden toimintatavan ja palvelun hyödyt
• Mahdollistaa painoon perustuvien mittausmenetelmien yhtenäistämisen.

• Paino-otantamittaus tehtaalla (tehtaan liukuva)
• Kuormainvaakamittaus (Luken tuoretiheystaulukot)

• Menettely huomioi nykyistä paremmin mittausajankohdan, varastointiajan ja paikalliset sääolosuhteet. 
• Menetelmä tuottaa jokaiselle mittauserälle mittauseräkohtaisen muuntoluvun (tuoretiheyden).
• Se ottaa tarkemmin huomioon sekä vuoden sisäiset tuoretiheysvaihtelut että paikalliset 

sääolosuhteet varastointiaikana (nykyiset Luken tuoretiheystaulukot perustuvat useamman 
vuoden tutkimusaineistoihin eli tuottavat keskimääräisiä tuoretiheyksiä).

• Hyödynnetään muista lähteistä saatavilla oleva dataa (säädata) puun mittauksessa.
• Mahdollistaa siirtymisen tehdaskohtaisesta otannasta laajempaan tarkasteluun.

• Otanta voidaan kohdentaa nykyistä paremmin haluttuihin ositteisiin ja vuodenaikoihin parantaen 
näin mittauksen luotettavuutta.

• Otantamittausdataa käytetään yli tehdas- ja toimijarajojen parantaen mittauksen luotettavuutta.
• Toimintamalli mahdollistaa otannan keskitetyn ohjauksen.

• Palvelu mahdollistaa mallien validoinnin ja jatkokehittämisen nykyistä helpommin.
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Uudet tuoretiheyden ennustemallit 
kuitupuun painoperusteiseen 

mittaukseen
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Mittauserän tuoretiheyden määritys
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varastointiaika

kg m-3

säätiedot
tuoretiheysmalli



Tuoretiheysmallit
Puutavaraerän tuoretiheysennuste (kg m-3) määritetään käyttämällä paikallisia 
varastointiajan säähavaintotietoja
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Säähavaintotiedot tuottaa 
Ilmatieteen laitos

Tuoretiheysarvot ovat 
mittauseräkohtaisia



Paino-otantamittaus
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Nykyinen: 
tehdaskohtainen 

otanta

Nykyinen: 
Tuoretiheysluku 

liukuvana 
keskiarvona 

Uusi:
Tuoretiheysluku 

tuoretiheysmallilla
laskettuna 

Uusi: Otanta yli tehdas- ja 
yhtiörajojen 

Tuoretiheysmallien 
kalibrointi 

otantamittausten 
perusteella 



Tutkimusaineisto
• Koostettu paino-otantamittauksen otantaeristä 17 tehdasmittauspaikalta 

• Vuodet 2013–2018, tuoretiheysmallien laskenta-aineisto

• Vuodet 2019–2020, tuoretiheysmallien ja menetelmän testausaineisto
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Puutavaralaji
Havainnot 

2013-2018 (kpl)
Havainnot
2019 (kpl)

Havainnot
2020 (kpl) Yhteensä

Mäk 18608 1691 1433 21732
Kok 15745 1678 1437 18860
Kuk 9212 1557 1503 12272

Lahokuusi 2537 454 624 3615
Haapak 1990 303 301 2594

Yhteensä 48092 5683 5298 59073

Kartta: Harri Kilpeläinen



Tuoretiheyden vaihtelu tutkimusaineistossa
• Paino-otantamittauksessa mitattujen otantaerien tuoretiheyden vuosittainen vaihtelu tutkimusaineistossa 

• Mäk-otantaerien tuoretiheys (siniset pisteet) mittauspäivämäärän mukaan sekä tasoitettu keskimääräinen tuoretiheys 
(punainen trendiviiva)
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Tuoretiheysmallit
• Tuoretiheysmallien tyypit:

• Perusmallit, joissa mittausajankohtaan, maantieteelliseen alkuperään, varastointiaikaan ja 
varastointipaikan säähavaintotietoihin perustuvia selittäjiä
 Voidaan käyttää, kun tunnetaan puutavaran puutavaralaji, mittaus- ja hakkuuajankohdat sekä korjuukohteen tai 
varastointipaikan sijainti vähintään kuntatasolla 

• Yksinkertaistetut mallit, joissa mittausajankohtaan perustuvia selittäjiä
 Voidaan käyttää, kun tunnetaan puutavaran puutavaralaji ja mittausajankohta

