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R I N N A N K 0 R K E U S L Ä P I M I T A N 

MITTAUSKALUSTOA 

Pystymittauksen kenttätyössä on kaksi päätyövaihetta: 

1) leimikon puiden luku, rinnankorkeusläpimitan mittaus Ja luettujen 
puiden merkintä ja 

2) koepuiden otanta sekä niiden pituuden, kapenemisen Ja rinnankorkeus
läpimitan mittaus . 

Pystymittaukseen sisältyy ylivoimaisesti eniten rinnankorkeusläpimi
tan mittausta, joten sen vaatima kalusto on avainasemassa . Puiden lu
vun yhteydensä läpimitan mittaus suoritetaan meillä tasaavasti ja ta
vallisesti eteen sattuvalta suunnalta kahden cm:n luokissa . Pienin luok
ka on yl~ensä '( cm ja suurin useita luokkia käsittävä kokoomaluokka , jo
ka on ollut eräillä tahoilla 41+ cm ja muilla 45+ cm lähinnä mittausvä
lineiden asteikon laajuuden mukaan . Mittauskohta on 130 cm:n päässä 
ylimmän kaatoa haittaavan juurenniskan yläpuolella. 

Puiden luvun yhteydessä voidaan valita ja merkitä sekä joskus myös 
mitata koepuut. Koepuiden otto voidaan suorittaa myös aivan erillisenä, 
mikä on ehkä yleisempää . Koepuiden rinnankorkeusläpimitta mitataan ta
saavasti yhden cm:n luokissa. Pyrkimyksenä on nykyään yksinkertaistaa 
melko monimutkaista kocpuiden mittausta esimerkiksi siten , että kunkin 
läpimittaluokan keskikuutiona käytettäisiin etukäteen määritettyjä , esi
merkiksi maakunnallisia ja/tai metsätyyppiryhmittäisiä lukuja, jolloin 
koepuiden mittaus voisi jäädä jopa kokonaa..~ pois . Tällöin rinnankorke-
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Piirros 1. Korkeusmitta. 
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usläpirnitan mittaus puiden luvun yhtey
dessö, saisi entistä ratkaiseva..'111T!an ase
man. 

Rinnankorkeusläpimitan mittaukseen 
käytetään kiinteitä läpimittakeulaimia 
II• • • • 11) • ' k • \ sapelikaulaimia Ja mittasa .sia . 

MITTAUS KAULAIMELLA 

Kaulaimen kiiyttö uenee nykyisin pys-
ty.ml ttauksessa yleisintä. Kaulainta 
käytettiiesså lY'ittaajan toinen käsi ji1ö. 
vapaa};:s i e s ir:ierkiks i våri vasaraa varten, 
ja kaulain on suhteellisen kevyt, pitkä
ik.:iinen ~ halpa. Sen asteikko on selvii 
ja pystymittauksecn sopiva. Nåiden etu
jen vastapainona kaulaimel.la on omat 
hai ttansaJ~in. Ensinnä sen käyttö vaatii 
suurta tarkkuutta , .jotta kiinteä sakara 
o.lisi rungon pinnassa kiinni tähtäystä 
suoritettaessa. Toiseksi tähtääminen 
kaulaimen luokkarajaviivoja pitkin koh
den rungon sivua vaatii tarkkaa silmää 
ja hyvä~i koulutusta. Lisäksi kaulaimen 
olisi oltava hieman mittaajaan päin kal
listetussa asennossa tai r.ittaajan niin 
korkealla, että tähtäyksen voi suorittaa 
kaulai!'len ylä:puolel ta. Tasaisella ja 
kovapohjaisella paikalla seisten tähtää
r.inen ei ole normaalikokoiselle mittaa
j alle vaikeaa, mutta. näin ei ole aina 
asia käytännössä. Juurenni ska on usein 
koholla ja maaperä upottavaa,minkä vuok
si mittauskohta tulee keskikokoisen mit
ta.ajan silmien tasalle. Tällöin kaulain
ta pitäisi kääntää mittaajaan päin luk.e
ma.i."1 toteamista varten, mutta kaulaimeen 
kiinnitetty taipu.'llaton 130 cm:n mittakep
pi estää kääntämisen. 

