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T u;t/Umuk.6 eAM. tut".a.;t.:tiln pt..Vi.de.n ja puut"..a.va
lla.n md.:t..a.u/u, e.e.n MveLfuv.UX. el.e.h..t.JtonA-6-UL m<..t
t".a.u6w..:t.:t.w..a.. 

Ptpdym,i;t.:t..a.uk.6 e.n puide.nlavun ja .tao ke.nnan
val.rn-W te..i.un ~ u.hte.el.Li..n e.n a j anme.ne.kfU paUt"..a.a 
kohl"J. oLi.. vU. md.:t.a.u6w..:t.:t.w..a. käyte.t".:t.äu~ä 
ku/Umää!Un 79 - 101, kun va..ot"..a.ava ajan
me.ne.kfU ne.u.ta.tomake.t".:t..a. käyte.t".:t.äu~ä oLi.. 100 . 
M,{;t.:t.fl.U6w..:t.:t.ude.n käyt".:t.ö pie.ne.~.<. md.:t.a.u6-
Vtää ko ht). .tao ke.t"un md.:t..a..u/u, e.n ja .tao ke.nnan 
a j anme.ne.kfU.ä t"ukfU.e.n kappa.i.w.:t..a.inmd.:t..a.uk
~eA~a ku/Umää!Un 39 - 49 % ja pinomd.:t..a.uk
~eA~a ku/Umää!Un 34 % y.tö~ot".:t..a.jaan p~t"u
vaan md.:t..a.u/u, e.e.n veJtJta.;t.:tuna. Me.t".t.u!Umd.:t..a.uk
~ eA ~ a ~ uh.:t.e.el.Li..ne.n a j anme.n e.kfU pu.u;t..a. ko hJ"). 
oLi.. md.:t..a.~.talie.t".:t..a. kä yte.t".:t.äu~ ä ku /Umi:iä!Un 
139, kun ~e. kau.taint"..a. ja .ta..okwtw..a. käyte.t
t".äu~ä oLi.. 100. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
alustavasti elektronisten mittauslaitteiden 
soveltuvuutta puiden ja puutavaran mittauk
seen. Erityisesti kiinnitettiin huomiota 
mittauksen ajanmenekkiin verrattuna perin
teisten mittausvälineiden käyttöön ja mit
taustarkkuuteen. 

MITTAUSLAITTEET 

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki markki
noilla olevat elektroniset puiden ja puutava
ran mittaukseen tarkoitetut laitteet sekä 
osa kehitteillä olevista laitteista . Tutki
muksen ulkopuolelle jäivät eräät kehitteillä 
olevat läpimitanmittauslaitteet, koska nii
den kehitystyö oli vasta suhteellisen alussa 
tai niillä ei ollut mahdollista tallentaa 
mittaustietoja. Laitteiden tekniset ja hin
tatiedot perustuvat niiden valmis t ajien ja 
maahantuojien antamiin tietoihin . 

3/1987 

DATADON (Maahantuoja Työväline Oy, Espoo) 

Tiedonkeruuyksikkö Datadon 62 

Koko 200 x 208 x 19 mm 
Paino 0 .7 kg 
Näyttö 2-rivinen LCD- näyttö , rivillä 

16 aakkosnumeerista merkkiä, 
merkin korkeus 8 .5 mm 

Näppäimistö 10 kiinteää aakkosnumeerista 
näppäintä ja 10 ohjelmoitavaa 
toimintonäppäintä, näppäimen 
koko 19 x 19 mm 

Muistikapasiteetti 
48 kb RAM, 8 kb PROM 

Tiedonsiirto IBM:ään yhteensopiville lait
teille 

Käyttöaika 96 tuntia normaalilämpötiloissa 
10 tunnin latauksella 

Käyttölämpötila 
-20 - +70 °C, suojattu sateelta, 
lumelta ja kosteudelta 

Mittausväline Datax-mittasakset 

Koko 
Paino 
Näyttö 

Näppäimet 

760 X 350 X 90 mm 
0 . 9 kg 
ei erillistä näyttöä paitsi 
runkolajin numero (0 - 9) 
mekaaninen runkolajin valinta
näppäin ja tiedon tallennus-
näppäin 

Virtalähde ei omaa virtalähdettä 
Käyttölämpötila 

alin - 20 °C , vesitiivis 
Mittausalue 0 - 500 tai 600 mm 
Mittaustarkkuus +1 mm 

Datadon AB kehittää myös omaa mi ttausväli
nettä. 

Muut oheislaitteet ja varusteet 

ALMA- ohjelmageneraattori 
Datadon 66 -välimuisti tietojen ja ohjelmi
en taliennusta ja siirtoa varten 
Latauslaite 
Kirjoitin 
Kantolaukku 

Mittaussovellukset 

Da tadon 62: lle on tehty alustava pystymit
tauksen puidenlukusovellus. 
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Kuva 1. Datadon 62 , Datax- mittasakse t. Val ok . Metsä t eho 

ALMA-ohj elmageneraa t torin avulla käyttäj ä 
voi laatia yksinkertaisia taulukko-ohjelmia, 
joihin tietoja kerätään . Tällaisella ohjel
malla ei kuitenkaan voida laskea esim. mit
taustuloksia, vaan tiedot on siirrettävä 
sellaisinaan laskentaa varten esim. mikrolle. 