• Perusmallit:
• Tuoretiheysmallit 1: Tuoretiheyden koko maahan kalibroitavat perusmallit (Mäk, Kok, Kuk, 

Lahokuusi, Haapak)
• Tuoretiheysmallit 2: Tuoretiheyden alueittain kalibroitavat perusmallit (Mäk, Kok, Kuk)

• Yksinkertaistetut mallit: 
• Tuoretiheysmallit 3: Tuoretiheyden koko maahan kalibroitavat yksinkertaistetut mallit (Mäk, 

Kok, Kuk, Lahokuusi, Haapak)
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Kuitupuun tuoretiheysmallien rakenne
Kuitupuun tuoretiheysmallit on laadittu puutavaralajeittain 
(Mäk, Kuk, Lahokuusi, Kok, Haapak) 

Mallit ovat lineaarisia sekamalleja, jotka koostuvat 
kiinteästä ja satunnaisesta osasta 
Kiinteä osa tuottaa ennusteen odotusarvon. Mallin kiinteät 
muuttujat (selittäjät) perustuvat:

• Mittausajankohtaan (WEEK)
• Varastointiaikaan, vrk (STORAGE)
• Varastointiajalle laskettuihin säämuuttujiin (esim. TS

tehoisa lämpösumma, TEMP keskilämpötila, 
RAINFALL sadesumma) 

Mallin satunnaisosan ja otantaerien mittaushavaintojen 
avulla malli (ennuste) kalibroidaan. Satunnaisosan 
muuttujat:

• Vastaanottoviikko (peräkkäisten viikkojen 
korrelaatio) 

• Vastaanottokuukausi (tammi-touko, kesä-joulu)
• Varastointiaika (yli/alle 1 kk)   
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Kok, tuoretiheysmallin kiinteä osa 

Muuttujat Parametrin arvo 

vakio 931,56 

WEEK -4,078 

WEEK2 0,339 

(WEEK>22)2 1,015 

WEEK3 -0,01165 

STORAGE -0,733 

STORAGE>300 days 0,295 

STORAGENov-Mars 0,686  

STORAGEMay 0,445 

STORAGEJune 0,395 

STORAGEJuly -0,539 

TS -0,034 

TEMP3month -0,765 

TEMPmax20 0,433 

ln(TEMPmax20 +1) -4,081 

RAINFALL 0,146 

RAINFALL3month -0,080 
 



Ilmatieteen laitoksen hila-aineisto
• Tutkimuksessa, ja myöhemmin Pulpwood Online 

-järjestelmässä, käytettävät paikalliset säähavainnot pohjautuvat 
Ilmatieteen laitoksen tuottamaan, alueellisesti kattavaan hila-
aineistoon.

• Hila-aineisto tuotetaan (alueellinen interpolointi eli 
kriging) säähavaintoasemien mittaustulosten perusteella 
(Lähde: Ilmatieteen laitos).
• Hila-aineistolla saadaan arvio säähavainnoista 

sinne, missä ei ole säähavaintoasemia.
• Hila-aineiston luotettavuus muuttuu 

säähavaintoasemien määrän mukaan.
• Laskenta ottaa huomioon maaston muodon, 

vesistön ja rannikon vaikutuksen.
• Suureiden välillä on eroa luotettavuudessa.

• Pulpwood Online -palvelussa käytetään 1 km x 1 km 
hilaan interpoloitua aineistoa.
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Kuva. Esimerkkinä Suomen 10 km x 10 km 
hilaruudukko.

© Ilmatieteen laitos



Kuntapisteet säädatan hakemiseen
• Jos mittauserän varastointipaikka tunnetaan vain 

kuntatasolla, käytetään tuoretiheyden laskennassa 
kuntakohtaisesti laskettuja säämuuttujien arvoja.

• Kunnan säädata haetaan kiinteästi valittujen 
kuntapisteiden lähimmistä hilapisteistä.

• Kuntapisteiden valinta
• SYKE:n Corine 2018 -maankäyttö- ja maanpeiteaineistosta  

muodostettiin data, jossa ovat kunnittain metsiksi 
luokiteltujen alueiden sijaintipisteet.

