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PUIDEN JA PUUTAVARAN ELEKTRONISET MITTAUSLAITTEET 

Tapio Räsänen 

Pystypuiden ja puutavaran mittaukseen mark-
7 kinoilla on jo muutaman vuoden ajan ollut 

elektronisia mittalaitteita. Laitteiden 
käyttö on huomattavasti yleistynyt niiden 
mittaustarkkuuden parantumisen, mittausgön 
rationalisoinnin ja yhä kasvavien gövoima
kustannusten johdosta. 

Useimpien mittalaitteiden perusratkaisu on 
pohjautunut mittasaksiin ja erilliseen tie
donkeruulaitteeseen. Viime aikoina tätä 
perusratkaisua on huomattavasti kehitetg, ja 
siksi laitteita on tarjolla tätä nykyä melko 
monia. Varsinkin mittalaitteisiin kuuluvat 
ohjelmat kehittyvät kaiken aikaa mittausmene
telmien ja lainsäädännön myötä. 

Mittalaitteiden tarjontaan 1990-luvulla vai
kuttanee eniten metsävaiheen mittausmenetel
mien uusjako . Arvioiden mukaan järeän puun 
kappaleittainmittaus sekä puutavaran pino
mittaus vähenevä t huomattavasti s i tä mukaa, 
kun mittaus hakkuukoneen mittalaitteella sekä 
tehtaallamittaus lisääntyvät. Perinteinen 
pystymittaus myös vähentynee, mutta sen si
jaan metsurimittaus lisääntynee siten, että 
menetelmien yhteenlaskettu osuus pysynee 
ennallaan. Mittalaitteiden markkinat alkavat 
olla täynnä, joten vastaisuudessa keski 
tyttäneen vain joihinkin ratkaisuihin . 

Tässä katsauksessa esitellään nykyisin mark
k inoil la.JmJe olevat kuuden valmis tajan tai 
markkinoijanpuiden ja puutavaran mittaukseen 
tarkoitetut elektroniset mi ttal a itemerki t. 
Halleja ja laiteyhdistelmiä on joillakin val 
mistajilla useampia . Katsauksen tiedot pe 
rustuvat valmistajien tai markkinoijien anta
miin tietoihin. 

Mittalaitteiden markkinoijat edustavat kuutta 
eri laitemerkkiä, joista suurin osa on koti
maisia valmisteita. Joillakin markkinoij illa 
on kuitenkin joko mittalaite tai tiedonkeruu-

laite tai molemmat täysin ulkomaista valmis 
tetta . Maastossa kerättävää tietoa varten 
maailmalla on laitteita tai käsitietokoneita 
runsaasti tarjolla. Myös erilaisia puiden ja 
puutavaran mittaukseen t a rkoitettuja mitta
saksia tai vastaavia on saatavissa. 

Tekoisiltä ominaisuuksiltaan kaikki mitta 
laitteet soveltuvat hyvin työskentelyyn vaih
televissa s ä issä . Niiden mittaustarkkuus on 
myös hyvä. Laitteita on kui tenkin syytä aika 
ajoin kalibroida ja niiden mittaustarkkuutta 
seurata. Oheis- ja lisälaitteiden tarjonta 
on melko kirjavaa, mutta yleensä kaikki työs
kentelyssä t arvittava varustus on saatavilla. 

Mittalaitteiden suurin ja olennaisin ero on 
niiden soveltuvuudessa eril a isiin mittaus 
tehtäviin ja mittausohjelmavalikoimassa. 
Eräät laitteet on tarkoitettu vain yhtä tiet 
tyä mittausmenetelmää, esimerkiksi pystymit
tausta tai metsurimittausta varten. Toisilla 
laitteilla pystytään suoriutumaan useista eri 
mittaustehtävistä , esimerkiksi vain valitse 
malla haluttu mittausohjelma tai vaihtamalla 
ohjelmakasettia. Lisäksi laitteiden käyt 
tökelpoisuus myös muihin, käyttäjän omiin 
sovellustarpeisiin vaihtelee. 

Osa tiedonkeruulaitteista on ns. käsitietoko
neita , joille voidaan tarvittaessa ohjelmoida 
myös muita kuin jo tarjolla olevia sovelluk
sia. Sentapaisia tehtäviä voisivat olla 
erilaiset leimikonsuunnittelu-, metsätalous
suunnittelu- ja taimikoninventointitehtävät, 
joihin useilla organisaatioilla on tarvetta 
ja joiden siirto tietokoneelle poistaisi 
kokonaan kalliin tallennustyön. Laitteiden 
ohjelmointimahdollisuuksia kannattaa sns 
hyödyntää. Laitetta valittaessa kannattaa 
ottaa selville markkinoijantarjoama ohjelma
tuki, jotta varmuus laitteiden käyttökelpoi
suudesta myös mittauslainsäädännön ja -käy
tännön muuttuessa säilyisi . 
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Mittalaite: 

Mårkkinointi 

Käytössä 
- vuodesta 
- kpl Suomessa 

Käyttö
mahdollisuudet 

Mittausjärjestelmän 

Datalogger 2000 

Sunit Oy (Pas i Keronen), Insinöörin
katu 8, 50100 MIKKELI 

1988 
20 

pystymittaus , tukkien ja pinotavaran 
varastollamittaus, koneellisesti val
mistetun puutavaran tarkastusmittaus, 
tukkien ja kuitupuun otantamittaus, 
suunnittelusovellukset 

muodostavat Datalogger 2000 -tiedonkeruulaite ja 
yksiköt Mantax -mittasakset 

Vakio-ohjelmat 

Mittausvllline: 

