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The topic of this thesis is the measurement differences between the harvester, 
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ment, harvester measurement and factory measurement. The research was car-
ried out in cooperation with the client JPJ-Wood Oy.  
 
The data for the study was collected from three sites in the Ruovesi area, and the 
logging work was carried out using the same harvester. The sites were chosen 
so that the influence of different seasons could be studied. The results compared 
the log measurement differences between the harvester, the sawmill, and the X-
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The main result of the thesis was that the season affects the measurement re-
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1 JOHDANTO 

 
 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee puutavaranmittausta hakkuukonemittauksen, teh-

dasmittauksen sekä röntgenmittauksen osalta. Aihe valikoitui yhteistyössä tilaa-

jan, JPJ-Wood Oy:n kanssa. Opinnäytetyössä tutkitaan mahdollisia mittaeroja 

eri mittauspisteiden välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan kuusitukin tilavuuseroja 

leimikkokohtaisesti JPJ-Wood Oy:n kolmelta työmaalta. Työmaat sijaitsivat 

Ruoveden hankinta-alueella. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko mit-

taustapojen välillä eroja. Vaikuttaako vuodenaika mittaustuloksiin ja mihin suun-

taan mittaerot muodostuvat. Selvityksessä oli mukana talvi-, kevät- ja kesäkor-

juut. Näiden työmaiden vertailuissa oli oleellista hakkuukoneen- ja tukinvastaan-

ottomittauksien tulokset.    

 

JPJ-Wood Oy on yksityinen saha Pirkanmaalla. Saha on vuonna 1994 perus-

tettu Kauko Luodelahden toimesta. Saha käyttää vuositasolla n. 350 000 m3 

tukkipuuta, joista 65 %:a on kuusta ja 35 %:a on mäntyä. Yritys hankkii raaka-

aineensa n.100 kilometrin säteeltä sahastaan. Yrityksen hankinta-alue on jaettu 

neljään osaan ja kullakin hankinta-alueella on oma hankintaesimies vastaa-

massa hankinnasta.  
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2 PUUNHANKINTA JA LOGISTIIKKA 

 

 

Sahayritysten puunhankinta koostuu monesta eri osasta suunnittelun ja tukkien 

vastaanottomittauksen väliltä. Tähän väliin mahtuu monta eri vaihetta, joita on 

kuvattu seuraavassa kuvassa. 

 

 

Kuva 1. Puunhankintaketjun eri vaiheet. (Sahateollisuuskirja.fi) 

 

Puuraaka-aineen hankinnasta organisaatioissa vastaa metsäyhtiöiden omat 

puunhankintaorganisaatiot. Tässä opinnäytetyössä on tutustuttu JPJ-Wood 

Oy:n puunhankintaorganisaatioon minkä muodostavat metsäpäällikkö ja 4 han-

kintaesimiestä, jotka kukin toimivat omalla hankinta-alueella. Metsäpäällikön 

tehtäviin puunhankinnan näkökulmasta kuuluu kokonaisvaltainen raaka-aineen 

tarvelaskenta kullekin kuukaudelle ja vierastoimittajien kanssa sopiminen kunkin 

kuukauden kiintiöistä toimituksissa. Kuukausille sovitaan organisaation kaikkien 

hankintaesimiesten kanssa toimitusmäärät mitä puulajia ja kuinka paljon kukin 

omalta alueeltaan toimittaa sovitusti.  

 

Hankintaesimies vastaa omalla alueellaan puunhankinnasta, korjuun- ja kulje-

tuksen ohjauksesta. Metsäpäällikkö antaa heille ohjeistuksen hankinnasta ja 

puun tehdashinnasta, eli mitä puu saa maksaa maksimissaan tehtaalle toimitet-

tuna. Yhtiön pääasialliset kohteet ovat hyvälaatuiset päätehakkuuleimikot. 
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Omassa tuotannossaan heidän käyttötarpeensa on puiden tukkiosuus. Sahauk-

sessa puulajisuhteet männyn ja kuusen osalta jakautuvat. Kuusta on n. 65 % ja 

mäntyä n. 35 %, jotka sahataan omina jaksoinaan. Kesäaikana kahta puulajia ei 

sahata, koska tällä pyritään ehkäisemään puun laadun heikkeneminen. Kesäai-

kana korjuussa leimikoille jätetään männyt pystyyn. Syksyllä ensimmäiseen 

mäntyjaksoon leimikot käydään uudestaan läpi ja korjataan männyt pois. Män-

nyn vastaanottojaksot ovat lyhyempiä kuin kuusella millä pyritään varmistamaan 

nopea puunkierto lajiteltujen puiden osalta sahan kentällä. (Petri Penttilä) 

 

Organisaatiossa hankintaesimiehet vastaavat logistiikasta raaka-aineen kulje-

tusten ja korjuun osalta. Heidän toimenkuvaansa kuuluu hankinnan lisäksi kor-

jattavien leimikoiden suunnittelu ja valmistelu korjuuta varten. Heillä on käytös-

sään toimintajärjestelmä, jonka tuottaja on Piimega. Tämä järjestelmä löytyy 

kaikista organisaatiolle työskentelevistä koneista ja puutavara-autoista. Tämän 

toimintajärjestelmän välityksellä hankintaesimiehet määrittävät leimikoille työoh-

jeistuksen ja autoille ajomääräyksen. (Petri Penttilä) 
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3 PUUTAVARANMITTAUS 