• kaikkiaan noin 57 000 havu-, lehti- ja sekametsien sijaintipistettä 
(pl. kansallispuistot ja Lapin erämaa-alueet)

• Lopulliset kuntapisteet määritettiin otannalla.
• vähintään 1 piste / 100 km² metsäpinta-alaa ja vähintään 3 

pistettä/kunta
• Kokonaisuudessaan otoksessa on noin 2300 pistettä (kartta).
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Kalibrointi
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Kalibroitu 
tuoretiheys

Paino-
mitattava 

mittauserä

Otantaerät, kpl/vko -3

Tuoretiheysmallilla 
laskettu 

tuoretiheys

Tehtaille 
kuljetettavista 

mittauseristä arvotut 
otantaerät Mittaero, vko -3 Painokerroin, vko -3

Mittaero, vko -2
Mittaero, vko -1

Mittaero, vko 0
Otantaerät, kpl/vko -2

Otantaerät, kpl/vko -1
Otantaerät, kpl/vko 0

Painokerroin, vko -2
Painokerroin, vko -1

Painokerroin, vko 0
X

=
Painotettu mittaero

Kalibrointi-
korjaus 

tuoretiheys-
ennusteille



Tuoretiheysmallin kalibrointi I
• Tuoretiheysmallien kalibroinnin tavoitteena on korjata tuoretiheysmallien tuottamat ennusteet 

todenmukaiselle tasolle.
• Tuoretiheysmallin kalibroinnin laskennassa perustana ovat otannalla valittujen otantamittauserien

• mitatut tuoretiheydet
• tuoretiheysmallilla määritetyt tuoretiheydet
• painokerrointen laskenta edellisten välillä.

• Kalibroinnissa käytetään useiden viikkojen otantaeriä. Viikkojen määrää voidaan muuttaa.
• Kalibroinnin painokerrointen laskennassa käytetään ”liukuvia viikkoja” kalenteriviikkojen sijasta.
• Laskettaessa kalibrointia tietylle päivälle suurimman painon saa kuutena (6) edellisenä päivänä 

mitattu otos, tätä edeltävät 7 päivää pienemmän painon, jne. 
• Tuoretiheysmallien kalibrointi tehdään vuorokausittain, jolloin käytettävissä on aina uusimpien 

otantaerien mittaustieto.
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Tuoretiheysmallin kalibrointi II
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• Laskentamenetelmä, jolla määritetään tuoretiheysmallien kiinteiden ennusteiden ja 
otantamittausten välinen yhteys.

• Kalibroinnissa käytetään 1) ennusteiden ja otosten välistä painotusta ja 2) useiden 
viikkojen aikana kerättyjä otoksia painotettuina.

Korjaus, joka lisätään 
tuoretiheysmallin 
tuottamiin 
mittauserien 
ennusteisiin 
19.8.2017.

Tuoretiheysmallien 
korjaustarve 

perättäisillä viikoilla 
korreloi vahvasti (~0,8). 

Tämä mahdollistaa 
useiden viikkojen 

otosten käyttämisen 
laskennassa. 

liukuv
aviikko

otoskoko keskimääräinen tuoretiheys Jäännös 
(~mittaero)

kalibrointi-
paino

kalibrointi-
korjaus =
painotettu
jäännös

Otantaeristä 
mitattu

Kiinteän 
mallin

ennuste

Vko -3 47 845.60 843.31 2.29 0.02 0.05
Vko -2 66 848.12 838.89 9.23 0.08 0.72
Vko -1 49 852.86 835.99 16.86 0.17 2.84
Vko 0 59 864.88 839.83 25.05 0.61 15.25

Viikkoefektin ennuste (painotettujen jäännösten summa) 18.87

Taulukko: Mäk-mallin kalibrointi päivälle 19.8.2017



Tuoretiheysmallin kalibrointi III
• Mäntykuitupuun otantaerien mitatut (musta) ja kalibroimattomalla tuoretiheysmallilla ennustetut 

(sininen) tuoretiheydet vuonna 2017 viikoilla 30-33. 
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Tuoretiheysmallien 
ennusteiden korjaus 

19.8.2017 (ks. ed. dia)



Tuoretiheysmallien kalibroinnin aluetaso
• Tuoretiheysmallien (Tuoretiheysmallit 2) rakenteessa on 

huomioitu mahdollisuus alueittaiseen kalibrointiin.
• Viisi suuraluetta A-E
• TT-mallit, jotka mahdollistavat aluekohtaisen 

kalibroinnin  mallien satunnaisosien (”kalibrointiosa”) 
rakenteessa aluekohtaiset parametrit