Valmistaja 

PMP - mittaus, koneellisesti valmistetun 
puutavaran tarkastusmittaus, tukkien 
kappaleittainmittaus, kuitupuun pino
mittaus 

Mantax-mitlllsakset 

PAY, Sveitsi 

Koko : pit. x kork. x syv . , mm 
- sakset 750 x 80 x 25 

kotelo 180 x 35 x 50 

Paino 
- sakset 800 g 
- sakset + koeelo 800 g 

Näyttö LCD-näyttö, iso puulajinäyttö l 15 
(2 merk.) kork. 13 mm, pienempi l äpi
mittanäyttö 

Näppäimet 

Äänimerkit 

Muisti 
- tiedot 
- ohjelmat 

Rekisterien määrä 

1 rekisteröintipainike + 3 valinta-/ 
toimintapainiketta 

tiedonkeruuyksikössä 

Tallennuskapasiteet ti/ 
rekisteri 

Virranlähde paristo tai akku 9 V 

Lataus verkkovirta/auto 

Latausaika 1 10 tuntia 

Varauksen ilmaisin merkkilamput 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

10 v ~ kk käyttöakun ehdyttyä 

Käyttöaika yhdellä 20 - 40 tuntia 
latauksella 

Käyttölämpötila -20 +70 °C 

Vedenpitävyys on 

Liitännät 

Läpimitan 
tunnistustapa 

Mittausalue 

Mittaustarkkuus 

Tilavuuden 
määritys 

tiedonkeruuyksikköön 

magneettikisko 

0.0 52.3 cm 

±l mm 

tiedonkeruulaitteen ohjelmilla 

Samanaikaisesti 15 
mitattavien puu
tavaralajien määr ä 

Testiohjelmat ei 

Käyttömahdollisuus ei 
itsenäisesti ilman 
tiedonkeruulaitetta 

Sovellusohjelmat 

Oheislaitteet ja 
varusteet 

Hinta, 1 . 6 . 1990 

Takuu 

Tärkeimmät 
käyttäjät 

Tiedonkeruulaite: 

Valmistaja 

asiakkaiden tarpeiden mukaan 

latauslaitteet, varustelaukku, tiedon· 
siirtokaapelit, mittanauha 7 m, kanto 
liivit, ulkopuolinen hätäakku, saksissa 
IR-tiedonsiirtoyksikkö 

30 000 50 000 mk sovelluksien mukaan 

Datalogger l v, Mantax 1, v 

puunhankintaorga.nisaatiot , mekaaninen 
metsAteollisuus 

Damlogger 2000 

Sunit Oy 

Koko: pit. x kork. x syv., mm 

Paino 

Näyttö 

Näppäimistö 

Muisti 
tiedot 
ohjelmat 

Rekisterien cäärä 

250 X 40 X 100 

650 g 

4 x 16 me r kin LCD-ohjelmanayttö, koko 
6 mm ja 1 x 4 merkin LCD-mittausnäyttö 

16 nåppäintä 

64 512 k8 
6 k8 

riippuu sovelluksesta 

Tallennuskapasiteetti/ 
rekisteri riippuu sovellusten määrästä / yksikkö 

Virranlähde nikkelikadmium-akku 

Lataus verkkovirta/auto 

Latausaika 10 13 tuntia 

Varauksen ilmaisin merkkilamput 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpöt Ua 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Tulostus
mahdollisuudet 

Muuta 

10 v tai 3 kk akun ehdyttyä 

20 40 tuntia 

-30 +70 •c 

on 

2 x RS-232C 

kaikki RS- toimiset kirjoittimet 

A/D-muunnin ; I /0-toiminnot ohjelmoita
vissa; ohjelmoitavuus C, PL/M ja 
Assembler; liitynnäe viivakynå, viiva
kortinlukija, magneettikortin lukija; 
prosessori Intel 80C31; mahdollisuus 
kytkeä kaksi näyttöyksikköä 

(~ 
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Mittalaite: 

Ma r kkinointi 

Käytössä 

vuodesta 
kpl Suomessa 

Käyttö 
mahdollisuudet 

Forestor 

Dinalt Oy (Aki Puustjärvi), Vilppulantie 
10 G 52, 00700 HELSINKI 

1987 

mittasaksilla pystymittauksen puidenluku; 
mittasakset ja tiedonkeruulaite yhdistet
tynä myös pystymittauksen koepuiden 
mittaus; tukkien ja pinotavaran varas· 
tollamittaus ja kehamittaus; tiedonkeruu
laite soveltuu yksinAan erilaisiin 
tiedonkeruutehtaviin 

Mittausjärjestelmän 
muodostavat M900-tiedonkeruuyksikkö, Forestor 500 -
yks iköt tai 600 -mitt.asakset, Climax-korkeus

mittari , MIP16-maastokirjoitin 

·tittausvftline: Forestor 500 1 600 

Valmi staja Victor Hicronic 

Koko: pit. x kork. x syv . , mm 
sakset 690 x 320 x 40 
kotelo ei ole 

Paino 
sakset 800 g 
sakset + koeelo 800 g 

Näyttö 4 numeroinen 21 x 8 mm:n LCD: 1 numero 
puulajikoodille, 3 lapimitalle 

Näppäimet 2 painonappia 

Äänimerkit lyhyt ja pitkä, ilmoittavat mitatun 
puun runkolajin 

Muis ti 
tiedot 
ohjelmat 

4 000 läpimitanmittausta 
ei ohjelmia 

Rekisterien määrä pystymittauksessa voidaan tallentaa 
8 eri puulajin tiedot 

Tallennuskapasiteetti/ 
rekisteri 4 000 puulaji - ja läpimittatietojen 

yhdistelmää 

Virranlähde paristo tai akku 9 V 

Lataus 

Latausaika 

Varauksen ilmaisin asteikolla l 7 kytkettaessä virta 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyt t öaika 

