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Tutkimus oli kaksiosainen: Koivun tilavuuden
mittaustarkk uus selvitettiin hakkuukonemittauksen tarkastusmittausaineiston avulla. Koivun
hakkuukonemittauksen ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia selvitettiin erikseen kerätystä
aineistosta.

e

tarkkuutta, joten koivun hakkuukonemittauksen
menetelmää (pätkittäinmittausta) ei ole syytä muuttaa. Mittaustarkkuutta on kuitenkin mahdollista
parantaa mittalaitetta kehittämällä.
JOHDANTO

Koivun tilavuuden mittaustarkkuus oli hakkuukonemittauksen tarkastusmittausaineiston perusteella selvästi havupuita huonompi. Ko ivun
tilavuus mitattiin systemaattisesti liian suureksi.
Keskimäärä.inen yliarvio oli 2. 0 %. Ha vupuilla ero
oli +0.2 %.

H akkuukoneella puita hakattaessa tavoitteena on
mitata kaikki puutavaralajit hakkuukoneen mittalaitteella. Havupuiden mittauksessa mittaustarkkuus on yleensä riittävä, mutta mutkaisenja oksaisen
koivun mittauksessa on monesti ongelmia.

Tutkimusta varten kerätyssä aineistossa niiden
hakkuukoneiden mittaustarkkuus oli huono, joissa
läpimitta mitataan karsintateristä. Pölkkyjen
tilavuuden y liarvio oli 10 - 12 %. Syöttörullista
läpimitan mittaavat koneet pääsivät kohtalaiseen
tilavuuden mittaustarkkuuteen. Poikkeamat olivat

Koivun havupuista poikkeavan oksakulman aiheuttama heikompi karsinnan laatu sekä runkojen
mutkaisuus vaikuttavat hakkuukonemittauksen
tarkkuuteen. Myös koivurunkojen runsas kuoriutuminen nila -aikan a huonontaa mitta ustar kku u tta.
Koivun mittauksessa on ollut ongelmia koko maassa,
eniten kuitenkin Lapissa ja Pohjanmaalla.

-0. 6 _ +3. 7 %.

Tutkimuksessa kokeillut vaihtoehtoiset mittausmenetelmät eivät parantaneet tilavuuden mittaus-

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koivun nykyinen h akkuukonemittauksen tarkkuus sekä etsiä
keinoj a sen parantamiseksi.

Molemmat valok. Metsäteho
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KOIVUN HAKKUUKONEMITTAUKSEN
TARKKUUS

2 510 m 3 • Aineiston käsittelyssä poistettiin liian
pieninä 1.0 m 3 :n tukkierät ja 0.5 m 3:n kuituerät.

Toteutus
Koivun hakkuukonemittauksen tarkkuus käytännön
korjuussa selvitettiin Metsätehon jäsenyritysten tekemien hakkuukonemittauksen tarkastusmittausten
tuloksista. Yrityksistä kerätty aineisto käsiteltiin
Metsätehossa.

Aineisto
Tarkastusmittausaineistossa,joka oli pääosin vuosilta
1990-91, oli 1 716 puutavaralajierää. Koivua tarkastusmittauserässä oli 149, puumäärältään yhteensä