• Mahdollisuus aluekalibrointiin Mäk, Kuk ja Kok (ei 
Lahokuusi ja Haapak)

• Soveltaminen
• Ptl-kohtainen tuoretiheysmallin kalibrointi voidaan 

tehdä 
a) koko maan yleiskalibrointina, 
b) yhdelle alueelle erikseen, muille yhdessä tai 
c) kaikille alueille erikseen.
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A
B

C
D

E

Kartta: Harri Kilpeläinen



Otanta
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Otannan 
perusjoukko

Paino-
mitattavat 

mittauserät

Otantaerät, kpl/kk

Tarkkuusvaatimus

Tuoretiheysmallin 
parametrit ja otannan 

ohjausparametrit

Arvotaan tehtaille 
kuljetettavista 
mittauseristä  



Otoskoon määrittäminen I
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• Tuoretiheysmallit kalibroidaan otantamittausten perusteella.

• Kalibrointi lasketaan ennustetuista ja otantaeristä mitatuista tuoretiheyksistä. 

• Otoskoko (otantaerien määrä) määritetään siten, että kalibroiduilla tuoretiheysmalleilla 
lasketuissa tuoretiheyksissä saavutetaan haluttu tarkkuus.

• Tarkkuus = Ennustettujen ja mitattujen tuoretiheyksien keskimääräinen poikkeama.

• Tarkkuus on käyttäjien asettama puutavaralajikohtainen arvo, jonka on täytettävä 
mittaustarkkuudelle mittauslaissa asetetut vaatimukset.

• Tarkkuusvaatimus voi olla eri puutavaralajeilla erilainen, esim. pääpuutavaralajeilla 
tiukempi kuin lahokuusella ja haapakuitupuulla.

• Otoskokoon vaikuttaa tuoretiheysmallin luotettavuus (~mallien jäännösvarianssit).

• Hyvä tuoretiheysmallin luotettavuus  tarvitaan pienempi otoskoko (ja päinvastoin).



Otoskoon määrittäminen II
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Esimerkkilaskelma mäntykuitupuun (Mäk) viikoittaisesta otantaerien määrästä (kpl/vko) eri 
kuukausina ja eri tarkkuusvaatimuksilla (1–5 %)



Otoskoon määrittäminen III
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Esimerkkilaskelma puutavaralajien viikoittaisesta otantaerien määrästä (kpl/vko) eri 
kuukausina, kun tarkkuusvaatimus on 2 %. 



Otannan osittaminen I
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• Yleisesti otannan osittamisella tarkoitetaan perusjoukon jakamista osajoukkoihin. Osittamisella 
pyritään parantamaan otoksen edustavuutta. 

• Kalibrointi ja otannan osittaminen on otettu huomioon tuoretiheysmallien rakenteessa:

• Tuoretiheysmallien satunnaisosassa (kalibrointiosa) on ositteet: 

1) Mittausajankohta tammi-toukokuu: varastointi <1kk 

2) Mittausajankohta tammi-toukokuu: varastointi > 1kk

3) Mittausajankohta kesä-joulukuu: varastointi <1kk

4) Mittausajankohta kesä-joulukuu: varastointi > 1kk

• Tuoretiheysmallien jäännösvarianssit (~luotettavuus) määritetty ositteittain 
• Näiden ositteiden osalta voidaan käyttää otannan ns. optimaalista kiintiöintiä 

(ennustevirheen minimoiva kiintiöinti)
 Otos jaetaan ositteille siten, että tietyllä otoskoolla saadaan mahdollisimman luotettava 
informaatio.



Otannan osittaminen II
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• Ositteiden ”kiintiö” määritetään kaavalla:

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

= 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖
∑ℎ=1
𝐻𝐻 𝑤𝑤ℎ𝑆𝑆ℎ

missä

• n = puutavaralajin otoskoko

• ni = ositteen i otoskoko

• Si = ositteen i jäännösten arvioitu keskihajonta (tuoretiheysmallien 
parametreja)

• wi = ositteen i arvioitu osuus mitattavista puutavaraeristä 



Otannan osittaminen III
• Varastointiaikaositteiden (<1kk / >1kk) osuudet tutkimusaineistossa puutavaralajeittain
• Osuuksia voidaan käyttää otannan osittamiseen ositteisiin (<1kk / >1kk) 
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Otoskoon määritys ja otannan osittaminen
Esimerkkitaulukko viikoittaisista otantaerien määristä (<1kk / >1kk varastoidut), kun tavoitteena on 2 % 
tarkkuus (ennusteiden keskimääräinen poikkeama <2 %) 
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Mittaustarkkuuden tunnuslukuja I 
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• Vuoden 2019 testiaineisto - Ennustevirheen suhteellinen keskihajonta (rRMSE)