Taipumattoman mittakepin tilalla on 
kokeiltu esimerkiksi ohuesta teräsvaije
rista tehtyii luotinarua :painoineen. Luo
tinarun kuljettaminen risukkoisessa met
sässä on kuitenkin vaikeaa ja korkeuden 
mi ttauskin on hieman hankalaa, tarkkuut
ta vaativaa ja virheitä tuovaa. Käytän
nöllisemmäksi korkeusmitaksi on sen si
jaan todettu Metsätehon valmistuttama ja 
kokeilema taipuisa lasikuituvapa kiinni
tyslaitteineen (piirros 1). 

(~l 



Kaulaimen asteikon alkupäähän on porattu pieni reikä ja siitä on 
pistetty J.äpi metalliputki, joka on kiinnitetty lehtiruuvilla kaulai
meen. Putken alapäähän on kiinnitetty lasikuituvapa. Sen alapäässä on 
tasapohjainen kevytmetallikartio. Kuljetusta varten kiinnityslaite va
poineen voidaan irrottaa lehtiruuvilla kaulaimesta. Lehtiruuvi ei pää
se tällöin putoa.maan. Vapa voidaan irrottaa kahdeksi kappaleeksi kes
kellä vapaa olevan holkin kohdalta. Tällä korkeusmittalaitteella saa
daan selvä mittauksen lähtökohta puun tyvellä, mittauskorkeus on oikea, 
ja kaulainta voidaan kääntää sopivasti tähtäystä varten vavan taipuisuu
den ansiosta. Puulta toiselle siirtymistä lisälaite ei sanottavasti 
vaikeuta. Vavan kestävyys on ollut kokeiluissa moitteeton. 

MITTAUS MITTASAKSILLA 

Mittasakset ovat nykyisessä muodossaan yleensä tuuma-asteikolla va
rustettuja, ja niitä on käytetty pääasiallisesti tukkien mittaukseen. 
Pystymittauksessa tukkisaksien käyttö on hankalaa seuraavista syistä. 

- Saksia on vaikea käyttää yhdellä kädt>llä, mikä samalla haittaa väri
vasaran tai leimakirveen käyttöä. 
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Piirros 2. Pystymittaussakset. 
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- Mitta-asteikko ei ole pystymittaukseen sopiva. 

- Saksien liikkuvan sakaran joustovara, joka saa olla enintään 3 mm 
saksien kärkien kohdalla normaalikokoisissa 1 1/2 jalan saksissa, 
pyrkii käytössä suurenemaan . 

- Mittasaksista puuttuu 130 cm:n korkeusmitta. 

Mittasaksien suurin etu on se suhteellisen hyvä tarkkuus , jonka voi 
saavuttaa jo lyhyellä koulutuksella. Mittasaksia tarvitaan etenkin koe
puiden mittauksessa , missä niiden käsittelyhankaluus ei merkitse yhtä 
paljon kuin puiden luvussa. Jotta mittasakset soveltuisivat nykyistä pa
remmin sekä puiden lukuu..~ että koepuiden mittaukseen, niihin olisi saa
tava muutamia par&"1nuksi a . Niihin pitää voida liittää samanlainen tai
puisa korkeusmitta kuin kaulaimiin . Asteikossa on oltava selvät sentti
metrittäiset luokkakeskusnumerot (7, 9 jne.) ja selvästi näkyvät luok
kara.j at . Samanlainen asteikko on oltava saksien molemmilla puolilla 
ja myös mittaajaan päin olevalla kapealla sivulla. Kiinteään sakaraan 
liitetty ylimääräinen kädensija helpottaa mittausta, joskin se samalla 
hieman lisää saksien painoa. Mittasaksia, joissa on kiinnitetty huo
mio yllä maini ttuihir.. näkökohtiin , on parhaillaan valmisteilla (piirros 
2). Puiden luvussa riittävät 1 1/2 jalan sakset (suurin läpimittaluok
ka 45 cm), kun taas koepuiden mittauksessa 2 j alan se.kset ovat käyttö
kelpoisemmat . 

Arno Tuovinen 
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TOOLS FOR MEASURING THE BREAST HEIGh"T DIAMETER 

Description of two tools for measuring standing trees: (1) 
long flexible measuring stick which has been found practical; 
meter calliper wi th 2 cm and 1 cm scales and two ha.TJ.dles . 

M E T S Ä T E H 0 
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