Hinta 1.1.1987 

Tiedonkeruuyksikkö, Datax-mittasakset, kir
joitin ja ALMA-ohjelmageneraattori sekä muut 
tarvittavat oheislaitteet maksavat yhteensä 
noin 38 450 mk, ilman ALMAa noin 25 000 mk; 
takuu 6 kk . 

METSURIMITTALAITE 

Laite on prototyyppi, joka on kehitetty ja 
jota valmistetaan Rovaniemelle perustettavan 
yhtiön lukuun. 

Mit tausväline 

Tiedot tallentuvat mittausvälineessä olevaan 
muistiin 
Koko 
Paino 

320 X 200 X 30 mm 
0 .9 kg 
(sarjavalmisteisen laitteen 
koko ja paino pienemmät kuin 
prototyypin) 

Kuva 2 . Met sur imi ttalaite. Va lok. Metsäteho 
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Kuva 3. Puula ji - ja läpimit tat iedot tallentuvat 
me tsu rimittalaitteeseen automaat t isesti. Valok. Metsäteho 

Näyttö 1-rivinen LCD-näyttö , rivillä 
neljä aakkosnumeeris ta merkkiä , 
merkin korkeus 12 mm 

äppäimet yksi näppäin puulajin (kolme 
puulajia) valintaa, tiedontal- , 
lennus ta ja tulostusta varten 

Muis tikapasiteetti 
1 kb (tiedot) , 64 kb (ohjelmat) 

Tiet ojen purku 
l ukemalla laitteen näytältä 

Käyttöaika 40 tuntia 8 tunnin latauksella 
Käyttölämpötila 

- 30 - +40 °C , suojattu kosteu
del t a (sarjavalmisteinen laite) 

Mittausalue 45 - 185 mm 
Mittaustarkkuus +1 mm 

Oheisvarusteet 

Latauslaite 
Kant okote lo 

Mit taussovellus 

Mi ttaussovellus me tsurin suorittamaa puiden
lukua varten. Lai te laskee puiden määrän 
puulajeittain ja rinnankorkeusläpimittaluo
kittain (3 cm: n luoki tus , valmius myös 2 
senttimetrin l uoki tukseen). 

Hinta- arvio 

Mittauslaite , kantokotelo ja latauslai te 
maksava t yhteensä noin 1 500 mk , kun lai t e 
on sarjavalmisteinen ; takuu 12 kk . 

METSÄMIK RO ( larkkinoija Carelcomp Oy , Ima tra) 

Tiedonkeruuyksikkö KTP- 84 

Koko 
Paino 

äy ttö 

äppäimis t ö 

240 X 90 X 40 mm 
1. 0/1 . 3 kg akun mukaan 
2- rivinen LED- näyttö , rivillä 
16 aakkosnumeeris t a merkkiä , 
merkin korkeus 4 mm 
39 näppäint ä (0 - 9 , A - Ö, 
t oimint onäppäimet) , näppäimen 
koko 16 x 16 mm 



Kuva 4. He t sämikro soveltuu se~ jäi imittaukseen ... 
Valok. Carelcomp Oy 

Muistikapasiteetti 64 kb RAM 
Tiedonsiirto IBM: ään yhteensopiville lait-

teille 
Käyttöaika 10 - 80 tuntia 14 tunnin latauk

sella vaihdellen lämpötilan ja 
käytön mukaan 

Käyttölämpötila -30 - +60 °C, vesitiivis ja 
iskunkestävä 

Mittausväline 

Koko 
Paino 
Näyttö 

Näppäimet 

Käyttöaika 

530 X 300 X 200 mm 
2.1 kg 
1- rivinen LEO- näyttö, rivillä 
12 aakkosnumeerista merkkiä , 
merkin korkeus 4 mm 
runkolajin/tukkien pituuden va
lintanäppäin, tiedon tallennus-
näppäin, läpimitantarkistus-/ 
laatuvalintanäppäin 
20 tuntia (n. 3 000 mittausta , 
+20 °C), 8 tuntia (noin 1 000 
mittausta, - 28 °C) 14 tunnin 
latauksella 

Käyttölämpötila - 30 - +60 °C 
Mittausalue 0 - 560 mm 
Mittaustarkkuus +2 mm 

Muut oheislaitteet ja -varusteet 

Kasettiasema KTP-CU tietojen taliennusta 
varten 
Latauslaite 
Lämpöpaperikirjoitin, 40 merkkiä rivillä 
Kantovaljaat 
Kuljetus- ja säilytyskotelo 
Käsikirja ja käyttöohjeet 

Mittaussovellukset 

Laitteelle on t ehty mittaussovellus sekä 
pystymittausta että pinomittausta ja tukkien 
kappaleittainmittausta varten. Pys t ymitta
uksessa koepuut voidaan mitata joko puiden
luvun yhteydessä tai erikseen . Mittauksen 
yh t eydessä voidaan tallentaa myös runsaasti 
erilaisia yleistietoja mitattavasta palstas
ta tai puutavaraerästä . 