 

 

3.1 Puutavaranmittauksen historia ja laki 

 

Suomessa puutavaran mittausta säädellään sitä varten luodulla puutavaranmit-

tauslailla. 1939 vuodesta lähtien Suomessa puutavaran mittausta on ohjattu lain-

säädännöllä ja tämä koski luovutusmittausta. Vuonna 1945 sääntelyä laajennet-

tiin koskemaan työmittausta. Vuonna 1969 perustettiin puutavaranmittauslaki ja 

tämä mahdollisti sopimuspohjaisten mittausmenetelmien käytön. Samalla tuli 

puutavaran mittausasetus ja puutavaran mittaussääntö. Vuonna 1971 perustet-

tiin mittausneuvosto sopimuspohjaisten menetelmien kehittämistä ja sovelta-

mista varten. Neuvosto antoi sopimuspohjaisesta puutavaran mittauksesta suo-

situksia. Vuonna 1991 perustettiin puutavaranmittauksen neuvottelukunta ja vi-

rallisista mittaajista tuli päätoimisia virkamiehiä. Tällöin vahvistettiin myös lakiin 

perustuvat mittausmenetelmät ja mittausmenetelmien vahvistamisprosessit. La-

kiin tuli suurimmat muutokset vuosina 1997 ja 2002 tällöin lisättiin säädökset la-

kiin koskien sitä, milloin ja miten mittaus tulee suorittaa. Samalla korjattiin viral-

lista mittausta koskevat edellytykset lakiin. Uudistuksena lakiin tuli myös määritys 

puutavaran mittauksen eri sidosryhmien vastuista. Vuonna 2013 laki uudistettiin 

ja vuonna 1991 perustettu laki kumottiin. Vuonna 2013 perustetussa laissa tuli 

lähinnä tarkennuksia edelliseen lakiin. Uuden lain myötä keskeisimmät muutok-

set olivat mittausmenetelmien ja toimintaympäristön muutokset. Lakiuudistuksen 

myötä yhdenmukaistaa aines- ja energiapuun mittausta, sekä lisätä energiapuun 

mittaus lain piiriin. Energiapuukaupan osapuolten oikeusturvaa saatiin parannet-

tua, koska lakiin saatiin kirjattua erimielisyyksiä koskevasta asiasta oikeus käyt-

tää virallista mittaajaa erimielisyyksien selvittämiseksi. (Metsäkeskus mittauslaki) 

 

 

3.2  Puutavaranmittaus 

 

Puutavaranmittaus on hyvin merkittävässä roolissa puutuoteteollisuudessa. Puu-

tavaraa mitataan, kun omistusoikeus vaihtuu tai kun määritetään urakointimak-

sujen määrää. Puutavaran mittauksesta riippuvaisia työvaiheita ovat suunnittelu, 
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tehtaan eri prosessien valvonta, logistiikka ja puunhankinta. (Kiviniemi 2015, 

615.)  

 

Puutavaroiden tilavuuden tieto on hyvin tärkeätä, koska tämän tiedon pohjalta 

maksetaan puiden myyjälle sovittu korvaus tilavuuden mukaan. Tilavuuden mah-

dollisimman tarkan tiedon saanti on hyvin olennaista ja molempien osapuolien 

etua ajatellen niin myyjän kuin ostajan puolelta. Puutavaran pituuden kannalta 

katkonta on hyvin tärkeä, jotta ns. tukkipuu saadaan mahdollisimman tarkkaan 

talteen laatu huomioon ottaen. Pituusmittaa ohjataan sahan katkontamatriisilla 

mikä lähetetään hakkuukoneille. Näin saha varmistaa haluttujen mittojen saata-

vuuden ja suunnitelman mukaisen jalostuksen raaka-aineesta lopputuotteeksi. 

Suomessa puun tilavuus mitataan yleisesti kuorellisena tilavuutena. Tilavuus il-

moitetaan yleensä kiintokuutiometrinä (m3), irtokuutiometrinä (i-m3) tai massalla 

(kg/tn). (Sipi 2009, 12.) 

 

Puutavaroita voidaan mitata tuotantoketjun eri vaiheissa usealla eri mittausme-

netelmällä. Näistä yleisimmät ovat hakkuukonemittaus, kuormatraktorin ja 

kuorma-auton kuormainvaakamittaus, pinomittaus ja tehtaan vastaanottomittaus. 

Pystykaupoissa käytetään hakkuukonemittausta ja hankintapuukaupoissa vas-

taava mittaus suoritetaan joko pinomittauksena, kuormainvaakamittauksena, mit-

tasaksilla kappaleittain tai tehtaan vastaanottomittauksena. Pystykaupoissa käy-

tetään hakkuukonemittausta maksun perustana, kun taas hankintakaupoissa tuk-

kipuutavara mitataan yleensä tehtaan vastaanotossa ja kuitu- sekä sellu puuta-

vara mitataan joko kuormainvaa’alla painon mukaan tai pinomitalla varastopai-

kalla. Mittaustapahtumista tehdasmittaus on ainoa menetelmä, jonka jälkeen mit-

tausta ei voida suorittaa uudelleen. (Kiviniemi 2006, 350.) 

