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Tarvittaessa mit taustu losta voidaan tarkis
taa vielä hakkuun jälkeen mittaamalla esimer
kiksi lahojen runkojen tukkiosasta tehdyn 
kuitupuun tilavuus ja vähentämällä se tukki
en tilavuudesta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
kuinka tarkasti pystymittaajat käytännössä 
arvioivat koepuiden osittelutarpeen ja kuin
ka tarkasti he arvioivat eri puutavaralajien 
päättymiskorkeudet. Erityisesti kiinnitet
tiin huomiota mäntytukkirunkojen mittaukseen. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

• TUTKIMUKSEN TAVOITE 
Tutkimusta varten valittiin aiemmin pystyyn
mitatuista leimikoista hakkuun jälkeen jouk
ko pystymittauksen koepuita . Puista kirjat
tiin muistiin aiempien mittausten mukaisesti 
koepuutunnukset rinnankorkeusläpimitta, 
pituus ja useimmiten myös yläläpimitta sekä 
mahdolliset osittelutiedot. Koepuista teh
dyistä puutavara- ja hylkykappaleista mitat
tiin pituus ja latvaläpimitta . Lisäksi 
merkittiin muistiin puutavaralaji. 

Puutavaran mittaukselta vaaditaan riittävää 
tarkkuutta paitsi kokonaispuumäärän osalta 
myös puutavaralajeittain. 

Pystymittauksessa (PMP-systeemissä) kokonais
puumäärän jako tukki- ja kuitupuuhun perus
tuu ns. sahalaitafunktioihin, joiden avulla 
Voidaan laskea koepuiden tukkiosan päättymis
korkeus. Funktiot on laadittu sadoista lei
mikoista kerätyn aineiston perusteella, 
mutta ne on tarkoitettu käytettäviksi vain 
silloin, kun lasketaan tekniseltä laadultaan 
tavanomaisten runkojen jakoa puutavaralajei
hin. Poikkeuksellisten runkojen - esimerkik
si mutkaisten ja koroja sisältävien runkojen 
- puutavaralajien tilavuuden laskentaa var
ten koepuista on arvioitava eri tavaralajien 
päättymiskorkeudet ja käytettävä niitä saha
laitafunktioiden sijasta. Pystymittaajien on 
ratkaistava, milloin yleisiä funktioita ei 
enää voida käyttää, vaan päättymiskorkeudet 
on arvioitava eli koepuu on ositeltava . 

Koepuiden käyttöosan tilavuus laskettiin 
PMP-systeemissä käytett ävien yhtälöiden ja 
koepuista mitattujen tunnusten avulla. Ko
konaist ilavuus jaettiin puu tavaralaj eiksi 
kolmella eri tavalla: PMP-systeemin saha
laitafunktioiden avulla (osittelematon tila
vuus), sahalaitafunktioiden ja koepuiden 
osittelun avulla (osite.ltu tilavuus) sekä 
hakkuun jälkeen mitattujen puutavarakappa
leiden pituuden avulla. Kokonaistilavuus 
oli siis kaikissa vaihtoehdoissa sama ja 
erot eri puutavaralajien osuudessa johtuivat 
eroista puutavaralajien päättymiskorkeuk
sissa. 
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Tutkimustyömaat ja koepuut valittiin satun
naisesti kolmen Metsätehon jäsenyrityksen 
pystyynmitatuista hakkuutyömaista Etelä-Suo
mesta keväällä 1988 . Leimikot oli mitattu 
edellisenä talvena . Sekä pystymittauksessa 
että hakkuussa oli noudatettu 1.4 .198 7 käyt
töön hyväksyttyjä sahatukkien mitta- ja laa
tuvaatimuksia, jotka olivat jonkin verran 
ankarammat kuin nykyisin voimassa olevat 
vaatimuks et. 

Kaikkiaan aineistoa kerättiin 39 j äreästä 
avohakkuuleimikosta. Mäntytukkirunkoj a mi
tattiin leimikoittain 21 - 29 ja kuusitukki
runkoj a 3 - 10 ( 11 leimikosta e i mitattu 
lainkaan kuusia ) . Koepuut edustivat leimi
koittain runsasta 10 %:a pystymittauksen koe
puista tilavuudeltaan keskimääräisessä leimi
kossa. Kaikkiaan aineistoon sisältyi 965 
mäntyä ja 143· kuusta. 