Kuva 5 . . .. että pystymittaukseen . Valok. Me tsäteho 

Hinta 1.1.1987 

Metsämikro oheislaitteineen (ilman kasetti
asemaa) ja mittaussovelluksineen maksaa 
noin 48 000 mk, takuu 12 kk . 

PARCON (Maahantuoja Thomeko Oy, Helsinki) 

Tiedonkeruuyksikkö Parcon 900 

Koko 
Paino 
Näyttö 

200 X 90 X 38 mm 
0 . 6 kg 
4- rivinen LCD- näyttö , rivillä 
20 aakkosnumeerista merkkiä , 
merkin korkeus 5 mm 

Näppäimistö 24 aakkosnumeerista näppäintä , 
näppäimen koko 14 x 14 mm 

Muistikapasiteetti 
128 kb (tiedot) 

64 kb (ohjelmat) 
Tiedonsiirto IBM: ään yhteensopiville lait

teille 
Käyttöaika 40 tuntia 14 tunnin latauksella 
Käyttölämpötila 

- 20 - +50 °C , sadevesisuojaus 

Mittausväline Datax-mittasakset 

Samanlainen kuin Datadonin mittausväline . 
Myös Parcon kehittää omaa mi ttausvälinett ä . 

Kuva 6. Parcon 900. Valo . Thome o Oy 
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Muut oheislaitteet ja -välineet 

Latauslaite 
Mekaaninen kirjoitin, 16 merkkiä rivillä 
Kantolaukku 

Mittaussovellukset 

Laitteelle on tehty alustava puidenluku
sovellus pystymittausta varten . Myös pino
mittausta ja tukkien kappaleittainmittausta 
varten kehitetään omaa sovellusta. Mittauk-
sen yhteydessä voidaan 
erilaisia yleistietoja 
tasta ja leimikosta. 

tallentaa runsaasti 
mitattavasta pals-

Hinta 1.1.1987 

Tiedonkeruuyksikkö oheislaitteineen ja pys
tymittauksen puidenlukusovelluksineen mak
saa yhteensä noin 25 000 mk, takuu 3 kk. 

VISAKSET 11 (Valmistaja Insinööritoimisto 
Visa Ky, Tampere) 

Mittausväline 

Tiedo t tallentuvat mittausvälineessä olevaan 
muistiin 
Koko 
Paino 
Näyttö 

Näppäimet 

660 X 420 X 180 mm 
2 . 1 kg 
1-rivinen LED-näyttö, rivillä 
neljä numeerista merkkiä, merkin 
korkeus 7 mm 
runkolajin ja palstan valinta
näppäin sekä tiedontallennus
näppäin 

Muistikapasiteetti 
kolmea palstaa varten, joilla 
9 runkolajia (2 cm:n läpimitta
luokat 5 - 49) 

Tiedonsiirto erillisellä RS 232 -sovittimella 
Käyttöaika 8 tuntia 3 . 5 tunnin latauksella 
Käyt t ölämpötila - 25 - +45 °C, kestää sadetta 
Mittausalue 20 - 499 mm 
Mit taustarkkuus +1 mm 

Kuva 7 . Visakse t 11. Va 1ok . Metsäteho 
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Oheislaitteet ja -varusteet 

Latauslaite 
Lämpökirjoitin, rivillä 16 merkkiä 
Kuljetuskotelo 
Käyttöohjeet 
RS 232 - sovitin 

Mittaussovellukset 

Puidenlukusovellus pystymittausta varten. 
~littauksen yh teydessä voidaan tallentaa 
eräitä yleistietoja . 

Hinta 1. 1. 1987 

Mittauslaite oheislaitteineen ilman RS 232 
-sovitinta maksaa noin 15 000 mk, RS 232 
-sovitin noin 2 900 mk, takuu 12 kk. 

VISAKSET 21 (Valmistaja Insinööritoimisto 
Visa Ky, Tampere) 

Mittauslaite 

Kuten Visakse t 11 , mutta näyttö viisinume
roinen ja RS 232 -sovitin on laitteessa val
miina. 
Pituuden valintanäppäin ja kolme tiedontal
lennusnäppäintä . 

Oheislai tteet 

Kuten Visakset 11 :ssä . 

Mittaussovellukset 

Sovellus puutavarapölkkyjen keskuskiintomit
tausta, havu- ja koivutukkien kappaleittais
ta mittausta ja puutavarapölkkyjen tai run
kojen osina mittausta varten . Mittauksen 
yhteydessä voidaan tallentaa eräitä yleis
t ietoja puutavaraerästä. 

Hinta 1. 1. 1987 

Mittauslaite oheislaitteineen maksaa noin 
30 000 mk . 

uva 8. Visa set 21. Va1 ok . Visa Ky 



TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Mittauksen ajanmenekkiä eri mittauslaitteita 
käytettäessä tutkittiin tavanomaisessa aika
tutkimuksessa. Vertailukohtana eri mittaus
menetelmissä oli perinteinen mittaustapa: 
pystymittauksen puidenluvussa yhden miehen 
luku neulalomaketta käyttäen , metsurin suo
rittamassa mittauksessa puidenluku kaulainta 
ja mekaanisia laskimia käyttäen ja pino
mittauksessa sekä tukkien kappaleittainmit
tauksessa ylösottajaan perustuva mittaus. 