 

Mittaustapahtumia kontrolloidaan hakkuukoneella ja tehtaan vastaanotossa 

säännöllisesti. Hakkuukoneen kuljettaja suorittaa kalibrointimittauksia Metsäte-

hon ohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin koneelle mittausvirheen välttä-

miseksi. Kontrollimittauksissa kuljettaja tekee useamman rungon, jonka jälkeen 

hän suorittaa koneessa olevilla saksilla kontrollimittauksen kyseisille pölkyille ja 

siirtää tuloksen koneen tiedostoon. Tästä tapahtumasta jää dokumentti koneelle 

valvontaa varten. Tämän lisäksi koneilla käy neljä kertaa vuoden aikana ulkopuo-

linen mittaaja suorittamassa kontrollimittauksen. Tämä varmistaa mittauksen 
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puolueettomuuden niin myyjän kuin ostajan puolelta. Mittauksia suoritetaan sen 

takia, että voidaan havaita ja korjata mahdollisia mittausvirheitä mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa esimerkiksi hakkuukoneen mittalaitteen toiminnassa. 

Näin vältytään suurilta erimielisyystilanteilta myyjän ja ostajan välillä. Erilaiset 

mittausmenetelmät ja useat mittauskerrat lisäävät kuitenkin mittausepävar-

muutta, koska mittaukset kuluttavat puuta ja eri mittaajat saavat aina eri tuloksen. 

Mittauksessa on aina menetelmän, olosuhteiden ja suorittajien välisiä eroja. Näitä 

seikkoja kutsutaan nimellä mittausepävarmuus. Mittausmenetelmät antavat lä-

hes joka kerta erilaisen tuloksen keskenään. Mitä suuremmissa erissä puutavarat 

mitataan sen tarkemmaksi mittaustulos käy, koska virhemarginaali pienenee ja 

menetelmän tarkkuus paranee. (Kiviniemi 2006, 350.) 

 

Ruotsissa tukkien tilavuudet mitataan kuorettomana. Mittaussuureina on tukilla 

kuorettomaan latvaläpimittaan perustuva tekninen tilavuus. (Finlex. 2012, 9.) 

Tämä olisi puolueeton mittaustapa myös meidän kotimaassamme. Tällä mittaus-

tavalla voitaisiin välttyä teollisuudelle kuoren aiheuttamista menetyksistä. Ke-

väällä tapahtuvassa korjuussa kuoren irtoamisella on hyvin suuri merkitys tila-

vuuksien osalta. Korjuussa kuorta irtoaa ja jää metsään, varastopaikoille ja eri 

puutavaran käsittelypisteille. Tämä irronnut kuori on puiden kuutioissa ja täten 

organisaatioiden menetyksenä. Organisaatiot olisivatkin hyvin halukkaita muut-

tamaan mittaustapaa kuorettomaan mittaukseen kuten Ruotsissa. Mittaustekno-

logia on kehittynyt hurjaa vauhtia ja se on tuonut röntgenmittalaiteet useille mit-

tauspisteille. Näiden mittauslaitteiden ansiosta voisi sanoa, että mittaus on luo-

tettavaa ja tarkkaa.  
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4 HAKKUUKONEMITTAUS  

 

 

4.1 Komatsu-metsäkoneet puunkorjuussa 

 

Leimikot korjattiin Komatsu-merkkisillä metsäkoneilla. Konemerkki valikoitui tä-

hän opinnäytetyöhön, koska Ruoveden alueella toimivalla urakoitsijalla oli tä-

män merkkinen kone. Komatsu on hyvin yleinen merkki Suomalaisessa metsä-

koneurakoinnissa. Komatsun markkinaosuus Suomessa on noin 20 % ja se on 

kolmanneksi suurin metsäkonemerkki. (Maaseudun tulevaisuus)  

 

Komatsu-merkkisen metsäkoneen valmistaja on Komatsu Forest Oy. Yritys on 

japanilainen globaali koneenvalmistaja Komatsu Ltd yhtiö, joka osti vuonna 

2004 Valmet-merkkisen koneenvalmistajan malliston ja tuotannon itselleen. Tä-

män seurauksena vuonna 2011 Valmet-merkki poistui ja koneiden uudeksi mer-

kiksi tuli Komatsu. (Komatsu Forest Oy) 

 

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Ruotsin Uumajassa ja koneiden valmistusyksik-

köjä on kaksi toinen Ruotsissa ja toinen Yhdysvalloissa. Pyöräalustaiset koneet 

ja hakkuulaitteet valmistetaan Ruotsin Uumajassa ja tela-alustaisten koneiden 

tuotantoyksikkö sijaitsee Yhdysvaltojen Chattanoogassa. Yhtiön yritykset sijait-

sevat seuraavissa maissa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Saksassa, Itävalta, 

Ranska, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Brasili-

assa, sekä jälleenmyyjäverkosto mikä edustaa tärkeillä metsäalan markkina-

alueilla muualla maailmassa. (Komatsu Forest Oy)  

 

 

4.2 Hakkuukone ja tekniset tiedot 

 