TULOKSET 

Ositeltujen koepuiden osuus 

Mäntykoepuista oli ositeltu (tukkiosan päät
tymiskorkeus tai hylky- ja kuitupuuleikot 
merkitty) leimikoittain keskimäärin 68 %. 
Eniten koepuita oli ositeltu leimikoissa, 
joissa osittelemattoman ja hakkuun jälkeen 
mitatun tilavuuden ero oli suurin (kuva 1). 
Kuusista päättymiskorkeuksia oli arvioitu 
vähemmän kuin männyistä, leimikoittain kes
kimäärin 30 %:sta koepuita. 

Sahalaitafunktioita laadittaessa poikkeuksel
lisina runkoina pidettiin runkoja, joissa 
tukkien minimilatvaläpimitan täyttävästä 
rungonosasta jää latvasta kuitupuuksi tek
nisten vikojen vuoksi enemmän kuin 4 - 6 m. 
Ainakin niistä tukkiosan päättymiskorkeus 
olisi arvioitava. Sellaisia runkoja oli 
tässä aineistossa männyistä 24 % ja kuusista 
12 %. Näistä poikkeuksellisista rungoista 
oli ositeltu männyistä 85 % ja kuusista 30 %. 
Muista rungoista oli ositeltu männyistä 60 % 
ja kuusista 30 %. Kaikkiaan tukkiosan päät
tymiskorkeus oli arvioitu männyistä sitä 
useammin, mitä suurempi ero oli sahalaita
funktion avulla lasketun ja hakkuun jälkeen 
mitatun tukkiosan pituudessa. Kuusista 
tukkiosan päättymiskorkeuksia oli arvioitu 
satunnaisemmin. 

Osittelun tarkkuus 

Koepuiden osittelu paransi merkittävästi 
pystymittauksen tarkkuutta. Sahalaitafunk
tioiden avulla laskettu mäntytukkien ositte
lematon tilavuus oli leimikoittain keskimää
rin 18 % suurempi, mutta koepuiden osittelu 
huomioon ottaen laskettu tilavuus 1 %:n suu
rempi kuin hakkuun jälkeen mitattu tilavuus. 
Myös leimikoittainen vaihtelu pieneni osit
telun ansiosta merkittävästi (kuvat 1 ja 2). 
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Ositellun tilavuuden 
suhde todelliseen 
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Kuva 2. Koepuiden ositte lun mukaa n lasketun tukkiosan 

Kuusitukkien osittelematon tilavuus oli kes
kimäärin 18 % suurempi ja ositeltu tilavuus 
14 % suurempi kuin hakkuun jälkeen mitattu 
tilavuus. Syy tilavuuseroihin oli yleensä 
joko se, että hakkuussa noudatetut tukkien 
pituudet poikkesivat laskennassa käytetyistä, 
tai se, että tukkiosasta oli tehty kuitupuu
leikkoja, joita ei ollut otettu huomioon koe
puiden osittelussa. Osa kuitupuuleikoista 
oli katkaistu lyhyiksi (2 . 0 - 2 . 5 m), jol 
loin ne on mahdollista erottaa latvakuitu
puusta ja mitata erikseen hakkuun jälkeen, 
mikä pienentää tilavuuseroja. Leimikoittain 
kuusitukkien PMP- systeemillä laskettu tila
vuus suhteessa hakkuun jälkeen mitattuun 
tilavuuteen vaihteli enemmän kuin mäntytuk
kien, mihin osittain vaikutti se, että kuusi
koepuita tutkittiin leimikoittain vain muu
tamia (kuvat 1 ja 2) . 

Sekä mänty- että kuusikoepuissa puutavara
lajisiirtymät aiheutuivat siirtymistä tukki
ja kuitupuun kesken. Hylkyleikot eivät mer
kittävästi vaikuttaneet puutavaralajisiir
tymiin. 

Männyistä arvioitu tukkiosan pituus oli 
keskimäärin 0 . 6 m lyhyempi ja kuusista 0 . 8 m 
pitempi kuin hakkuun jälkeen mitattu tukki
osan pituus . Vähintään - metrin tarkkuudella 
tukkiosan pituus oli pystytty arv1o1maan 
49 %:sta mäntykoepuita (kuva 3) ja 60 %:sta 
kuusikoepuita. Ar vioidun ja mitatun tukki
osan pituuden välinen hajonta oli suurin 
pitkissä puissa. 
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TULOSTEN TARKASTELU 