Pystymittauksessa seurattiin kolmen mittaa
jan työskentelyä, kahdella palstalla kutakin . 
Jokainen mittaaja luki poistettavat puut 
kaikilla puidenlukuun soveltuvilla laitteil
la arvotussa järjestyksessä. Aiemmin kaikki 
mittaajat olivat käyttäneet neulalomaketta 
ja Visakset 11:tä ja yksi mittaajista oli 
käyttänyt Metsämikroa . Lisäksi heille ope
tettiin muiden mittauslaitteiden käyttö ja 
annettiin mahdollisuus totutella niiden 
käyttöön ennen tutkimusta. 

Tukkien mittauksessa ja pinomittauksessa 
seurattiin neljän mittaajan työskentelyä, 
kolmella tukki- ja kuitupuupinolla kutakin. 
Mittaajat mittasivat tukit ja kuitupuupinot 
kaikilla jälkimittaukseen soveltuvilla 
laitteilla sa tunnaisessa järjestyksessä. 
Mittaajat olivat kummankin mittausmenetelmän 
käytt öön tottuneita, mutta Metsämikroa tai 
Visakset 21 :tä he eivät olleet aiemmin käyt
täneet . Mittaajat opetettiin käyttämään 
laitteita ja heille annettiin mahdollisuus 
totutella niiden käyttöön ennen tutkimusta . 

Metsurimittauksessa seurattiin viiden metsu
rin työskentelyä yhteensä kymmenen t yöpäivän 
ajan. Metsurit käy ttivät päivittäin arvo
tussa järjestyksessä puolen työpäivän ajan 
kaulainta sekä mekaanisia laskureita ja 
puolen työpäivän ajan metsurimittalaitetta . 
Kaikki metsurit olivat mittausmenetelmän 
käyttöön tottuneita. Heille opetettiin met
surimittalaitteen käyttö ja he saivat totu
t ella sen käyttöön ennen tutkimusta. 

Laitteiden tarkkuutta tutkittiin vertaamalla 
niiden näyttämää tulos ta mittanauhalla tar
kasti mi tattuun tu lokseen . Lai tteiden luo
tettavuutta tutkittiin mittaamalla vakio
kokoisten kappaleiden läpimit ta sa ta kertaa 
peräkkäin jokaisella laitteella ja vertaa
malla tuloksia kappaleiden t odelliseen läpi
mittaan . 

TULOKSET 

Puidenluvun ja laskennanvalmistelun 
suhteellinen ajanmenekki 
pystymittauksessa 

Pui..de.niuv un 6 uh.te.ell...<.ne.n a. j a.n.me.ne.k.IU. pll.ILf.a. 
k.oht~ eri mittauslaitteita käytettäessä oli 
keskimäärin seuraava (suluissa vaihteluväli 
mittaajittain) . 

Neulalomake 100 (100) 
Datadon 94 (90 - 100) 
Metsämikro 96 (86 - 104) 
Parcon 93 (91 - 96) 
Visakset 11 78 (71 - 91) 

Puidenluvun suhteellinen ajanmenekki elekt
ron~s~a mittauslaitteita käytettäessä oli 
pienin palstoilla, joilla mitattavien puiden 
tiheys , runkoa/ha, oli suurin. Tutkimus
palstoista kolme oli kuusivaltaisia ja yksi 
mäntyvaltainen, joten puulajin vaikutukses
ta puidenluvun ajanmenekkiin eri mittaus
laitteita käytettäessä ei voitu tehdä pää
telmiä. 

Pystymittauksen tulosten laskentaa varten 
mittaajat laskivat neulalomakkeilta runko
luvun runkolajeittain ja läpimittaluokit
tain sekä siirsivät sen PMP- 1- lomakkeelle 
ja täyttivät tunnistamistiedot tallennetta
viksi. Vastaavasti elektronisille mittaus
laitteille syötettiin puidenlukusovellusten 
edellyttämät yleistiedot leimikosta ja 
palstasta sekä tulostettiin tiedot paperi
nauhalle . 

LM k.e.nna.nva.hn.<Atei.u.n. 6 uh.te.ell...<.ne..n a. j a.n
me..ne.k.IU pw:t.a.a. k.oht~ eri mittauslaitteita 
käytettäessä oli keskimäärin seuraava 
(suluissa vaihteluväli mittaajittain) . 

Neulalomake 100 (100) 
Datadon 118 (87 - 245) 
Metsämikro 202 (138 - 446) 
Parcon 136 (1.12 - 232) 
Visakset 11 79 (61 - 131) 

Jotta tutkimusaineiston keruu ei olisi vie
nyt kohtuuttomasti aikaa , tutkimuspalstat 
rajattiin runkoluvultaan pieniksi (210 -
370 puuta/palsta) . Tavallisesti pystyynmi
tattavien palstoj en runkoluku on huomatta
vas t i suurempi, mikä lisää laskennanvalmis
telun ajanmenekkiä varsinkin neulalomaketta 
käytettäessä ja pienentää siten laskennan
valmistelun suhteellista ajanmenekkiä elekt
ronisia mittauslaitteita käytettäessä . Siitä, 
kuinka paljon palstan koko vaikuttaa lasken
nanvalmistelun aj anmenekkiin neulalomaketta 
käytettäessä, ei ole tietoa. 