Laskettu otantaeräkohtaisista arvoista (Repola J., Heikkinen J. & Lindblad J. (2021), Table 4)

Puutavaralaji
Ennustevirheen suhteellinen keskihajonta (rRMSE)

Perusmalli 
(kalibroimaton)

Perusmalli
(kalibroitu)

Yksinkertaistettu malli 
(kalibroitu)

Tehdaskohtainen 
liukuva keskiarvo

Luken 
tuoretiheystaulukot

Mäk 6.70 6.30 8.30 7.91 8.89
Kuk 6.63 6.63 8.14 7.61 7.12
Kok 5.23 4.79 6.54 6.45 6.63

Lahokuusi 6.06 5.98 6.81 7.25 6.86
Haapak 6.11 5.74 6.75 7.06 7.98

Laskettu viikkokeskiarvoista (Repola J., Heikkinen J. & Lindblad J. (2021), Table 5)

Puutavaralaji
Ennustevirheen suhteellinen keskihajonta (rRMSE)

Perusmalli 
(kalibroimaton)

Perusmalli
(kalibroitu)

Yksinkertaistettu malli 
(kalibroitu)

Tehdaskohtainen 
liukuva keskiarvo

Luken 
tuoretiheystaulukot

Mäk 2.20 1.34 2.05 1.39 4.54
Kuk 1.40 1.22 1.87 1.51 2.64
Kok 2.09 0.90 1.26 1.33 2.82

Lahokuusi 2.96 2.62 2.84 3.38 3.24
Haapak 4.05 3.4 3.65 4.99 5.48



Mittaustarkkuuden tunnuslukuja II 
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• Vuoden 2020 testiaineisto - Ennustevirheen suhteellinen keskihajonta (rRMSE)

Laskettu otantaeräkohtaisista arvoista

Puutavaralaji
Ennustevirheen suhteellinen keskihajonta (rRMSE)

Perusmalli 
(kalibroimaton)

Perusmalli
(kalibroitu)

Yksinkertaistettu malli 
(kalibroitu)

Tehdaskohtainen 
liukuva keskiarvo

Luken 
tuoretiheystaulukot

Mäk 5.88 5.64 7.22 6.79 7.09
Kuk 7.22 7.08 8.37 8.21 7.75
Kok 4.98 4.96 6.25 6.38 6.22

Lahokuusi 5.72 5.60 6.19 6.43 6.26
Haapak 6.2 6.09 6.64 7.21 7.99

Laskettu viikkokeskiarvoista 

Puutavaralaji
Ennustevirheen suhteellinen keskihajonta (rRMSE)

Perusmalli 
(kalibroimaton)

Perusmalli
(kalibroitu)

Yksinkertaistettu malli 
(kalibroitu)

Tehdaskohtainen 
liukuva keskiarvo

Luken 
tuoretiheystaulukot

Mäk 1.91 1.24 1.86 1.61 2.66
Kuk 2.08 1.57 1.98 2.27 3.53
Kok 1.50 1.34 1.37 1.44 2.71

Lahokuusi 2.33 1.93 2.32 2.36 2.77
Haapak 5.14 5.12 5.14 6.88 5.87



Mittaustarkkuuden tunnuslukuja III 

• Vuoden 2019 testiaineisto
• Ennustevirheen keskiarvo, kg m-3

• Menetelmät
• Kalibroimattomat perusmallit
• Koko maahan kalibroidut perusmallit
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Puutavaralaji N
Ennustevirheen keskiarvo (kg m-3)

Kalibroimaton Kalibroitu 
(koko maa)

Mäk 1691 –14,6 –2,7

Kuk 1557 –4,2 –1,8

Lahokuusi 454 –3,6 –1,1

Kok 1678 –13,6 –0,8

Haapak 303 –15,7 –7,4

Repola J, Heikkinen J& Lindblad J (2021) 



Mittaustarkkuuden tunnuslukuja IV 
• Mäntykuitupuu, vuoden 2019 testiaineisto
• Ennustevirheen keskiarvo, kg m-3

• Menetelmät
• Kalibroimattomat perusmallit 
• Koko maahan kalibroidut perusmallit
• Alueittain kalibroidut perusmallit