Käyt t ölämpöt ila 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Läpimitan 
tun.nistustapa 

Mit tausalue 

Mit taustarkkuus 

Tilavuuden 
määritys 

noin 2 kk 

noin 30 pv, jos käytössä ei ole jatkuva 
lapimittanåyttö, muuten 2 pv 

-20 +70 •c 

on 

tiedonsiirto infrapunatekni ikalla 

hammastanko 

0 500 mm / 0 600 

±l mm 

tiedonkeruuyksikön ohjelmilla 

Samanaikaisesti 8 
mitattavien puu 
tavaralajien määr i 

Testiohje l mat ei 

Kiyttömahdollisuus pystymittauksen puidenluvussa, muuten ei 
itsenäisesti ilman 
tiedonkeruulaitetta 

Vakio -ohjelmat 

Sovellusoh jelmat 

Oheislaitteet ja 
varusteet 

Hinta, l. 6 . 1990 

Takuu 

Tärkeimmät 
käyttäjä t 

Tiedonkeruu la ite: 

Valmi s taja 

valittavina tarpeen mukaan PKP -mittaus, 
tukkien jälkimittaus ja kehä- ja pino
mittaus 

joukko ruotsalaisia sovellusohjelmia, 
mm. metsäkoneen käyttöajan seuranta 

infrapunasiirtoa käyttävä HP -kirjoitin , 
M900:lla viivakoodinlukija, sarjalii 
kennesovitin ja laserskanneri, liivit 

22 500 49 500 mk laite- ja ohjelma 
kokonaisuuden mukaan 

3 kk 

Ruotsissa Skogsstyrelsen, Centrala 
Sågverksföreningen ym. 

M900 

Victor Hicronic 

Koko : pit . x kork. x syv., mm 
228 X 87 X 37 

Paino 

Näyttö 

Näppäimistö 

Muisti 
tiedot 
ohjelmat 

520 g 

koko 70 x 27 rem, 4 x 20 merkin 
taustavalaistu LCD 

24 tai 40 nappainta 

vaihd. EPROM-muisti, perusmallissa 192 kB 
noin 100 kB perusmallissa · 
riippuu ohjelmasta, muistin maksimi 
960 kB 

Rekisterien määrä tiedostojen maksimimåarå valittavissa 

Tallennuskapa s i teetti/ 
rekisteri vaihtelee, riippuu kokonaismuistista 

Virranlähde 4.8 V, 480 mAh : n nikkelikadmium-akku 

Lataus verkkovirta 

Latausaika 4 8 tuntia 

Varauksen ilmaisin ohjelma kertoo, jos varaus laskee liikaa 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Tulostus
mahdoll isuude t 

Muuta 

noin 1 kk, jos laite ei ole kaytössa 

noin 24 tuntia 

-20 +50 •c 

on 

joko infrapunasignaalin avulla tai 
RS-232-liitannAlla 

kaikki RS-toimiset kirjoittimet 

sovellusohjelmat tehdään Pascal 
pohjaisessa kehitysympäristössä 
PC-laitteella; reaalikelloaika ja 
kalenteri 

3 
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Mittalaite: 

Markkinointi 

Käytössä 
- vuodesta 

kpl Suomessa 

Käyttö
mahdollisuudet 

Metsurimitta 

Masser Oy (Kari-Pekka Uurtamo), 
Varpupolku 15, 96910 ROVANIEMI 

1987 
1 560 

metsurimittauksen puidenluku ja 
koepuiden otanta 

Mittausjärjestelmän 
muodostavat Metsurimitta, lisävarusteena muisti-
yksiköt moduuli MM64 (sis. kirjoittimen) 

Vakio-ohjelmat 

Sovellusohjelmat 

l\IittausvGiine: 

Valmistaja 

puidenluku 1, 2 tai 3 cm:n luokituksella 

koepuiden otto 1 cm:n luokituksella , 
tiedonsiirto mikrolle ja koepuutiedosto
jen yhdistely muistimoduulissa 

"'·tetsurimitta 

Masser Oy 

Koko: pit. x kork . x syv . , mm 
sakset 360 x 190 x 48 
kotelo 320 x 150 x 60 

Paino 
sakset 760 g 
sakset + ko t elo 900 g 

Näyttö 

Näppäimet 

Äänimerkit 

Muisti 
tiedot 
ohjelmat 

4 -numeroinen LCD -nayt t ö ja 
5 merkkivaloa 

1 painonappi 

ei 

512 B 
64 kB 

Rekisterien määrä 3 puulajia x 7 18 lk., 
yhteensa 21 54 rek i steria 

Tallennuskapasiteetti/ 
rekisteri 9 999 

Virranlähde akku 7 V / 100 mAh , muistin varmennus 1.2 V 

Lataus verkkovirta 

Latausaika noin 4 tuntia 

Varauks en ilmaisin merkki l amput; sammuvat kun käyttöaikaa 
jalj ella 2 vrk 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Läpimitan 
tunnis tustapa 