Metsämikron ja Parconin puidenlukusovelluk
sissa tallennettavia yleistietoja on huomat
tavasti enemmän kuin muiden laitteiden. 
Yleistietojen tallennuksen ajanmenekki oli 
Datadonia käytettäessä keskimäärin 3 . 7 min/ 
palsta (noin 49 % laskennanvalmistelun koko
naisajanmenekistä), Metsämikroa käytettäessä 
4 . 4 minipalsta (noin 32 %), Parconia käytet
täessä 4 . 6 minipalsta (noin 53 %) ja Visak
sia 11 käytettäessä 0 . 6 minipalsta (noin 13 
prosenttia) . Toistaiseksi sovelluksissa ei 
voi ohittaa mittausvaiheessa yleistietojen 
tallennusta. Jos käytetään tiedonsiirtomah
dollisuutta , varsinainen tulostusaika voi
daan käyttää mittaustietojen siirtoon tie
donkeruuyksiköstä esimerkiksi mikroon . Suu
remman siirtonopeuden ansiosta tiedon siirto 
voi olla jopa nopeampaa kuin tulostus . 
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Puidenluvun ja t~kennanv~~elun suhteel
lisen kokonaisaj anmenekin ver t aamiseksi eri 
laitteita käytettäessä puidenluvun ajanmenek
ki laskettiin tuhannen puun palstalle, jol
loin kokona..i_6ajanmenekiU. pW:t.aa koh:t.i oli 
seuraava (suluissa vaihteluväli mittaajit
tain). 

Neulalomake 100 (100) 
Datadon 95 (91 - 100) 
Metsämikro 101 (97 - 107) 
Parcon 96 (95 - 98) 
Visakset 11 79 (71 - 91) 

Luvut sisältävät myös mittauksen valmistelu
ajan sekä kulkemisajan autolta palstalle ja 
takaisin. Laskennanvalmistelun ajanmenekki 
otettiin sellaisenaan tutkimuspalstoilta . 
Sen mahdollinen suureneminen palstan koon 
kasvaessa, kun käytetään neu lalomaketta, 
pienentäisi suhteellista kokonaisaj anmenek
kiä elektronisia laitteita käy t e tt äessä 
korkeintaan muutaman yksikön verran . 

Tutkimuksessa pyri tt iin selvitt ämään myös 
puidenluvun ja koepuiden mi tta uksen ajan
menekki, kun koepuu t mi t a t tiin pu idenluvun 
yhteydessä Metsämikroa käytt äen . Aineisto 
jäi siltä osin kuitenkin s uppeaksi. Edes 
alustavia päätelmiä siitä, mi t en pu idenluvun 
ja. koepuiden mitt auksen yhdistäminen vaiku t 
taa ajanmenekkiin, ei voitu tehdä . 

Tukiden kappaleittainmittauksen 
suhteellinen ajanmenekki 

Tukkien kappaleittaisessa mi tt a uksessa s a 
moin kuin pinomit t auksessakin ylösot t ajaan 
perustuvan mittauksen ajanmenekki on lasket
tu kertomalla t yöparin ajanmenekki - myös 
laskennan osalta - kahdella . 

VaM.ina..i_6en rrU.:t.:t.auk.6en ~uht.ee-tUnen ajan
menekiU. ~ukiU.a koh:t.i eri lait t eita käy t et 
täessä oli seuraava (su l u issa vaih t eluväli 
mittaajittain). 

Ylösottaja ja mittaaja 
Metsämikro 
Visakset 21 

100 (100) 
96 (81 - 107) 
73 (63 - 85) 

Tukkikasan koko ei vaikuttanut mittauksen 
suhteelliseen ajanmenekkiin . Mittauslait 
teiden väliseen eroon on saattanut vaikut 
taa se, että Metsämikrolla voidaan t arkistaa 
mahdollisten alamittaisten tukkien läpimitta 
tallentamatta sitä. Tätä mahdollisuutta 
käytettiin eräissä tapauksissa runsaasti ja 
tarkistus lisäsi ajanmenekkiä . 

L~kennan ~uht.ee-tUnen ajanmenekiU. · k~aa 
koh:t.i oli puolestaan seuraava (suluissa 
vaihteluväli mittaajittain). 

Ylösottaja ja mittaaja 100 
Metsämikro 23 
Visakset 21 16 
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(100) 
( 20 - 30) 
(12 - 26) 

Luvut sisältävät myös yleistietojen syöttä
misen tiedonkeruuyksikköön. Tukkikasan koko 
ei vaikuttanut laskennan suhteelliseen ajan
menekkiin . 