Komatsu käyttää metsäkoneistaan sanaparia Forestry Quality – tuottavuuden 

kokonaisvaltainen kuva. Sanaparissa kiteytyy yhtiön olennaisimmat seikat 

vahva pohjoismaisten metsien antama koneenrakentamisen perintö, sekä japa-

nilaisen suuryhtiön tiukka ja pitkäjänteinen laadun tekeminen. Nämä pyöräalus-

taiset hakkuu- ja kuormakoneet valmistetaan Ruotsissa, jossa on yhtiön tuotan-
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tolaitos. Hakkuukone mallistossa Komatsulla on kuusi eri mallista konetta erilai-

siin käyttötarkoituksiin. Tässä opinnäytetyössä on kohteet hakattu Komatsun 

931 mallisella koneella. Kone on heidän mallistonsa toiseksi suurin malli ja sen 

käyttötarkoitus on päätehakkuut ja toisen asteen harvennukset. Se on Komat-

sun omien arvioiden mukaan vahva yleiskone ja soveltuu monenlaisiin käyttö-

kohteisiin. Koneen paino on työkuntoisena n. 21–24 tonnia riippuen sen varus-

tuksesta. Kuormaimen ulottuma tutkimuksessa käytetyssä koneessa oli 10 met-

riä. Hakkuukoneen tekniset tiedot löytyvät tarkemmin liitteestä 1 (liite 1). (Ko-

matsu Forest Oy)   

 

 

4.3 Hakkuulaite ja tekniset tiedot 

 

Komatsulla on valikoimissaan seitsemän eri hakkuulaitetta vaihtoehdoissaan. 

Heillä on tavoitteenaan, että jokaiselle peruskoneelle olisi mahdollista valita vä-

hintään kahdesta eri vaihtoehdosta optimaalisin hakkuulaite asiakkaan tarpeisiin. 

Tässä opinnäytetyössä käytetyssä hakkuukoneessa oli käytössä malli C 144 

mikä on Komatsun hakkuulaite malliston toiseksi suurin. Se on tarkoitettu sellai-

siin kohteisiin missä käsitellään järeätä puustoa. 

 

Hakkuulaitteen perusteknisistä tiedoista voisi mainita hakkuulaitteen painon, joka 

on alkaen 1410 kg eli se on melko raskas ja vankkatekoinen. Hakkuulaitteen 

syöttönopeus on 0–5 m/s, jolloin runko kulkee hakkuulaitteen läpi nopeimmillaan 

5 metriä sekunnin aikana. Liitteessä 2 on mainittu tarkemmat tekniset tiedot ja 

ominaisuudet hakkuulaitteesta. (liite 2.). (Komatsu Forest Oy)  

 

4.4 Mittalaiteen toiminta ja mittaus 

 

Tässä opinnäytetyössä olevassa hakkuukoneessa oli ohjaus- ja mittausjärjestel-

mänä Komatsun MaxiXplorer. Järjestelmä on Komatsun hakkuukoneissa ja 

kuormatraktoreissa toimivana ohjausjärjestelmänä. Se on otettu käyttöön Ko-

matsussa vuonna 2008. Järjestelmä kehitettiin aikaisemman Maxi Harvester oh-

jausjärjestelmän korvaajaksi sen aikaiseen kehitystasoon. Ohjausjärjestelmään 

on tullut lukuisia päivityksiä vuosien varrella ja kehitys on täten kulkenut eteen-

päin. MaxiXplorer mittalaitteessa on ollut alusta asti Suomen uuden mittauslain 



13 

 

mukainen tyven kuutiointi ja satunnaisrunko-otanta mittaustarkkuuden kontrol-

lointia varten. 

  

MaxiXplorer ohjausjärjestelmä sisältää koneen ja hakkuulaitteen toiminnan oh-

jauksen, apteerauksen, kuormainasetukset ja hallinnolliset tehtävät. Järjestel-

män tarkoituksena on tuottaa käyttäjilleen tuottavuutta, monipuolisuutta ja en-

nen kaikkea helppokäyttöisyyttä. Järjestelmän ansiosta kuljettajan on yksinker-

taista säätää konetta mieleisekseen ja seurata mittalaitteen tarkkuutta. Ohjaus-

järjestelmän rakenne ja toiminta on havainnollistettu (Kuva 2).  Hakkuulaitteen 

tietokone on tarkoitettu sen säätämiseen, ohjaukseen ja puutavaran katkontaan. 

Se toimii CAN väyläyhteyden välityksellä perus- ja apteeraustietokoneen 

kanssa keskenään. Näitä kaikkia ohjataan MaxiXplorer ohjausjärjestelmästä kä-

sin ja tämä tuo helppouden kuljettajalle säätämiseen ja ohjaukseen. 

 

 

Kuva 2. MaxiXplorer ohjausjärjestelmän rakenne. (Komatsu) 

 

Hakkuulaitteessa on erilaisia antureita, joilta saadaan tietoa hakkuulaitteen tie-

tokoneelle. Anturit sijaitsevat hakkuulaitteella mittapyörällä, josta saadaan tietoa 

pituusmitasta ja toiset karsimaterien akseloinnilla, mistä saadaan vastaavasti 

tieto läpimitasta.  Induktioanturit sijaitsevat sahalaitteella hakkuulaitteen ala-

osassa ja nämä anturit välittävät tiedon vastaavasti hakkuulaitteen tietokoneelle 
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sahan asennosta ja sahalaitteen paluusta lepotilaan. Näiden antureiden merki-

tys on välittää tietoa kappaleiden rekisteröinnistä ja taata sahan oikea asento 

mikä on määritetty ohjausjärjestelmästä (kuva 3). Hakkuulaitteessa on lisäksi 

vielä paineantureita, jotka sijaitsevat hakkuulaitteen suojapeltien alla suojassa. 