Tulokset
Koivua sisältäneestä tarkastusmittausaineistosta
selvitettiin hakkuukonemerkeittäin ja puutavaralajeittain ±4 %:n sisällä olevien mittauserojen osuudet
kaikista mittauksista sekä keskimääräiset poikkeamat tarkastusmittaustuloksista. Koivukuitupuun hyväksyttyjen mittaustulosten osuudet vaihtelivat
konemerkeittäin 36:sta 74:ään %:iin, keskiarvo 57
%. Koivutukin, josta oli hyvin vähän havaintoja,
vastaava vaihteluväli oli 50-90 %. Koko aineistossa
havupuutavaralajien vastaava vaihteluväli oli 56 100 %, keskiarvo 75 % (kuva 1).
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Kuva 1. Hyväksyttyjen (:4 %) mittausten osuus puutavaralajeittain
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Kuva 2. Tarkastusmittauksen keskimääräinen poikkeama
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Hakkuukonemittauksessa kaikilla hakkuukonemerkeillä koivukuitupuuerien kokonaistilavuus oli suurempi kuin tarkastusmittauksen tulos. Keskimääräinen ero oli pienimmillään 0.2 % ja suurimmillaan
3. 0 %, kun konemerkei ttäinen keskimääräinen poikkeama oli 2.0 %. Koivutukkien vaihteluväli oli -0.3+3.6 %. Havupuutavaralajien konemerkeittäinen
vaihteluväli oli -1.6 - +1.9 %. Kaikkien havupuutavaralajien keskimääräinen poikkeama oli +0 .2
%(kuva 2).

Tulosten tarkastelu

Vaihtoehtoiset mittausmenetelmät olivat:
Metsurimittausta muistuttava menetelmä: Kuutiointi perustuu koneen mittaamaan rinnankorkeusläpimittaan, käyttöosan pituuteen ja latvan katkaisuläpimittaan. Vaneritukkirungoilla latvakuituosan tilavuus lasketaan vähentämällä koko
rungon tilavuudesta tukkiosan tilavuus .
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Tarkastusmittausaineistosta pyrittiin selvittämään
koivun hakkuukonemittauksen tarkkuus. Aineisto
antaa todellista paremman kuvan koivun mittauksen
tarkkuudesta, sillä yleensä käytännössä hakkuukoneilla mitataan vain hyvälaatuista koivua. Mutkaisia ja oksaisia koivuja sisältävien kohteiden koivut
jätetään monesti jälkimitattaviksi. Koivun osalta
tulokset kuvaavat siten mittaustarkkuutta, johon
hyvälaatuisten koivujen hakkuukonemittauksessa
käytännössä päästään. Havupuiden tarkastusmittaustulokset kuvaavat sen sijaan vallinnutta keskimääräistä tarkkuustasoa.
Koivun hakkuukonemittauksen tarkkuuttahuononsi
se, ettei kaikissa konemerkeissä ollut puulajeittaista
kalibrointimahdollisuutta. Mittalaitteen kalibrointi
havupuulle saattaa aiheuttaa koivun mittaustulokseen suuren virheen.
Koivun hakkuukonemittaus on selvästi epäluotettavampaa kuin havupuiden mittaus . Riittävän tarkkoja
mittaustuloksia oli koivulla käytännön mittaustyötä
ajatellen liian vähän. Lisäksi koivun tilavuuden
mittauksessa esiintyi systemaattista tilavuusvirhettä.

KOIVUN HAKKUUKONEMITTAUKSEN
KEHITTÄMINEN
Toteutus
Koivun hakkuukonemittauksen tarkkuuden kehittämistä varten tarvittiin tietoa eri hakkuukonemerkkien pituuden ja läpimitan mittaustarkkuudesta. Samalla mitattiin läpimitat sellaisista rungon
kohdista, jotka voisivat olla mittauskohtavaihtoehtoja nykyiselle pätkittäinmittaukselle.
Vaihtoehtojen edellytyksenä oli, etteivät ne vaadi
teknisiä muutoksia koneidenj a mittalaitteiden rakenteisiin vaan pelkästään mittalaitteiden ohjelmiin.
Vaihtoehtoisia mittausmenetelmiä kehitettiin yhdessä niiden Metsätehonj äsenyritysten kanssajoiden
toiminta-alueella koivukuitupuun hakkuukonemittaus on usein ongelmallista (Metsäliitto, Pohjanmaan Puu Oy, Veitsiluoto Oy).