Metsämikrolla voidaan mitata useita tukki
kasoja ja tulostaa niiden tiedot kerralla. 
Silloin yleistietojen syötön ja laitteen 
tulostuskuntoon laiton ajanmenekki kasaa 
kohti pienenee ja myös laskennan suhteelli
nen ajanmenekki ylösottajaan perustuvan 
mittauksen ajanmenekkiin verrattuna pienenee . 
Jos mittauserään oletetaan kuuluvan kolme 
tukkikasaa, joiden tiedot tulostetaan ker
ralla, laskennan suhteellinen ajanmenekki 
Metsämikroa käytettäessä on 16, kun se ylös
ottajaan perustuvassa mittauksessa on 100. 
- Myös Visaksia käytettäessä voidaan kerral
laan mitata korkeintaan kolme tukkikasaa, 
jos samalla ei mitata raakkitukkeja. 

T ukiU.en rrU.:t.:t.au/2.6 en ja t~ kennan ~ uht.ee-tUnen 
kokona..i_6ajanmenekiU. laskettiin olettaen, 
että erässä on kolme kasaa . Suhteellinen 
kokonaisajanmenekki rrU.:t~~~ää koh:t.i eri 
mittauslaitteita käytettäessä oli seuraava 
(suluissa vaihteluväli mittaajittain) . 

Ylösottaja ja mittaaja 
Metsämikro 
Visakset 21 

100 (100) 
61 (56 - 76) 
51 (47 - 55) 

Pinomittauksen suhteellinen ajanmenekki 

P .inom.i:t.:t.au/2.6 en ~ uht.ee-tUnen a j anmenekiU. p.i
noa koh:t.i oli keskimäärin seuraava (suluissa 
vaihteluväli mittaajittain) . 

Ylösottaja ja mittaaja 
Metsämikro 

100 (100) 
94 (81 - 116) 

Suhteellinen ajanmenekki Metsämikroa käytet
täessä oli suurin, kun mitattiin pieniä 
pinoja . Koska kaikki mitattu kuitupuu oli 
silmävaraisesti katkottua, ajanmenekkeihin 
sisältyy myös pölkkyjen keskipituuden määri
t ys pinossa . 

L~ kennan ~ uht.ee-tUnen a j anmenekiU. rrU.:t.:t.aM
~ä koh:t..i oli seuraava, kun erään oletet
tiin kuuluvan kolme pinoa, joiden tiedot 
tulostettiin kerralla (suluissa vaihteluväli 
mittaaj ittain) . 

Ylösottaja ja mittaaja 100 
Metsämikro 33 

(100) 
(23 - 50) 

Pinon koko ei vaikuttanut laskennan suhteel
liseen ajanmenekkiin . 

P.inom.i:t.:t.auk.6en ja ~kennan ~uht.ee-tUnen 
koko~ajanmenekki laskettiin olettaen, 
ett ä mittauserässä on kolme kuitupuupinoa . 
Suhteel l inen kokonaisajanmenekki rrU.:t.:t.aM~ää 
koh:t.i oli seuraava (suluissa vaihteluvä li 
mittaajittain). 

Ylösottaja ja mittaaja 
Metsämikro 

100 (100) 
66 (55 - 74) 



Puidenluvun suhteellinen ajanmenekki 
metsurimittauksessa 

Puidenluvun suhteellinen ajanmenekki puuta 
kohti oli metsurimittauksessa mittalaitetta 
käytettäessä keskimäärin 139 (vaihteluväli 
mittaajittain 60- 500), kun vastaava ajan
menekki kaulainta ja mekaanisia laskureita 
käytettäessä oli 100. Ero mittauslaitteiden 
välillä johtunee ainakin osittain siitä, 
että metsurimittalaitetta käyttäessään met
surin on mitattava jokainen puu . Puiden 
rinnankorkeusläpimitta ei vaikuttanu t mit 
tauksen suhteelliseen ajanmenekkiin . 

Puidenluvun absoluuttinen ajanmenekki oli 
kaulainta käytettäessä keskimäärin 5 cmin/puu 
(vaihteluväli mittaajittain 2 - 19 cmin/puu), 
mikä vastaa hyvin aiemmassa Metsätehon tutki
muksessa (Metsätehon katsaus 11/1986) todet
tua ajanmenekkiä. 

Mittauslaitteiden tarkkuus 

Useimmissa tapauksissa laitteiden tarkkuus 
oli hyvä ja tarkkuudessa saavutettiin val
mistajien ilmoittama taso. Vain muutamissa 
läpimittaluokissa sekä Dataxin että Visak
sien mittasaksilla ero laitteen näyttämän ja 
t odellisen mitan välillä oli 2 mm . Metsuri
mittalaitteen ilmoittaman läpimittaluokan 
rajan ja todellisen mitan välinen ero oli 
-3 - +2 mm . 

Toistomittauksissa kaikilla laitteilla saa
tiin 100-prosenttisesti oikea tulos. 