Mittausalue 

Mittaustarkkuus 

Tilavuuden 
määritys 

noin ~ v 

3 5 pv (noin 3 000 mittausta) 

-25 +65 •c 
on 

sarjaliitäntä muistimoduulia varten 

kahden samasta pisteestä laakeroitujen 
mittavarsien välisen kulman mi ttaus 

4.0 - 24.5 cm 

±1 mm 

ei ole 

Samanaikaisesti 3 
mitattavien puu 
tavaralajien määrä 

Testiohjelmat sisään rakenne ttu test iohjelmisto 
mittaustarkkuuden, muis tin , toiminnan ja 
käytön va lvontaan 

Käyttömahdollisuus on 
itsenäisesti ilman 
tiedonkeruulaitetta 

Oheislaitteet ja 
varusteet 

Hinta, 1. 6 .1990 

Takuu 

Tärkeilm:!ät 
käyttäjät 

Tiedonkeruu laite: 

Valmistaja 

vakiovarusteena latauslaite ja kanto 
kotelo 

Metsurimitta: 2 tai 3 cm:n luokituksella 
2 250 - 2 900 mk ja 1 cm : n luokituksella 
3 190 - 3 840 mk tilausmaarien mukaan 
MM64 : 1 510 - 1 960 mk tilausmaarien 
mukaan 

1 vuosi 

Veitsiluoto Oy, Enso-Gutzeit Oy, Metsa
liitto, Tehdaspuu Oy, Yhtyneet Paperi
tehtaat Oy, Pohjanmaan Puu Oy, metsa
hallitus, metsanhoitoyhdistykset, 
me tsaoppilaitokset 

MM64 

Masser Oy 

Koko : pit. · x kork. x syv., mm 
150 X 35 X 70 

Paino 

Näyttö 

Näppäimistö 

Muisti 
tiedot 
ohjelmat 

Rekister ien cäär ä 

350 g 

8 merkk ivaloa 

1 nåppåin kaikkia toimintoja varten 

64 kB 
6 kB 

rajoittamaton 

Tallennuskapas lteetti/ 
rekis teri vapaasti määriteltävä muisti 

Virranlähde akku 7 V / 100 mAh 

Lataus verkkovirta/auto 

Latausaika alle 4 tuntia 

Varauksen ilcaisin merkkilamput 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttö lämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Tulostus · 
cahdoll isuudet 

Muuta 

<, V 

5 pv 

-15 +35 •c 

ei 

RS-232 

sisainen kirjoitin paivittaisia r aportteja 
( tuntikortit, koepuut) ja leimikkotietojen 
tulostusta varten 

0 



Mittala ite: 

Markkinointi 

Käytössä 
- vuodesta 

Metsämikro 

Carelcomp Oy (Ee ro Vitikainen) , 
Havurinne l, 55800 IMATRA 

1985 

tuseuranta sekA tukkipölkkyjen kuutiointi 
neuvostoliittolaisen GOST -standa rdin 
mukaisesti 

kpl Suomessa 

Käyttö
mahdollisuudet 

170 

pystymittaus, tukkien ja kuitupuun mittaus 
varastolla, koneellisesti valmistetun 
puutavaran tarkastusmittaus, puutavara 
pölkkyjen mittaus tehtaalla, kuitupuu
kuorm ien nappulointi, ko rjuun suunnittelu
tietojen keruu ym. metsätalouden suunnit 
te lusovellukset 

Sovellusohjelmat 

Oheislaitteet ja 
varusteet 

voidaan tebdA tilaajan tarpeiden mukaan 

latauslaite, latausjohto, låmpöpaperikir
joitin, kantovaljaat , saksien tarkistus
tulkki, rinnankorkeuskeppi , kulje tus- ja 
säilytyskotelo, tiedonsi i rtokaapeli 

Hinta, 1. 6 . 1990 Metsämikro-mittasakset 14 750 mk, Näppis
mittasakset 5 600 mk, Rufco 900 14 950 mk 
ja DK50-låmpöpaperikirjoitin 3 100 mk 
Metsämikro PMP- ja varastol lamittausohjel
min 42 900 mk; Metsåmikro Näppis PMP - ja 
varas tollamittausohjelmin 27 500 mk 

Mittaus
järjestelmän 
muodostavat 
yksiköt 

Vakio-ohjelmat 

linnusv Ii ne: 

Valmis taja 

mittausväl ineenä joko läpimitan mittaavat 
Metsämikro-mittasakset tai l äpimittaluok 
kia lukevat Näppis -mittasakset; tiedonke 
ruulai tteena Rufco 900 -kenttatie tokone 

pysrymittaus, varastollamittaus, koneelli
ses ti valmistetun puutavar an tarkastus
mittaus , jåreån puun otosmittaus ja laa-

l>l e!Sllmikro-sakset Mets mikro fi ppis 

lmamic Ky, Imatra 

Takuu 

Tärkeimmät 
käyttäjät 

Koko: pit. x kork. x syv., mm 
sakset 530 x 300 x 200 710 X 300 X 80 
kotelo 

Paino 
sakset 
sakset + koeelo 

Näyttö 

Näppä imet 

Äänimerkit 

Mu ist i 
- tiedot 

ohjelmat 

1 900 g 
l 900 g 

1-rivinen LEO-näyttö, 
12 aakkosnumeerista merkkiä, 

4 peukalopainikenäppäinta 
ja tarkistusta varten 

tiedontallennusnåppäin, 
l Apimitan tarkistus- / 
laadunvalintanäppäin 

900 g 
900 g 

1-rivinen LCD-näyttö, 
merkin ko rke us 4 mm 
taustavalo ja ohjelmalli
nen katselukulman säätö 