Kuva 3. Metsurimittausta muistuttavan menetelmän
mittaukset

Kuutiointi pölkyittäin : Tilavuus lasketaan kartion
kaavalla koneen mittaamien pölkkyjen päiden läpimittojen ja pituuksien avulla. Ensimmäisen pölkyn
tyviläpimitta mitataan 50 cm:n korkeudelta, jottei
tyvilaajentuma aiheuta yliarviota pölkyn tilavuuteen.
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Kuva 4. Pölkyittäisessä kuutioinnissa tehtävät
mittaukset

Tutkimuskohteiden koepuista mitattiin käsin vaihtoehtoisten mittausmenetelmien vaatimat pölkkyjen
pituudet ja päiden läpimitat sekä puiden rinnankorkeusläpimitat. Koepuiden pölkkyjen todellisena
pidetty tilavuus mitattiin hakkuukoneen tarkastusmittauksessa käytettävällä menetelmällä (kuva 5).
Kaikki läpimitat mitattiin ristiin elektronisilla mittasaksilla millimetrin tarkkuudella.
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Kuva 5. Hakkuukonemittauksen tarkastuksessa
tehtävät mittaukset

Mittalaitteetkalibroitiin tutkimuksen alussa koivulle.
Hakkuukoneen mittaamat pölkkyjen tilavuudet,
pituudet sekä eri kohtien läpimitat saatiin mittalaitteen tulosteista.
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Aineisto
Tutkimusaineisto kerättiin kahdeksalta työmaalta.
Näistä kuusi työmaata oli mittauksen kannalta
ongelmallisia kuitupuukohteita Pohjois-Suomessaja
Pohjanmaalla sekä kaksi laadultaannormaalia vanerikoivikkoa Itä-Suomessa. Tutkimuksessa mitattiin
yhteensä 556 puuta, joista valmistettiin 1 053 pölkkyä.
Hakkuukoneiden mittaamat läpimitta- ja pituustiedot (runkoprofiilit) saatiin 381:stä rungosta.
Tutkimukseen valittiin yleisesti ko. alueella käytettyjä hakkuukone-mittalaiteyhdistelmiä. Kuitupuukohteilla tutkitut koneet/mittalaitteet olivat Keto
100/Kajaani 1024, Lokomo 750/Locomatic, 2 kpl,
Lokomo 762/Locomatic, Ponsse 600/Kajaani 1024 ja
Valmet 942/MD 21 VMU. Vanerikoivukohteilla aineistokerättiinPonsse600/Kajaani 1024:stäja Valmet
955/MD 2:sta. Kaikkien hakkuukoneiden mittalaitteet olivat mittausperiaatteeltaan pätkittäin
mittaavia.

Tulokset
Läpimitan mittaustarkkuus

Läpimitan mittaustarkkuudella on selvästi pituutta
suurempi vaikutus tilavuuden oikeellisuuteen.
Väärin mitattu läpimitta aiheuttaa tilavuuteenkaksi
kertaa suuremman virheen kuin suhteellisesti
samansuuruinen väärin mitattu pituusmitta.
Erot läpimitan mittaustarkkuudessa olivat selviä.
Eroa selittävänä tekijänä oli läpimitan mittaustekiliikka. Ne hakkuukoneet, joissa läpimitta mitattiin
syöttörullista tai -teloista (Keto, Ponsset ja Valmet
955), mittasivat läpimitan varsin tarkkaan, mutta
karsintateristä mittaavien hakkuukoneiden (Lokomot ja Valmet 942) läpimitan mittaustarkkuus oli
verrattain huono. Lokomolla esiintyi lisäksi hetkittäisiä,jopa useita kymmeniä senttimetrejä liian suuria läpimittahavaintoja.
Mittausmenetelmittäin tarkasteltuna hakkuukoneen
pätkittäinmittaus ja "metsurimittaus" antoivat
tarkimmat läpimittatulokset. Pölkyittäinmittaus oli
tarkkuudeltaan keskimäärin huonoin (taulukko 1).
Pituuden mittaustarkkuus

Pituuden mittaus oli kohtalaisen tarkkaa kaikilla
mukana olleilla hakkuukonemerkeillä (taulukko 2).
Vaneritukki-ja kuitupuukohteissa pituuden mittaustarkkuudessa ei ollut merkittäviä eroja.
Tilavuuden mittaustarkkuus