Mittauslaitteiden ergonomia 

Kaikkia laitteita käytettäessä mittausväli
nettä joudutaan kannattelemaan käsin mitta
uksen aikana . Datadonia, Metsämikroa ja 
Parconia käytettäessä tätä rasitusta pienen
tää se , että tiedonkeruuyksikkö on erillinen 
ja sitä voidaan pitää kantotelineessä tai 
-laukussa. Kevein mittausvälineistä oli 
Dataxin mittasakset . Pystymittauksessa niitä 
käytettäessä käsiä joudutaan kuitenkin pitä
mään n äppäinten sijoittelun takia hyvin yl 
häällä . Visakse t 11:n painoa keventää kanto
hihna. Sen jatkuva käyttö voi kuitenkin 
rasittaa niskaa . Metsämikron käyttöä helpot 
tavat kantovaljaat . Lisäksi mittausvälineen 
ja sen kahvojen muotoilun ansiosta käsiä 
voidaan pystymittauksessa pitää hieman alem
pana kuin muita laitteita käytettäessä . 

Metsurimittalaite oli suhteellisen painava 
ja sen painopiste oli laitteen etuosassa, 
mikä rasittaa erityisesti rannetta . Sarja
valmistuksessa laite kevenee ja myös paino
pisteen sijainti paranee. 

Datadonissa ja Visaksissa näyttö on riittä
vän suuri. Parconissa ja Metsämikrossa se on 
pienempi ja varsinkin Metsämikron näyttöä 

voi joskus olla vaikea lukea. Metsämikron 
näyttöä kehitetäänkin tässä suhteessa parem
maksi. 

KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA LAITTEISTA 

Käyttäjien kokemukset perustuvat tutkimuk
seen osallistuneiden mittaaj ien kokemuksiin 
lyhyeltä ajalta. Kokemuksia tiedusteltaessa 
mittaajat olivat kuitenkin käyttäneet kaik
kia tutkittuja laitteita. 

Datadonin parhaina puolina pidettiin keveyt
tä , käytön yksinkertaisuutta sekä nopeaa ja 
selkeää tulostusta. Tietojen rekisteröintiä 
oli joskus vaikea tarkkailla, koska mitat 
taessa näyttö ei ollut näkyvissä ja merkki
ääni oli heikko. 

Metsämikron käyttöä helpotti pystymittauk
sessa se, että näytössä on runkolajin lyhen
ne kirjaimin ja virheiden poisto on helppoa. 
Muutoinkin sovellukset ohjaavat käyttäjää . 
Metsämikron monipuolisuus tuo myös ongelmia : 
ainakin alussa laitetta pidettiin monimut 
kaisena . Näyttö näkyi joskus huonosti ja 
liian vähän aikaa. 

Parconin näyttöä pidettiin hyvänä ja Dataxin 
mittasaksia keveinä . Mittasakset saattavat 
kuitenkin jatkuvassa käytössä olla rakenteel
taan heikot. Ohjelmien vaih to Parconissa on 
helppoa, koska ohjelmat ovat erillisillä 
kaseteilla, jotka mittaaja voi helposti 
vaihtaa . Tiedonkeruuyksikön pito kantoteli 
neessä rinnalla oli hankalaa ; teline puristi 
ja laite esti hieman näkyvyyttä . Runkolajin 
numero mittasaksissa on pieni . Rekis teröin
nin merkkiääni on heikko ja virheiden kor
jaus hankalaa . 

Visaksien parhaina puolina pidettiin selvää 
näyttöä ja merkkiääntä . Laitteiden käyttö 
on yksinkertaista niin tietojen tallennuksen 
ja virheiden korjauksen kuin tulostuksenkin 
osalta . Varsinkin pystymittauksessa Visaksia 
pidettiin painavina. 

TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 

Visakset 11 :tä lukuun ottamatta mittaajat 
olivat käyttäneet mittauslaitteita vasta 
vähän aikaa . Se vaikutti tuloksiin ja se 
on otettava huomioon sekä silloin, kun ver
rataan mittauslaitteita perinteisiin mene
telmiin, että silloin, kun niitä verrataan 
keskenään. Kun laitteita varten on tehty 
enemmän mittaussovelluksia ja niiden käytös
tä on saatu lisää kokemuksia , on syytä 
tutkia niiden käyttöä uudestaan. 

Aiemmin on tutkittu pystymittauksen puiden
luvun ajanmenekkiä Visakset 10 :tä ja neula
lomaketta käytettäessä (Metsätehon katsaus 
5/1981). Visakset 10 : n ja 11 :n välillä ei 
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ole varsinaisessa mittauksessa merkittäviä 
eroja. Tuolloin puidenluvun ja laskennan
valmistelun suhteellinen kokonaisajanmenekki 
oli Visaksia käytettäessä neulalomakkeen 
käyttöön ve~rattuna lähes samansuuruinen 
kuin tässäkin tutkimuksessa. 

Mittauslaitteiden käytön kannattavuuteen 
vaikuttavat mm. niiden avulla saavutettava 
ajanmenekin säästö suhteessa ajanmenekkiin 
perinteisiä mittaustapoja käytettäessä, 
laitteiden hankinta-, korjaus- ja huoltokus
tannukset, pääoman korko sekä vuosittain 
mitattava puumaara. Lisäksi on otettava 
huomioon laitteilla mahdollisesti saavutet
tava parempi tarkkuus varsinkin huonoissa 
olosuhteissa mitattaessa sekä tietojen nope
ampi siirto niitä tarvitseville samoin kuin 
mahdollisuus tehostaa yleensäkin mittauksen 
järjestelyjä. 