Näiden merkitys on mahdollistaa paineiden mittaaminen esimerkiksi syöttörul-

lilta tai karsimateriltä. Eri puulajeille asetetaan halutut paineet niiden kovuuden 

mukaan, jolloin tehdään kappaleisiin mahdollisimman vähän rungon käsittelystä 

tulevia jälkiä ja vaurioita. Nämä arvot on asetettu ohjausjärjestelmään ja tieto-

kone asettaa arvot oikeaksi eri puulajeille, kun ne valitaan käsiteltäviksi runkoa 

kaadettaessa kuljettajan toimesta. 

 

  

Kuva 3. Hakkuulaitteen tietokoneen ja antureiden sijainti. (Komatsu) 

 

Puutavaralajien pituusmittaus on keskeinen osa asiakkaan asettaman puutava-

ran laadun ja metsänomistajan näkökulmasta. Pituusmittaus vaikuttaa moneen 

asiaan kuten hakkuukoneen toimivaan apteeramiseen eli rungon jakamiseen 

puutavaralajikohtaisesti, sekä kalibroinnin luotettavuuteen ja keskihajontaan. 

Näihin vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi katkaisuikkunan oikea asettelu laa-

tuvaatimuksiin nähden, katkaisuikkunan tarkkuus, rungon pitokyky, karsintatulos 

mittapyörän kulkureitillä sekä kalibrointitavat. Katkaisuikkunalla tarkoitetaan ha-

lutun pölkyttäisen tavoitemitan yli ja ali menevää osaa (kuva 4). 
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Kuva 4. Puutavaran katkaisuikkuna. (Komatsu) 

 

Rungon pitokyvyllä taas tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin pituusmittalaite pysyy 

mukana runkoa käsiteltäessä sekä karsintatuloksella, miten hyvin oksat karsiu-

tuvat pois rungosta sitä käsiteltäessä. Kalibrointi on kuljettajan suorittama tar-

kastusmittaus pölkkyjen osalta eli kuinka hyvin pituusmitta pitää paikkaansa to-

dellisuudessa. Pituusmittalaite on itsestään hyvin yksinkertainen laite hakkuu-

laitteessa. Siinä on tähtimäinen pyörä, joka on kiinni akselissa ja tätä hyd-

raulisylinterin voimalla painatetaan runkoa vasten. Rungon kulkiessa hakkuulait-

teen läpi mittapyörä pyörii ja sen sisällä olevat pulssianturit välittää tiedon tieto-

koneelle. Kuljettaja pystyy havaitsemaan tämän koneen ohjaamosta ja siellä si-

jaitsevalta monitorilta samalla kuin runkoa prosessoidaan. Pituusmittaa mita-

taan 1 senttimetrin tasaavissa luokissa.  Kuvassa 5 on kuvattuna mittalaitteen 

rakenne (kuva 5). Mittalaite sijaitsee hakkuulaitteen pohjassa olevassa tilassa 

sisäpuolella. 

 

 

Kuva 5. Pituusmittalaite hakkuupäästä. (Komatsu) 
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Läpimitan mittaus tapahtuu hakkuupäässä olevien karsimaterien avulla. Karsi-

materien akseloinnilla sijaitsee anturit, jotka välittävät tiedon tietokoneelle. 

Hakkuupää laskee myös puun tilavuuden sahauskohtien välille karsimateriltä 

saadun tiedon perusteella. Pölkyn läpimitta mitataan hakkuupäässä olevien ylä-

karsimateriltä saatujen pulssiantureiden ilmoittamien arvojen perusteella. Ne 

tuottavat analogista asentotietoa hakkuupään mittalaitteelle, joka muuttaa tie-

don digitaaliseen muotoon ja lähettää sen CAN-väylää pitkin hakkuukoneen tie-

tokoneelle. Tietokone prosessoi tiedon ja laskee puun halkaisijan. Puun halkai-

sija eli läpimitta lasketaan kolmen erillisen mittauspisteen avulla. Nämä ovat 

uloimmat karsimaterät ja hakkuupään pohjassa oleva yläkarsimaterä. Uloimmat 

karsimaterät puristavat puun rungon hakkupään pohjaa vasten missä on yläkar-

simaterä. Karsimaterät antavat mitan rungon ulkokuorelta ja näiden tietojen pe-

rusteella saadaan läpimitta kuoren päältä. Tietokone näyttää läpimitan lukuar-

vona kuljettajalle ohjaamossa olevaan näyttöruutuun. Tyvitukin mittaamisessa 

tietokoneelle on asetettu tyviprofiilifunktio arvot, joiden mukaan se laskee kar-

tiomaiselle tyvelle tilavuuden. Tyvitukin ensimmäinen mittauspiste on 1,3 metrin 

päässä kaatokohdasta eli yläkarsimaterien kohdalla. Yläkarsimateriltä saatu 

tieto välittyy hakkuupään tietokoneelle ja tämän tiedon perusteella jokaisella 

puutavaralajille on luotu oma tyviprofiilifunktio mikä antaa tietokoneelle kaavan 

tilavuuden laskuun. Läpimittaa mitataan kuoren päältä millimetrin tasaavissa 

luokissa. Kuvassa 6 on esitetty hakkuupään läpimitan mittaaminen (kuva 6).  