toimintojen valintaa 

19 läpimitan rekiste
röintinäppäinta lpm
luokkien mukaisella 
asteikoilla 

äänimerkki päätoimintojen varmistamiseksi 

Rekisterien mää.rä 
Tallennuskapasiteetti/ 
rekisteri 

Virranlähde 

Lataus 

Latausaika 

Varauksen ilmaisin 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitännit 

Läpimitan 
cunn i s tus tapa 

Mittausalue 

Mittaustarkkuus 

omat 500 mAh:n akut 
(muod . kahdesta eri 
virtapiiristä) 

verkkovirta/auto 

noin 12 tuntia 

sakset kayttAvAt tiedon 
keruulaitteen virran· 
lähdettä 

tiedonkeruulaite tarkistaa akkujen tehon ja 
ilmoittaa naytössä ja äänimerkillä, jos jännite 
on laskenut liian alas 

tiedot eivät tallennu mittasaksille 

8 20 tun~ia lampö~ilan mukaanuseita vuorokausia 
-30 +50 •c 

on 

tiedonkeruulaitteeseen välikaapelilla 

kulman muutokseen perus
tuva mittaustapa abso
luuttikulma-anturilla 

0 560 mm (mittausohjel
missa 400 mm : sta alkaen) 

±2 mm 

läpimitta rekisteröityy 
painamalla saksien 
varressa olevaa lpm
kohtaista rekiste
röintipainiketta 

saksien rekisteröintialue 
6 40 cm, t ama n alueen 
ulkopuolella olevat lpm
luokat 5 ja 41 51 cm 
nAppäillAAn suoraan 
keruulaitteeseen 

Tilavuuden miäritys 

Samanaikaisesti 
mitattavien puu 
tavaralajien mäirä 

tiedonkeruulaitteen ohjelmilla 

7 erilaista mittaustaulukkoa kAytettAvissA , joille 
kullekin kAytössA 12 alataulukkoa raakkisyiden 
tai apteerausvirheiden taltiointiin 

Testiohjelmat testi laitteiden tai kaapeleiden kunnon tarkistamiseksi 

Kiyttömahdollisuus itsenäisesti ilman tiedonlteruu la itett.a ei kummallakaan 

1 vuosi 

Enso-Gutzeit Oy, Tehdaspuu Oy, metsäoppi 
laitokset 

Tiedonkeruulaite: Rnfoo 900 

Valmistaja Rautaruukki Oy 

Koko : pit. x kork. x syv., mm 
245 X 93 X 32 

Pal.no 

Näyttö 

Näppäimistö 

Muisti 

900 g 

4 riviä, 20 merkkipaikkaa 
rivillA, merkin korkeus 
4 mm, LCD, tausta valais
tu, ohjelmallinen katse 
lukulman sUtö 

39 painiketta (0 - 9, A -
0 ja toimintanäppäimet), 
näppäinala 24 x 22 mm, 
tasainen nåppäinpinta 

ROH-muisti: CHOS - EPROM, 
koko 6 kB, pääasiassa 
kAyttöjä rjestelmU varten, 
~~-muistin toimituskoot 
64 512 kB; muistikapasi
teetti puiden luvussa noin 
45 palstaa, puidenluku + 
koepuut noin 20 palstaa; 
t:ukkien mittauksessa 100 -
150 tukkikasaa, kuitupuun 
mittauksessa 100 200 
pinoa 

Rekister ien määrä riippuu ohjelmasta 

Tallennuskapasiteetti/ 
r ekister i riippuu ohjelmasta 

Virr anlähde akut 700 mAh 

Lataus 

Latausaika 

verkkovirta/auto, saman 
laturin kautta saavat 
kaikki järjestelmän lait
teet latausvirran 

1 tuntia 

Varauksen ilmaisin laite ilmoittaa lataustar
peen lahescymisestA , sis. 
jAnnitteentarkkailija 
pysäyttaA laitteen toi
minnan . kun varaus on 
laskenut liian alas 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitä.nnät 

Tulostus
mahdollisuudet 

Muuta 

2 viikkoa vi rran loputtua 

useita vuorokausia käyttö
tavan ja nAytön valaistuk
sen mukaan 

-30 +50 •c 
on 

1 RS-232 C -sarjaliikenne, 
1 CHOS-sarjaliikenne ym . 

mittausohjelmissa valmiit 
lämpökirjoitintulosteet 

prosessori RCA 1802; lisä
varusteina viivakoodikyna, 
radioyksikkö, modeemi, 
sovitinyksikkö (KTP-MCI); 
PC -mikrojen Transfer
tiedonsiirto-ohjelma tukee 
laitetta 

5 



6 

Kuva 1. Datalogger 2000 -mittalaite. Valok. Sunit Oy 

Kuva 2. Metsurimitta-mittalaite. Valok. Masser Oy 

Kuva 3. Metsämikro-mittalaite ja Näppis-mittasakset. 
Valok. Carelcomp Oy 

Kuva 4. Pomot-mittalaite. Valok. Thomesto Oy 

Kuva 5. Visakset 13/22 -mittalaite. Valok. Visakset Oy 

0 



Kuva 6. Tukkien mittausta Datalogger 2000 -mittalaitteella. 
Valok. Sunit Oy 

Kuva 7. Itsenäisesti tietoa tallentava t mittasakset 
helpottavat työ kentelyä tukkipinolla ja metsässä. 
Valok. Thomesto Oy 