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 11/2021 34

Alue N
Ennustevirheen keskiarvo, kg m-3

Kalibroimaton Kalibroitu 
(koko maa)

Alueellisesti 
kalibroitu

A 193 –17,3 –7,0 –8,4
B 826 –18,3 –5,7 –4,1
C 38 –16,0 –3,8 -
D 506 –16,3 –4,5 –6,2
E 128 19,8 31,3 8,3

A
B

C
D

E

Repola J, Heikkinen J & Lindblad J (2021) 



Toimintamalli ja Pulpwood
Online -laskentapalvelu
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Kuitupuun painomittauksen toimintamallin periaate
• Pulpwood Online -palvelua käytetään Suomessa kuitupuun painomittauksissa tarvittavien tuoretiheyslukujen eli 

tilavuuslaskennassa käytettävien muuntolukujen tuottamiseen käyttäjien laskentasovelluksiin. 

• Tavoitteena on yksi yhtenäinen toimintamalli, jonka avulla voidaan tuottaa ajan tasalla 
oleva tuoretiheysluku halutulle mittauserälle.

• Palvelua voidaan käyttää kaikelle painomitattavalle puutavaralle mittauspaikasta, toimituspaikasta ja -tavasta 
riippumatta työ-, urakointi- ja luovutusmittauksessa.

• Lastaus- tai puskuriterminaaliin toimitettavaan puutavaraan ei kohdisteta otantaa, ellei siellä ole otantamahdollisuutta. 
Otanta kohdistetaan pääsääntöisesti tehtaalle suoraan toimitettavaan puutavaraan, josta tarvittavat tiedot ovat 
olemassa ja jolle on otantamittausmahdollisuus. 

• Tuoretiheysluvut pystytään tuottamaan vastaavien lähtötietojen erille myös välivarastoon, lastaus- ja 
puskuriterminaaliin toimitettavalle puutavaralle. Mikäli mittauserän lähtötiedot ovat joiltain osin puutteellisia, voidaan 
käyttää yksinkertaistettuja ennustemalleja. 

• Laskentapalvelua voidaan käyttää kuormainvaakamittauksessa ja varastomäärien laskennassa.  

• Tehdasvastaanoton teknisenä varamenettelynä on mahdollista käyttää kerran vuorokaudessa päivittyviä 
tuoretiheystaulukoita, jotka perustuvat yksinkertaistettujen ennustemallien tuottamiin tuoretiheyslukuihin. 

• Tuontipuulle palvelua ei lähtökohtaisesti käytetä.

• Palvelu integroidaan kuitupuun mittauksia tekevien toimijoiden tietojärjestelmiin (tehdasvastaanotto- ja metsäjärjes-
telmät) sekä puunkorjuun ja kuljetustenohjauksen järjestelmiin (esim. WoodForce ja LogForce) rajapintojen kautta.
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Metsä-järjestelmä
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Kuitupuun 
toimittaja

Pulpwood Online

Säädata / 
IL

Tuoretiheyslukujen laskenta

Kalibrointi: tuoretiheyslukujen  
korjauskertoimet 
otantamittaustietoihin perustuen

Rekisteröitymätön 
käyttäjä

Metsäyhtiö

Otantamittauserät

Tuoretiheysmallit

Tehdasvastaan-
otto

Tilavuuden 
laskenta

Vaaka

Otanta-
mittaukset

Mittauserät

Forest Hub
- tietojen konversiot
- sanomaliikenne

O
tannan ohjaus ja 

otantatietojen hallinta
Rekisteröitynyt 
muu käyttäjä

Tilavuuden laskennan 
tietojärjestelmä

Tuoretiheyden 
kysely

API -rajapinta

Forest H
ub

LogForce

Mittauserän 
nippukohtaiset 
ennakkotiedot

Web-sovellus *)
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Mittauserien tuoretiheydet ja 
tieto arvotuksi tulleesta 
otantamittauserästä

Tuoretiheyden 
kysely

Tuoretiheys-
vastaus

Otantamittaus-
erien tiedot

*) Tuoretiheyden kysely ja tilavuuden laskenta
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Pulpwood Online -palvelun toiminnalliset kokonaisuudet
1. Ennustemallien mukainen tuoretiheysarvojen reaaliaikainen laskenta mittauseräkohtaisesti 

perusmalleilla ja yksinkertaistetuilla malleilla
• Luken laatima laskentakomponentti (R-koodi) toteuttaa PWO:n keskeisen laskennan
• ennustemallin tyypin valinta ja mittauserien tuoretiheyksien laskenta syöttötietojen perusteella.