 

 

Kuva 6. Läpimitan mittaaminen hakkuupäässä. (Marko Lehkonen) 
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Hakkuukonemittaus on käytetyin mittausmenetelmä puuraaka-aineen mittaami-

sessa. Vuonna 2018 tehdyistä pystykauppa leimikoista 84,8 % on luovutusmitattu 

hakkuukonemittauksella (Kuvio 1). (Melkas 2018). Hakkuukonemittauksen käyt-

töä puoltaa tämän edut ja helppous. Hakkuuta tehtäessä on helppo mitata tehdyt 

puut yksitellen, tarkasti ja nopeasti. Hakkuukoneella mitattaessa puita sen etuina 

saavutetaan reaaliaikainen puiden kuutiointi ja tiedon siirtyminen yhtiöiden omiin 

järjestelmiin. Tämä mahdollistaa nopean tiedonsiirron puutavara-autoihin ja sa-

han omaan tietoon millaisia puita ja kuinka paljon on tulossa tehtaalle. Tämä 

mahdollistaa tehokkaan puutavaralogistiikan hallinnan, kun tieto liikkuu ajanta-

saisena koko ketjun ajan. Se helpottaa myös puutavara-autojen toimintaa, koska 

heillä on tieto koska varastopaikalta on saatavissa kuorma vietäväksi ja heidän 

päivittäisen ajo-ohjelmansa luomista. Hakkuukonemittaus varmistaa kaikkien 

tehtyjen pölkkyjen kuutioinnin ja tiedon siirtymisen myyjän luovutusmittaustodis-

tukseen. Samalla saadaan urakoitsijoille työmittaus korjuutaksojen määrittä-

miseksi ja maksut heille työsuoritteesta. Hakkuukonemittaus pienentää samalla 

sen helppouden vuoksi kustannuksia yhtiöiltä, koska se vapauttaa toimihenkilöi-

den resursseja muihin tehtäviin tai heidän määränsä pienentämistä. (Uusitalo 

2003, 152.) 

 

 

Kuvio 1. Luovutusmittausmenetelmien prosenttiosuudet Suomen pysty-

kaupoissa 2018 (Melkas 2018). 
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5 TEHDASMITTAUS 

 

Puutavaran tehdasmittaus lähti yleistymään 1990 – luvun loppupuolella mittaus-

menetelmänä, koska varastot pienenivät ja puunhankinta nopeutui toimittamaan 

raaka-aineen metsästä tehtaalle. Tämä muutos siirsi tievarsimittauksen tehtai-

den vastaanottoon suurimmaksi osaksi, jossa mittausta on helpompi valvoa ja 

tarkistaa. Tämä myös mahdollistaa mittaukselle mahdollisimman hyvät olosuh-

teet. Sahalla tukit mitataan tukinlajittelussa kappaleittain käyttäen optisia mitta-

reita. Mittaus tapahtuu optisilla mittareilla muutaman millin viipaleissa. Mittarilta 

saadaan tiedot tukista pituuden, latvaläpimitan ja tilavuuden osalta. Tätä tulosta 

voidaan hyödyntää jatkossa eri tuotantoprosessin osissa, että luovutusmittauk-

sena. Lajittelija, joka on työvuorossa määrittää silmämääräisen laadutuksen 

kunkin tukin kohdalta. (Metsäteho). JPJ-Wood Oy käyttää tehdasmittausta lä-

hes kokonaan mittaustapana hankintapuiden osalta. Mittalaitetta tarkistetaan 

kontrollipuiden avulla mitkä tietojärjestelmä arpoo satunnaisen lajitellun tukin n. 

500–1500 kappaleen joukosta. Satunnainen arvonta on n. promille lajitelluista 

tukeista. Nämä satunnaiset kontrollipuut siirretään sovitulle mittauspaikalle ja 

henkilö käy mittaamassa ne mittasaksien avulla ja tulokset siirretään saksilta 

tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä muodostaa näistä kahdesta eri mittauksesta 

yhteenvedon, josta ilmenee mittauksin ero. Tuloksen perusteella voidaan pää-

tellä mittalaitteen tarkkuutta ja mahdollisia tarpeita mittalaitteen säädölle. 

 

5.1 Mittalaite Finnos Fusion 3D 

 

JPJ-Wood Oy:llä on käytössään Finnosin toimittama mittalaitejärjestelmä, jonka 

mallimerkintä on Fusion 3D. Mittalaitteessa on käytössä kolmen suunnan mit-

taus, joka mahdollistaa todella tarkan tilavuuden määrittämisen. Mittalaite käyt-

tää laseria avukseen määritettäessä tukkien lenkoutta. Mittari mittaa tukin pi-

tuutta, läpimittaa, lenkoutta ja tilavuutta 1–2 senttimetrin välein. Laitteen mit-

taustarkkuudeksi valmistaja ilmoittaa pituudessa +/- 1 senttimetriä ja läpimitassa 

+/- 1 millimetriä. Mittalaite tutkii myös tukin oksia ja niille määritettyjä laatuvaati-

muksia, sekä tukin lenkoutta. Laitteen on mahdollista muuttaa lajittelijan määrit-

tämää tukin laatua oksaisuuden ja lenkouden mukaan.  
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5.2 Mittalaitteen toiminta 

 

Pitkittäissuuntainen kuljetin kuljettaa tukit yksitellen jonossa läpi mittalaitteesta. 