Kuva 8. Hakkuun yhteydessä metsuri pystyy 
lukemaan puut ja mittaamaan koepuut Metsuri
mitalla. Valok. Metsäteho 

Kuva 9. Koepuu t voidaan mitata pystymittauksessa 
jo puidenluvun yhteydessa, kuvassa Metsämikrolla. 
Valok. Carelcomp Oy 

7 



8 

Mittalaite: 

Markkinointi 

Käytössä 
- vuodesta 
- kpl Suomessa 

Käyttö
mahdollisuudet 

Pomot 

Thomesto Oy (Henrik Luikko) , Etelä 
esplanadi 18, 00130 HELSINKI / 
Suomen Metsä tieto Ky (Ka r i Taskinen), 
Torikatu 6 A 9, 45100 KOUVOLA 

1987 
850 

pystymittaus , tukkien ja kuitupuun varas
tollamittaus, koneellisesti valmistetun 
puutavaran tarkastusmittaus, metsurimit
taus , kehåmittaus, vastaanottomittaus 
tehtaalla, leimikon suunni ttelu ja hin
noittelu, koealainventointi, metsä talous
suunnittelu ym. suunnittelusovellukset 

Mittausjärjestelmän 
muodostavat Pomot-mittasakset, Psion-kåsi t ietokone 

tiedonkeruulaitteena ja lisävarusteena 
kirjoitin 

yksiköt 

Vakio - ohjelma t 

M_ittausvAJine: 

Va l mis ta ja 

tukkien ja kuitupuun va r asto llamittaus, 
koneellisesti valmistetun puutavaran 
tarkastusmittaus, metsurimittaus , kehä
mittaus, PMP -ylösotto ja koepuiden mit 
taus, tukkien vastaanottomittaus, lei
mikon suunnittelu ja hinnoittelu, 
pinta-alan laskenta , koealainventointi, 
mittaustodistuksen laadinta 

Pomot~mittasakset 

Comelec Ky 

Koko : pit. x kork. x syv., mm 
- sakset 600 x 250 x 300 
- kotelo 

Paino 
sakset 
sakset + 

Näyttö 

Näppäimet 

Äänimerkit 

Muisti 
tiedot 
ohjelmat 

Rekisterien 

• 
kotelo 

määr ä 

1 900 g 

2 x 20 merkkiä 

täydellinen aakkosnumeerinen näppäimistö 
käytettävissä 

on 

64 kB 
64 kB, laajennettavissa 256 kB 

rajaton 

Tallennuskapasiteetti/ 
rekisteri rajaton muistikapasiteetin puitteissa 

Virranlähde 

Lataus 

Latausaika 

vaihdettava nikkelikadmium-akku 

erillinen laturi 

1 - 8 tuntia 

Varauksen ilmaisin merkkilamput 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Läpimitan 
tunnistustapa 

Mittausalue 

Mittaustarkkuus 

Tilavuuden 
määritys 

Samanaikaisesti 

5 vuotta 

8 tuntia -20 •c:n lämpötilassa 

- 25 +30 •c 

sadeveden pitävä 

RS-232 

mekaaninen kosketus, pulssianturi 

0 - 500 mm, rekisteröintialue 
0 l 000 mm 

±1 mm 

kuutiointitaulukot (tukkien päästä 
mittaus), lieriOtilavuus + muotoluvut 
(kuitupuun ja tukkien keskeltä mittaus) 

mitattavien puu- kaikki mitattavissa samanaikaisesti 
tavaralajien määr ä 

Testiohjelmat 

Käyttömahdollisuu s on 
itsenäisesti ilman 
tiedonkeruulaitetta 

Sove llusohjelmat 

Oheislaitteet ja 
varusteet 

Hinta, 1.6 . 1990 

Takuu 

Tärkeimmät 
käyttäjät 

Tiedonke.ruulait·e: 

Valmistaja 

em. lisäksi erityissovelluksina mm. vas 
taanottomittaus tehtaalla, Neuvostolii 
ton puun mittaus , laadunseuranta sekA 
muita sovellusohjelmia tarpeen mukaan 

salkku, ranneteline , suojakotelo, eri
koisakku, tukkikynå, virtajohdot auton 
tupakansytyttimeen, A4-kirjoitin 
(vaih toehto) 

myydään järjestelmäkokonaisuutena 
10 000 25 000 mk kokoonpanon ja 
ohjelmistojen mukaan 

käsitietokone ja mittasakset 1 v, 
kirjoitin 6 kk 

Metsäliitto, Veitsiluoto Oy, Pohjanmaan 
Puu Oy, Tehdaspuu Oy, Enso-Gutzeit Oy, 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 

P ion, 4 m mama 

Psion UK 

Koko : pit . x kork . x syv . , mm 
142 X 78 X 29 

Paino 

Näyttö 

Näppäiais tö 

Muisti 
- tiedot 

ohjelmat 

Rekisterien cäärä 

250 g 

CM· ja XP-malli 2 x 16 merkkiä, 
LZ[LZ64-malli 4 x 20 merkkiä 

aakkosnumeerinen, 36 näppäintä 

vaihdettavat muistimoduulit 
32 256 kB, tulossa 1 MB 
16 128 kB 

rajaton 

Tallennuskapasiteetti/ 
r ekisteri rajaton muistikapasiteetin puitteissa 

Virran lähde 

Lataus 

Latausaika 

Varauksen ilmaisin 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Tulostu.s
mahdoll isuudet 