Tilavuuden mittaustarkkuudessa oli suuria koneittaisia eroja (taulukko 3). Koneilla, joilla läpimitta mitattiin syöttörullista (Keto, Ponsset, Valmet
955), tilavuudenmittausoli t arkkaa. Kar sintateristä
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TAULUKKO 1

Läpimitan mittaustarkkuus
Mittausmenetelmä

Konemerkki 1

Pätkittäin
Uatkuva)

v =vaneripuu
k = kuitupuu

"Metsurimitta"
(d1.3 m)

Pölkyittäin
(tyvillatva)

Poikkeama tarkastusmittauksen
läpimitasta,%

Valmet 955 / v
Ponsse
/v
Valmet 942 /k
Lokomo 762 1 k
Lokomo 750 1 k
Lokomo 750 1 k
Ponsse
/k
Keto
/k

1.7
1.1
5.3
5.1
5.4
3.8
0.0
-0.9

TAULUKKO 2

1.3
0.2
6.3
4.9
5.5
8.8
1.8
-0.1

6.2
5.9
5.6
7.8
12.1
8.5
0.6
0.9

Pituuden mittaustarkkuus

Konemerkki 1
v = vaneripuu
k = kuitupuu

Hakkuukoneen mittaustulos

Valmet 955 1 v
Ponsse
/v
Valmet 942 1 k
Lokomo 762 1 k
Lokomo 750 1 k
Lokomo 750 1 k
Ponsse
/k
Keto
/k

0.6
-0.2
0.0
1.7
0.0
-1.3
ei mitattu
ei mitattu

TAULUKKO 3

Poikkeama pituudesta, %

Pölkkyjen tilavuuden tarkkuus
Mittausmenetelmä

Konemerkki 1
v = vaneripuu
k = kuitupuu

Valmet 955 1 v
Ponsse
/v
Valmet 942 1 k
Lokomo 762 1 k
Lokomo 750 1 k
Lokomo 750 1 k
Ponsse
/k
/k
Keto

Pätkittäin

"Metsurimitta"

Pölkyittäin

Poikkeama tarkastusmittauksen
tilavuudesta, %
3.7
2.6
13.9
10.3
10.5
11.5
-0.1
-0.6

13.0
7.1
15.2
11 .8
14.6
18.8
4.3
0.2

2.1
6.2
10.1
12.0
13.5
2.2
-0.8
-4.9

läpimitan mittaavat koneet (Lokomot, Valmet 942)
mittasivat pölkkyjen tilavuuden keskimäärin 10 - 14
% liian suureksi.
Yksittäisten pölkkyjen tilavuuksien suhteelliset
mittausvirheet jakautuivat kahdentyyppisesti .

Ketolla ja Ponsseilla havainnot olivat jakautuneet
melko tasaisesti pölkyn koosta riippumatta. Lokomoilla ja Valmeteilla oli pienien pölkkyjen mittausvirheiden jakauma suurempi kuin isojen pölkkyjen (kuva 6).
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Kuva 6. Hakkuukoneen mittaamien ja tarkastusmitattujen pölkkyjen suhteelliset erot.
Symbolit: A = 1 havainto, 8 = 2 havaintoa jne.
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Tulosten tarkastelu

PÄÄTELMÄT

Tutkimuksen tässä osåssa selvitettiin eri hakkuukoneiden ja mittalaitteiden mittaustarkkuutta pölkyittäin ja rungoittain. Samoin selvitettiin nykyisestä pätkittäinmittauksesta poikkeavien mittausvaihtoehtojen tarkkuutta.

Koivun h akkuukonemittauksen tarkkuus ei ollut
riittävä kaikilla tutkituilla hakkuukoneilla. Toisaalta nykyisin käytettävää pätkittäinmittausmen etelmää ei ole syytä muuttaa, koska osa hakkuukoneista
pääsi tarkkaan mittaustulokseen.