Mittalaitteen sisällä olevassa kopissa on optisia mittalaitteita kolmessa eri suun-

nassa. Mittalaitteet mittaavat tukkia kolmelta eri kantilta viipaloiden tukin muuta-

man sentin viipaleisiin ja tämä huomioi mahdolliset epämuodostumat tukin pin-

nalla. Kun kappale on mennyt mittarin läpi, saadaan lopullinen tilavuus tukille, 

pituus ja latvaläpimitta (Finnos).  

 

Kuva 7. Kuva tukinvastaanottomittalaitteen sisältä. Kuvassa näkyvät kaksi 

keltaista laatikkoa ne ovat optisia mittalaitteita. (Marko Lehkonen) 

 

Tämän jälkeen kuljetin jatkuu mittauspisteen jälkeen, jossa tukit pudotellaan au-

tomaation avulla omiin lokeroihinsa mittarilta saatujen arvojen mukaisesti. Loke-

rot tyhjennetään pyöräkuormaajalla omiin sahauseräkasoihinsa mitkä tukkiken-

tällä on. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu mittaukseen liittyviä asioita ja 

tapoja. 
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Kuva 8. Tukin mittauksen periaatteet. (Finnos) 

 

Näiden määritelmien mukaan tukkimittari suorittaa kuutioinnin, läpimitan lasken-

nan sekä lenkouden määrittämisen. Lajittelija ei JPJ-Woodilla määritä tukin len-

koutta vaan sen tekee mittari. Lajittelija määrittää mahdolliset viat tukeille kuten 

esim. laho, vika, sinistymä, mutka, monivääräisyys jne. Nämä ovat mahdollista 

havaita silmämääräisesti tukinlajittelupöydällä, kun tukit pyörivät siinä. Kuorili-

säys annetaan prosentteina lajittelijan toimesta ja lumi- ja jää vähennys milleinä 

kullekin tukille. Muita mahdollisia mittaukseen tekeviä virheitä on irralliset kuoren 

riekaleet, jotka voivat antaa virheitä esim. tukin pituuteen tai lenkouteen.  
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6 RÖNTGENMITTALAITE 

 

 

6.1 Mittalaite Fusion 4D X-ray 

 

Röntgenmittalaite on samassa kopissa tukkimittarin perässä JPJ-Wood Oy:llä. 

Röntgenmittalaitteen erona tukkimittariin on neljän suunnan mittaus. Se käyttää 

mittauksessa apuna röntgensäteitä. Röntgenin hyöty on suuri, sillä tällä saa-

daan kappaleille tilavuus, jossa puun kuori ei ole mukana tilavuudessa. Samalla 

saadaan tieto läpimitasta kuoren alta, sydänpuun osuus ja tiheys. Tässä yhtey-

dessä voidaan todeta puun sisällä olevat oksat, mahdolliset lahot ja vierasesi-

neet (Puuhuolto). Seuraavassa kuvassa (kuva 9) on esitetty havainnollista-

miseksi röntgenillä saadusta kuvasta puun sisältä. 

 

 

Kuva 9. Röntgeniltä saatu kuva puusta. (Puuhuolto) 

 

Kuvasta näkee hyvin tukin sisällä olevat oksat, niiden sijainnin ja oksalaadun 

kuiva / tuore. Näiden kuvien ja kuvasta saatavien tietojen perusteella tukki pys-

tytään sahaamaan oikein asiakkaiden vaatimuksia vastaavin perustein.   

 

6.2  Mittalaitteen toiminta 

 

Pitkittäiskuljetin jatkaa tukkimittarin läpi tukin kuljettamista, jonka jälkeen tulee 

röntgenmittaus. Täällä mitataan tukki neljästä eri suunnasta tulevien mittareiden 
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avulla ja saadaan tarkka tilavuus puulle, oksien sijainti ja laatu, tiheys ja läpimitta 

kuoren alta. 

 

Kuva 10. Kuvassa näkyy röntgenmittalaitteen yksi mittausputki. (Marko 

Lehkonen) 

 

Röntgeniltä saatuja tietoja voidaan hyödyntää jatkossa laatuluokittelussa, sa-

hausasetteiden optimoinnissa ja vierasesineiden tunnistamisessa. Nämä tiedot 

ovat tärkeitä, kun suunnitellaan sahausta, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä 

hyötysuhde sahauksesta aikaiseksi (Puuhuolto). 
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7 AINEISTO JA KERUU 

 

7.1 Aineisto 

 

Tämän opinnäytetyön aineiston kerääminen on aloitettu tammikuussa 2019 ja 

kerääminen jatkui 2019 heinäkuun loppuun saakka. Tutkimusmenetelmää ja toi-

mintaa mietittiin yhdessä JPJ-Wood Oy:n varatoimitusjohtaja Manuel Luodelah-

den kanssa syksyllä 2018. Yhdessä päädyimme tulokseen, että tutkitaan leimik-

kotasolla tukkien kappalemääriä sekä kuutioita eri mittauspisteillä. Nämä kolme 

mittauspistettä ovat hakkuukone, tukinvastaanotto ja röntgenmittaus. Päätimme 

seurata kuusitukin tilavuuksia ja kappaleita leimikkokohtaisesti, koska muutoin 

työstä olisi tullut hidastusta ja lisätöitä korjuu- ja kuljetusyrittäjille, sekä lisäkus-