2. Tuoretiheyslukujen kysely mm. varastonhallintaa varten
3. Otantamittausten keskitetty ohjaus, otantojen arvonta ja otantamittaustietojen käsittely

• otoskokolaskuri ml. otoksen kiintiöinti ositteisiin (R-koodi)
• validointi l. tuoretiheysmäärityksen tarkastaminen otantamittauserien tuoretiheysmalleilla määritettyjen ja mitattujen 

tuoretiheyksien tilastollisella testauksella (”omavalvontaraportti”). 

4. Ennustemallien päivittäinen kalibrointi otantamittausten mukaan (R-koodi)

5. Avoin web-sovellus pienille toimijoille yksittäisen puutavaraerän tilavuuden määrittämiseen 
paino- ja tuoretiheystietoihin perustuen

6. Mittauserätietojen ja laskennassa käytettyjen tietojen (ml. säähavaintoaineisto ja 
otantamittaustiedot) säilytys ja arkistointi palvelussa 5 + 5 vuotta

7. Raportointi palveluun liittyneille käyttäjille
• mm. tuoretiheyden kehitys, otantamittausmäärät sekä hylätyt otantamittaukset ja niiden syyt.
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Käyttötavat ja käyttäjäryhmät
• Pulpwood Online on suunniteltu käytettäväksi metsäyhtiöiden ja muiden puutavaraa mittaavien toimijoiden 

tietojärjestelmiin integroitavana ulkoisena laskentapalveluna
• tehdasvastaanottojärjestelmät
• metsäjärjestelmät
• puunkorjuun ja puutavaran kuljetuksen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät
• järjestelmien välinen integrointi ja tuoretiheyden kyselysanomat standardeina rajapintapalveluina

‒ API-sanomat ja Forest Hub (papiNet)

• Mittauserien tilavuudet lasketaan palvelusta saatavien tuoretiheyslukujen ja painotietojen mukaan toimijan 
omassa tietojärjestelmässä.

• Käyttäjäryhmät
1) Kuitupuuta vastaanottavat metsäyhtiöt

‒ mittauserien tuoretiheyslukujen kyselyt vastaanottomittausten ja varastonhallinnan tilavuuksien laskentaa varten (tehtaat ja 
terminaalit)

‒ otantamittaukset vastaanottopaikoilla

2) Kuitupuuta painomittauksella mittaavat muut toimijat
‒ esim. kuitupuuta ostavat ja toimittavat yritykset ja metsänhoitoyhdistykset sekä korjuu- ja kuljetusyrittäjät
‒ mittauserien tuoretiheyslukujen kyselyt logistiikan ja varastojen puumäärien hallinnassa

3) Satunnaisesti palvelua käyttävät toimijat
‒ esim. korjuu- ja kuljetusyrittäjät, metsänomistajat
‒ avoin web-sovellus yksittäisen mittauserän tuoretiheyden määrittämiseen ja tilavuuden laskentaan
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Tuoretiheyden laskenta eri käyttötapauksissa
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Metsäyhtiön oman 
puuhankinnan puut 

Lähtötiedot täydelliset Perusmallien käyttö tuoretiheyden 
laskennassa

Metsäyhtiön omien puiden mittaus ja 
puutavaranmittaus yritysten välillä ja 

laajamittaisessa urakoinnissa 
sovitusti

Lähtötietojen täydennys 
laskennallisesti

Perusmallien käyttö tuoretiheyden 
laskennassa

Vierastoimittajien puut Lähtötiedot täydelliset Perusmallien käyttö tuoretiheyden 
laskennassa

Vierastoimittajien puut Tiedossa ainoastaan 
mittausajankohta

Yksinkertaistettujen mallien käyttö 
tuoretiheyden laskennassa

Poikkeavat ja lähtötiedoiltaan puutteelliset mittauserät: varamenettelynä voidaan käyttää tehtaalla käytössä olevia 
muita mittausmenetelmiä.