Tutkimuksessa saadut läpimitan mittaustavoittaiset
suhteelliset erot voidaan todennäköisesti yleistää.
Absoluuttiset tulokset muuttuvat todennäköisesti
puuston laadun mukaan.

Ongelmana hakkuukonemittauksessa on läpimitan
mittaus. Sen tarkkuus ratkaisee hakkuukoneen
käyttömahdollisuudet huonolaatuisen koivun mittauksessa. Niiden hakkuukoneiden mittaustulos oli
kohtalaisen tarkka, joissaläpimittamitataan syöttörullista. "Ongelmakoneilla" on mahdollista päästä
tarkempiin tuloksiin joko läpimitan mittausmenetelmää muuttamalla ja/tai kehittämällä läpimitan
mittaushavaintojen suodatusohjelmaa.

Hakkuukoneen mittaamat keskimääräiset läpimitat
olivat yhtä erää lukuun ottamatta suurempia kuin
todellinen läpimitta. Tämä selittää hakkuukonemittauksen tarkastusmittausaineistosta saadun tuloksen, jossa koivun tilavuus oli aina todellista
tilavuutta suurempi.
Kumpikaan tutkituista vaihtoehtoisista mittausmenetelmistä ei parantanut koivun tilavuuden
mittaustarkkuutta. Metsurimittausta muistuttavan
menetelmän yliarviotjohtuvat lähinnä puun rinnankorkeusläpimitan yliarviosta. Pölkyn päidenja pituuden avulla tapahtuvan kuutioinninyliarviotjohtuivat
pölkkyjen päiden läpimitan yliarvioista. Asia voidaan pelkistää siten, että mikäli läpimittaa ei saada
mitattua tarkasti, ei mittausten kohdentaminen
tiettyihin kohtiin paranna tulosta.

Ehdoton edellytys tarkkaan koivun hakkuukonemittaukseen on mittalaitteenpuulajeittainen kalibrointimahdollisuus. Havupuut ja koivu käyttäytyvät
mittauksen kannalta ainakin tiettyinä vuodenaikoina
niin eri tavoin, että havupuille kalib1oidulla mittalaitteella ei koivulle ole mahdollista saada tarkkoja
mittaustuloksia. Eräs mahdollisuus koivukuitupuun
hakkuukonemittauksen tarkkuuden parantamiseen
voi olla mittalaitteen puutavaralajeittainen kalibrointi. Ratkaisu parantaisi erityisesti koivuvaneritukkien latvakuituosuuden mittauksen tarkkuutta.

-

Asiasanat: hakkuukonemittaus, koivut
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HARVESTER-BASED MEASUREMENT OF BIRCH TIMBER
The study consisted of two parts: the accuracy of
measurement ofbirch timber was examined with the
help ofthe control measurement data on harvesterbased measurement. The problems and development
possibilities associated with harvester-based measurement ofbirch timber were studied in the context
of data collected separately.

In the context of the data collected for the study, it
was observed that poor measurement accuracy
applied to harvesters in which diameterwas measured
at the delimbing knives. The volume over-estimate
was 10- 12 per cent. Harvesters with diameter measurement taking place at the feed rollers achieved
reasonable accuracy with deviations falling within
the range -0.6- +3.7 per cent.

With the control measurement data on harvesterbased measurement as the basis for the comparison,
the accuracy ofbirch vol ume measurement was found
to be clearly poorer than that of softwood timber. The
results obtained for the volume ofbirch timber were
systematically too high. The average over-estimate
was 2.0 per cent. The corresponding figure for
softwood timber was +0.2 per cent.

The alternative measurement methods tried out in
the course of the study did not lead to improved
measurement accuracy. Consequently, there is no
need to change the harvester-based measurement
method for birch (i.e. section-by-section measurement). Measurement accuracy can, however, be
improved by improving the measurement device.
Key words: harvester-based measurement, birch
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