Mittauslaitteilla ajanmenekin pienenemisen 
kautta saavutettu kustannussäästö perintei
seen mittaustapaan verrat3una oli pystymit
tauksessa noin 0, 60 mk/m , tukkien l<Jppa
leittainmittauksessa noin 0,~ mk/m ja 
pinomittauksessa noin 0,30 mk/m , kun mitta
uksen kustannukset perinteisellä mittausta
valla laskettiin Metsätehon tiedotusten 347 
ja 390 mukaan ja ajanmenekin säästö mittaus
laitteita käytettäessä laskettiin ajanmene
kiltään pienimmän laitteen mukaan. Laskel
massa otettiin huomioon myös matkakustan
nukset.. Kustannussäästö pystymittauksessa 
edellyttää, että työparin kummallakin mittaa
jalla on käytössään mittauslaite. Jälkimit
tauksessa oletettiin, että perinteisellä 
tavalla mitattaessa mukana ovat toimihenkilö 
ja mittausapulainen ja mittauslaitetta käy
tettäessä vain toimihenkilö. Kun jälkimit
tauksessa oli perinteisellä tavalla mitatta
essa kaksi toimihenkilöä, elektronisilla 
mittauslaitteilla saavutettu kustannussä1stö 
oli tukkien mittauksessa noin ~,65 mk/m ja 
pinomittauksessa noin 0,55 mk/m • Palkat ja 
kilometrikorvaukset laskettiin 1.1.1987 voi
massa olleen työehtosopimuksen mukaan. 

Laitteiden pitoajaksi, jonka kuluessa ne 
joko vanhenevat teknisesti tai kuluvat käyt
t ökelvottomiksi, oletettiin 4 vuotta, pää
oman koroksi 8 %, vuotuisiksi korjaus- ja 
huoltokustannuksiksi 5 % hankintahinnasta ja 
laitteen jäännösarvoksi 0 mk . 

Metsäteho Review 3/1987 

Kun työpari mittaa pystyyn vuodessa 5 kuu
kauden ajan, pystyynmitattu puumaara on 
edullisimpia mittausta~oja käytettäessä kes
kimäärin noin 17 000 m . Jos kahden mittaus
laitteen hankintahinta on yhteensä 30 000 mk, 
laitteet tuottavat niihin sijoitetut rahat 
takaisin edellä esitetyin perustein noin 9.1 
vuodessa (takaisinmaksuaika). Laitteesta on 
oletettu tehtäväksi vuosittain 25 %:n tasa
poistot. Jos vuotuinen mittausaika on 1 
kuukautta, mitataan vuodessa noin 25 000 m 
ja takaisinmaksuaika on noin 5.1 vuotta. 
Vastaavasti 10 kuu~audessa työpari ehtii 
mitata noin 35 000 m , jolloin takaisinmaksu
aika on noin 2. 9 vuotta . Investointia voi
taneen pitää kannattavana, jos takaisinmaksu
aika on lyhyempi kuin laitteen pitoaika. Kun 
pystymittaus järjestetään tehokkaasti, tuo
tokset voivat olla jonkin verran edellä esi
tettyjä suuremmat. 

Jälkimittaukseen samoin kuin sekä pysty
että jälkimittaukseen soveltuvien laitteiden 
·kannattavuutta voidaan tarkastella samalla 
tavoin kuin py stymittaukseen soveltuvien 
lait teiden. Lait teiden takaisinmaksuaikaan 
vaikuttaa olennaisesti, miten suuri puumäärä 
niillä vuosittain mitataan ja miten se 
jakautuu ajan ja määrän suhteen eri mittaus
menetelmien kesken. 

Pystymittaustietojen tallennus ainakin pui
den luvun osalta jää pois, kun käytetään 
hyväksi mittauslaitteiden automaattista tie
donsiirtoa. Nykyisin menetelmin tallennus
kustannuk~et ovat keskimäärin hieman runsaat 
0,10 mk/m. Tallennuskustannukset ja varsin
kin mittaustietojen nopean käytettävyyden 
mahdollisesti mukanaan tuomat hyödyt vaihte
levat kuitenkin huomattavasti yrityksittäin. 

Pysty- ja/tai jälkimittaukseen soveltuvien 
mittauslaitteiden kannattava käyttö edellyt
tää, että vuosittain mitattavat puumäärät 
ovat suuret. 

Metsurimittalaitteen käytön kannattavuuteen 
vaikuttavat paitsi mittauksen ajanmenekki 
myös sarjavalmisteisen laitteen lopullinen 
hinta ja kestävyys, jota tässä tutkimuksessa 
ei pystytty selvittämään. Joka tapauksessa 
laitetta käytettäessä on mahdollista siirtyä 
läpimitan mittauksessa 2 cm:n luokitukseen, 
mikä parantaa mi ttauksen tarkkuutta. Lisäk
si mittaustietojen automaattinen rekiste
röinti voi tarkentaa mittausta. 

ELECTRONIC EQUIPMENT FOR MEASUREMENT OF TREES AND TIMBER 

The aim of the research project was to make 
preliminary tests on electronic equipment 
used for measurement of trees and timber. 

Particular attention was paid to measuring 
precision and measurement time expenditure . 
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