Muuta 

9 V: n paristo tai akku 

erillinen latauslaite tai sisäinen 
lataus 

2 - 6 tuntia 

5 V 

riippuu akkutyypistä, 4 12 tuntia 
-20 •c 
-20 +30 •c 

suojakotelon kanssa sadeveden pitAva 

RS-232, kaikki nopeudet 

kaikki RS-232-kirjoittimet 

ohjelmointi OPL-ohjelmointikielellä, 
käsitietokoneeseen saatavissa laaja 
valikoima lisäohjelmistoja ja muisti· 
moduuleja, lisäksi saatavissa viiva
koodinlukija , magneettikortinlukija ja 
MS-DOS·ohjelmakehitin 



Mittalaite: 

Markkinointi 

Visakset, 6 eri mallia 

Visakset Oy (Kalevi Visa), PL 8, 
33701 TAMPERE 

Käytössä erityyppisiä Visaksia 
vuodesta 1980 
kpl Suomes sa noin 500 

Käyttö 
mahdollisuudet 

Mittausjärjeste l män 

V-12 pystymittauksen puidenlukuun 
V-13 pystymittauksen puidenlukuun ja 
2 tunnuksen koepuidenotantaan 
V-21 jälkimittaukseen, tarkastusmittauk
seen ja kalibrointiin 
V- 22 kaikenlaiseen jälkimittaukseen 
V-13/22 edel listen yhdistelmä laite pysty
ja jälkimittaukseen 
V-H koneellisesti valmistetun puutavaran 
tarkastusmittaukseen ja hakkuukoneiden 
mittalai tteiden kalibrointiin 

muodostavat Visakset on seka mittausva line ecca 
yksiköt tiedonkeruulaite yhdessä, lisävarusteena 

erillinen tulostin (Diconix 150 Plus S tai 
Seiko DPU -411) 

Vakio-ohjelmat 

Mittaus Une: 

Valmistaja 

V-12 puidenlukuohjelma kokonaisuudessaan 
V-13 kuten yllä, mutta sisältää myös kah
den tunnuksen koepuidenotantaohjelman 
V-21 jälkimittauksen kokonaisohjelma: 
tukkien tai kuitupuun keskuskiintomittaus, 
havu· tai koivutukkien mittaus latvasta, 
puutavarapölkkyjen tai runkojen mittaus 
osina, pylväiden mittaus keskeltä 
V-22 kuten V- 21, mutta sisältää laajenne 
tun mittausera- ja tulostusohjelman 
V-13/22 yhdistelmä V-1 3- ja V-22-
ohjelmista 
V-H ohjelma koneellisesti valmistetun 
puutavaran tarkastusmittausta ja mitta
laitteen kalibrointia varten 

isnkset 

Visakset Oy 

Koko : pit. x kork. x syv. , mm 
sakset 670 x 175 x 420 
kotelo 710 x 220 x 470 

Paino 
sakset alle 1 700 g 
sakset + kotelo noin 6 200 g tarvikkeineen 

Näyttö 

Näppiimet 

Äänimerkit 

Muisti 
tiedot 
ohjelmat 

Rekister ien miä rä 

Ta llennuskapasi
teetti/ r ekisteri 

Virranlähde 

Lataus 

5 7 mm:n korkuista 7-segmenttistä LEO
numeroa, joilla osoitetaan läpimitta
luokka, pituus, runkolaji, rekisteri, 
poisto seka tunnistetiedot 

5 nappia tai vipukytkinta; käynnistys 
nappi, y1eisvalitsin, rekisteröint inappi 
ja -vivut (2 kpl) 

15 erilaista Aänimerkkia kaytön ohjauk 
seen ja varoitukseen 

32 kB 
32 kB 

1 3 rekisteriryhmää yhtä aikaa käytössä 
+ raakkirekisterit tukkien mittauksessa 

V-13 : 9 leimikkoa ja yht . 50 palstan 
tiedot koepuineen 
V-22 : 9 mit tauserää å 1 3 lajia tai 
laatua + raakit; yhden kpl-rekisterin 
tallennuskapasiteetti on 255 kpl / lpm
ja pituusluokka, yht . 65 000 tukkia/ 
rekisteri 

kiinteAt nikkelikadzliwo·akut 5 V 1 1 Ah 

sisainen automaattinen pikalataus verkko
laitteen tai autostalatauskaapelin avulla 

(V-12, V-13, V-21, V-22, V-13/22, V-M) 

Sovellusohjelmat 

Oheislaitteet ja 
varus teet 

Hinta , 1. 6 . 1990 

Takuu 

Tärkeimmä t 
käyttäjät 

Latausaika 

V-12 ja V-21 voidaan tarvittaessa muuttaa 
V-13:ksi, V-22:ksi tai V-13/22:ksi; mah
dolliset uudet ohjelmat ovat vaihtokel
poisia 

kuljetus- ja säilytyskotelo, ve r kkolata
uslaite, autostalatauskaapeli, ka ran
liukastepullo pitimineen, pituusmitta
nauha (15m), rinnankorkeussauva, 
Diconix 150 Plus S -mustesuihkukirjoitin 
(A4 tai ke t julomake) tai Seiko DPU -411 
-lAmpöpaperitulostin, välikaapeli 
Visakset/PC, modeemi 

V- 13 20 000 mk, V-22 30 000 mk, V-13/22 
37 000 mk; kirjoittimet 3 400 mk 

kahden vuoden materiaali - ja valmistus 
takuu 

Tehdaspuu Oy, metsähallitus, Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy, Veitsiluoto Oy, 
Kymmene Oy ym. 