Tutkimusaineisto on kerätty hakkuutyömailta, 
joilla sekä pystymittauksessa että hakkuussa 
oli noudatettu ankarampia sahatukkien mitta
ja laatuvaatimuksia kuin nykyisin voimassa 
olevat, ja tulokset on laskettu silloisen 
PMP-systeemin mukaan. Sen jälkeen PMP-sys
teemin sahalaitafunktioita on muutettu uuden 
aineiston perusteella. Aiempaan verrattuna 
mäntytukkien tukkiosan tilavuus pieneni Met
säntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan Etelä
Suomessa keskimäärin 1. 3 % ja kuusitukkien 
1. 4 %. Siksi varsinkaan kuusen puutavara
lajisiirtymistä osittelemattomien, ösiteltu
jen ja hakkuun jälkeen mitattujen tilavuuk
sien välillä ei voida tehdä suoraan päätel
miä nykyisen PMP-systeemin tarkkuudesta. 

Tutkimustyömaat valittiin vasta hakkuun jäl
keen, joten sekä pystymittauksessa että 
hakkuussa oli noudatettu keskimääräistä huo
lellisuutta ja tulokset kuvaavat koepuiden 
osittelussa saavutettua keskimääräistä tark
kuutta. Hakkuun jälkeen ei todettu, oliko 
runkoj en tukkiosa käytetty täysimääräisesti 
hyväksi vai oliko tukkeja tehty kuitupuuksi 
tai päinvastoin. Pystymittaaj ien mittaus
tarkkuudessa on luonnollisesti eroja, mutta 
vaikutuksen suuruutta ei pystytty selvittä
mään, koska samat mittaajat olivat mitanneet 
enintään kaksi tutkimusleimikkoa. 

Pystymittaajat pystyvät arvioimaan koepuiden 
osittelutarpeen sekä leimikoittain että koe
puittain melko hyvin. Poikkeuksellisista 
rungoista päättymiskorkeudet oli yleensä 

Metsäteho Review 9/1989 

mitattu, mutta jonkin verran oli tehty myös 
turhaa työtä mittaamalla päättymiskorkeuksia 
tekniseltä laadultaan tavanomaisista rungois
ta. Käytännön ohjeena voitaneen pitää sitä, 
että tukkiosan päättymiskorkeus on syytä 
mitata, kun sahatukkien mittavaatimukset 
täyttävästä rungonosasta joudutaan tekemään 
kuitupuuksi enemmän kuin noin kolme metriä. 

Myös tukkiosan päättymiskorkeus pystytään 
arvioimaan melko tarkasti ja tukkien laatu
vaatimusten yksinkertaistaminen on helpotta
nut arviointia. Tarkkuuden ylläpitämiseksi 
arviointia on kuitenkin harjoiteltava ja 
mittaustuloksia verrattava hakkuun jälkeen 
mitattuun puutavaralajijakoon. Toisaalta on 
huolehdittava siitä, että sekä hakkuussa 
että tulosten laskennassa noudatetaan samoja 
puutavaran mittavaatimuksia. Tukkiosuudesta 
tehdyt kuitupuuleikot on mitattava erikseen 
hakkuun jälkeen. 

PMP-systeemiin tehtyjen uudistusten jälkeen
kään pystymittauksen puutavaralajijaossa ei 
päästä riittävään tarkkuuteen pelkästään 
sahalaitafunktioiden avulla, vaan tarvitta
essa koepuista on arvioitava ainakin tukki
osan päättymiskorkeus. - Uusi sahalaita
funktio kuvannee kuitenkin hyvin tekniseltä 
laadultaan tavanomaisten mäntytukkirunkoj en 
puutavaralajijakoa tukki- ja kuitupuun kes
ken. Verrattuna tässä tutkimuksessa hakkuun 
jälkeen mitattuun tukkiosan pituuteen uuden 
funktion mukaan laskettu tukkiosa oli tavan
omaisissa rungoissa keskimäärin 0.2 m pitem
pi. Todennäköisesti ero johtuu lieveromistä 
laatuvaatimuksista. 
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Pystymittaus 

Key words: Timber measurement, accuracy 
Measurement on the stump 

THE ACCURACY OF SAW TIMBER VOLUME ESTIMATION; 
WOOD MEASURED ON THE STUMP IN SOUTHERN FINLAND 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSUITTO RY:N METSATYONTUTKIMUSOSASTO 
PL 194 (Fabianinkatu 9 B) · 00131 HELSINKI · Puhelin (90) 658 922 

HELSINKI 1989 PAINOVALMISTE 