40
Metsäyhtiön oman 
puuhankinnan puut 

Tiedossa ainoastaan 
mittausajankohta

Yksinkertaistettujen mallien käyttö 
tuoretiheyden laskennassa
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Mittauserien otantamittauskelpoisuus
Mittauserällä täydelliset lähtötiedot Otanta mahdollista tehdä 

vastaanottopaikassa Otantakelpoinen mittauserä

41

Mittauserällä täydelliset lähtötiedot Otantaa ei ole mahdollista tehdä 
vastaanottopaikassa Ei otantakelpoinen mittauserä

Mittauserän lähtötietoja täydennetään laskennallisesti 
metsäyhtiön järjestelmässä (esim. varastointiaika)

Ei otantakelpoinen mittauserä

Mittauserän lähtötiedot puutteelliset Ei otantakelpoinen mittauserä

PWO tarkistaa mittauseräsanoman nippukohtaisista tiedoista otantakelpoisuuden määräytymisessä tarvittavat 
tiedot ja määrittää otantakelpoisuuden:

• vastaanottopaikka, puutavaralaji, lähtövaraston sijaintitiedot, varastointiajan aloitus- ja päättymisajankohta  
• jos vain varastoinnin kesto tai vastaanottoaika ilman tarkkoja päivämääriä on ilmoitettu, ei mittauserä ole 

otantakelpoinen
• mikäli kyse on sekanipuista, ne eivät ole otantakelpoisia
• otantanipulla on vähimmäiskoko 6 m3, joka tarkistetaan ennakkopainoon (kg) perustuen.
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• Kuitupuun painomittauksessa käytetään Pulpwood Onlinea, kun sen edellyttämät tiedot ovat 
olemassa.
• Puutavaran toimittaja vastaa siitä, että toimituksen ennakkotietosanomassa lähetetään PWO:n käytön edellyttämät 

tiedot.

• Kilpailuoikeudellisista ja liikesalaisuussyistä toimituserien tarkkaa sijaintia (lähtövaraston 
koordinaatit tai kunta) ei lähetetä vastaanottavan yhtiön järjestelmään, mutta se välitetään 
PWO:hon tuoretiheysluvun laskentaa ja otannan arvontaa varten ja käsitellään seuraavasti

1) vierastoimittaja lähettää järjestelmästään toimitettavaa kuormaa koskevan sanoman ennakkoon PWO:hon
• kuorman ja nippujen tunnisteet ja tarkat sijaintitiedot (nippukaaviorakenne)

2) PWO tallentaa tiedot odottamaan varsinaista vastaanottavan yhtiön tekemää tuoretiheyden kyselyä
3) vastaanottavan yhtiön kyselyn kuorman ja nippujen tunnisteiden perusteella tehdään PWO:ssa yhdistäminen sijaintitietoihin ja 

lasketaan tuoretiheydet
4) lähtövaraston sijaintitietoja ei välitetä PWO:n vastauksen mukana puutavaran vastaanottajalle.

• Jos toimittaja ei pysty lähettämään käytön edellyttämiä tietoja ennakolta
a) PWO laskee tuoretiheysluvun yksinkertaistetuilla ennustemalleilla tai 
b) käytetään tehtaan varamenettelyä tilavuuden laskennassa.

Vierastoimittajan mittauserien toimintamalli
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Pulpwood Online -palvelun toteutus ja uuden toimintamallin 
käyttöönotto
• Tuoretiheyden ennustemallit on virallistettu Luken määräyksellä (1/2021) ja käytettävissä 

puutavaranmittauksessa vuoden 2022 alusta. 
• Käytännössä mallien hyödyntäminen vaatii laskentapalvelun rakentamisen, joka on 

käynnistetty Metsä Groupin, Stora Enson, UPM-Kymmenen, Metsätehon, 
Luonnonvarakeskuksen ja TietoEvryn yhteistyönä syksyllä 2021.

• Hankkeen käynnistysvaiheessa on selvitetty laskentapalvelun kilpailuoikeudelliset reunaehdot 
ja informoitu Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

• Pulpwood Online -laskentapalvelun on tarkoitus olla käyttövalmiudessa ja testattuna vuoden 
2022 loppuun mennessä. 

• Tavoitteena on, että palvelun rekisteröityneiksi käyttäjiksi voivat jatkossa liittyä kaikki 
kuitupuuta mittaavat toimijat yhtäläisin ja tasapuolisin ehdoin. Palvelua on mahdollista käyttää 
myös avoimen ja ilmaisen käyttöliittymän avulla yksittäisille mittauserille.

• Tarkemmin palvelun hallintamalli määritetään palvelun toteutuksen yhteydessä.
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