noin 2 tuntia 

Varauksen ilmaisin merkkilamput saksissa ja verkkolait
teessa , aanimerkki virran loppuessa 

Mittaustietojen 
säilyvyys 

Käyttöaika 

Käyttölämpötila 

Vedenpitävyys 

Liitännät 

Läpimitan 
tunn istustapa 

Mittausalue 

Mittaustarkkuus 

Tilavuuden 
määritys 

yli 1 kk käyttöolosuhteissa 

vähintaän 8 tuntia käyttöolosuhteissa 

-25 +45 °C ja suht. kosteus 10 99 \ 

on 

RS-232 , vAlikaapelilla PC :hen tai modee
miin 

mekaanis-sahköinen (hammastanko/pyöra) 

V-13: 24 
V-22: 24 

alle ±1 mm 

450 """ 
500 mm 

keskeltä- ja osinamittauksessa lieriön 
kaava, latvastamittauksessa ja pylväillA 
koko maata koskevat yksikkökuutiokertoimet 

Samanaikaisesti 3 kpl + raakit lajiteltuina 15 luokkaan, 
mita travien puu- 1 kpl osinamittauksessa 
tavarala jien määrä 

Testiohjelmat lApimitan tarkastustila, tulosten lasken 
nan tarkastusohjelma 

Käyttömahdollisuu.s ei erillistA tiedonkeruulaitetta 
itsenäisesti ilman 
tiedonkeruulaitetta 

9 



Laitteiden kehitys on suuntautunut kohti 
kevyempiä ja helpommin käsiteltäviä laittei
ta. Vähitellen on siirrytty tietoa itse tal
lentaviin mittausvälineisiin, jolloin tiedon
keruulaitteen kantaminen maastossa jää pois. 
Tiedot voidaan siirtää myöhemmin tiedonkeruu
laitteeseen tai suoraan mikrotietokoneeseen 
organisaationylläpitojärjestelmään. Tiedon
siirtomuodossa ei olla toistaiseksi päästy 
yhteiseen standardiin ehkä sen vuoksi, että 
siihen ei olla vielä edes kovin voimallisesti 
pyritty . Tiedonsiirrossa uutuutena on tullut 
mukaan infrapunatekniikka, jota voidaan hyö
dyntää mm. hankalassa puiden pituuden mit
tauksessa. Mittausohjelmat ovat olennaisesti 
kehittyneet myös pysty- ja metsurimittauksen 
koepuiden mittauksessa, sillä nykyisin koe
puiden valinta ja mittaus eräillä laitteilla 
on mahdollista jo puidenluvun yhteydessä. 

10 

Mittalaitteiden hinnat vaihtelevat suuresti 
ohjelmien määrän, oheislaitteiden ja tilaus
määrien mukaan . Suurin osa laitteista maksaa 
10 000 - 40 000 mk, ja erään laitteen hinta 
on 1/10 yleisestä hintatasosta . 

Metsäteho on julkaissut seuraavat mittalait
teita koskevat tutkimukset: 

Metsätehon katsaus 

3/1987: Elektroniset mittauslaitteet puiden 
ja puutavaran mittauksessa 

11/1989: Puiden luku- ja mit t auslaite 
FGS 1300 

Asiasana : mittalaitteet 
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Metsäteho Review 1/1991 

ELECfRONIC DEVICES FOR MEASUREMENT OF TREES AND TIMBER 

E1ectronic devices for measurement of stand
ing trees and timber have been on the market 
for the past few years. The use of such 
devices has significant1y increased due to 
their greater accuracy, rationa1ization of 
measurement work, and ever increasing 1abour 
costs. 

The basic design of most measurement devices 
inc1udes ca1ipers and a separate data col1ec
tion unit. Late1y, this basic design has 
been further deve1oped to a great extent, and 
s evera1 types devices are offered today. The 
bui1t-in programs, in particu1ar, are being 
continua11y deve1oped a1ongside changes in 
measurement methods and 1egis1ation. 

In the 1990s, the supp1y of measurement de
vice s wi11 quite 1ike1y be inf1ue nc e d most by 
the redistribution of measurement methods in 
the forest. It is estimated that the meas 
urement of 1arge-diameter 1ogs by the piece 
as we11 as the measurement in pi1es at the 

roadside wi11 considerab1y deerease as meas
urement using the device on harvesting ma
chines and measurement at the mi11 increase. 
Traditiona1 measurement on the stump by a 
separate crew wi11 probab1y a1so deerease, 
but measurement by the cutting worker will 
instead increase to the exte n t that the pro
portion of the two methods combined will 
remain the same. The markets for measurement 
devices are maturing fast, and therefore it 
seems likely that the concentration will be 
on a few solutions only. 

This review discusses the electronic measure
ment devices of six manufacturers or market 
ing companies on the market today. Some 
manufacturers have several models or device 
combinations. The data is based on informa
tion supplied b y t he manufacture r or market 
ing company in ques t ion. 

Key word: measuring equipment 

ll 



METSÄTEHO 
ISSN 0357-4326 

SUOMEN METSÄTEOLUSUUDE KESKUSLIITIO AY:N METSÄTYONTVn<IMUSOSASTO 
PL 194 (Fabianinkatu 9 B) · 00131 HELSI KJ · Puhelin (90) 658922 

HElS 1991 PAINOVAUAISTE 

(} 