tannuksia jokaisen tukin yksilöinnistä. Tähän tukkien yksilöintiin ei todettu olevan 

tarvetta vaan haluttiin keskittyä leimikkotasolla mittaustuloksiin. Mittalaiteiden tu-

loksiin saadaan vertailukelpoiset tulokset hakkuukoneen PRD mittaustositteesta 

ja tukin vastaanoton mittauksesta ja röntgeniltä saatu tulos tukkikohtaisesti. Lei-

mikot valittiin satunnaisesti meneillään olevista suunnittelun ketjutuksesta. Leimi-

koiden kokoon ei kiinnitetty huomiota, vaan haluttiin leimikoiden olevan erikokoi-

sia. Erikokoiset leimikot valittiin tutkimukseen sen takia, jotta varmistutaan leimi-

koiden osalta, että kokoerolla ei olisi merkitystä. Leimikoiden valintaan vaikuttivat 

eri vuodenajat, koska haluttiin tutkia niiden merkitystä mittaustuloksissa. Tutki-

mukseen valittiin yksi kohde talvikorjuusta, jolloin puu on jäässä. Toinen kohde 

valittiin alkukesälle, jolloin kuori irtoaa puusta ja keskikesälle yksi kohde, joka on 

normaali tilanne puunkorjuussa. Eli tutkimukseen tuli kolme kohdetta yhteensä, 

joista aineisto kerättiin.  Nämä kohteet edustavat JPJ-Wood Oy:n puunhankintaa 

maantieteellisesti vain yhtä hankinta-aluetta. Leimikoiden koko on hyvin tyypilli-

nen yrityksen hankinnassa, koska niiden koko vaihteli välillä 350–1800 m3. Suo-

messa keskiarvollisesti leimikoiden koko on n. 500 m3, eli nämä edustivat suun-

nitellusti alle ja yli tämän keskiarvon. JPJ-Wood Oy:n hankinnan näkökulmasta 

leimikot edustivat n. 1–2 %:ia heidän vuosittaisesta raaka-aineensa käytöstä.  

 

Korjuu- ja kuljetusyrittäjät ohjeistettiin kyseisillä leimikoilla ja kerrottiin kyseessä 

olevan tutkimustyö. Korjuuyrittäjä tiesi tehdä kontrollimittauksen ennen leimikon 

aloittamista ja varmistua siitä, että mittalaite on kunnossa. Kuljetusyrittäjälle riitti 
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tieto tutkimuksesta, jolloin hän osasi ajaa kyseisen työmaan tukit omana kuorma-

naan, eikä hakenut kuormiinsa puita muilta työmailta. Sahalle tullessaan hän sai 

purkaa kuormansa vain suoraan tukin vastaanottoon eikä maakuormaksi mikä 

muutoin olisi mahdollista purkuun ollessa autojonoa.  

 

Aineisto on kerätty JPJ-Wood Oy:n työmaiden joukosta satunnaisesti, kuitenkin 

kiinnittäen huomiota korjuuajankohtaan. Korjuuajankohta on otettu huomioon työ-

maita valitessa, koska puunkuoren irtoamisen ajankohtaan mittauksiin saattaa 

tulla eroavaisuuksia. Kuten taas talvella tapahtuvassa korjuussa lumi ja jää saat-

tavat vaikuttaa mittaustuloksiin ja näitä seikkoja on haluttu tutkia tässä opinnäy-

tetyössä. Yhden työmaan korjuuajankohdaksi valittiin lisäksi kesäaikainen korjuu, 

jossa kuori pysyy jo kiinni kuusessa. Kaikki työmaat on suoritettu Ruoveden alu-

eella eri vuodenaikoihin. Kaikista tähän tutkimukseen valituista työmaista on mi-

tattu kontrollimittaus. Tämä toimenpide on suoritettu, jotta varmistutaan mittalait-

teen olevan kunnossa ja samalla mittalaitteen tarkkuudesta saadaan varmuus. 

Toiminto suoritetaan lähes jokaiselta työmaalta mitä JPJ-Wood Oy:llä tehdään, 

kuitenkin ottaen huomioon leimikoiden koko. Jos työmaat ovat pieniä niin tarkis-

tusmittausta ei välttämättä tehdä aivan jokaiselta työmaalta. Liitteet 3–5 ovat kun-

kin työmaan kontrollimittauksen tuloksia. Kontrollimittaukset ovat suoritettu jokai-

sen työmaan alussa, jotta varmistuttaisiin leimikon mittauksien oikeellisuudesta 

ja näin vältyttäisiin turhilta tuloksen vääristymiltä. 

 

Taulukossa 1, 2 ja 3 on tulokset työmailta saatujen tukkien tilavuuksien ja kappa-

lemäärien osalta eri mittalaitteilta. Ensimmäinen sarake on hakkuukonemittauk-

sen tulos, toinen sarake on tukinvastaanottomittaus ja kolmas sarake on röntgen-

mittalaitteen tulos. Neljännessä sarakkeessa on röntgenmittalaitteen tulos, johon 

on lisätty kuoren tilavuus, sekä tietokoneen automaattisen laskennan perusteella 

lasketun puuttuvan kuoren tilavuus. 
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7.2 Työmaa 1. Talvikorjuu 

 

Tämä työmaa on korjattu tammikuussa 28.1-29.1.2019. Ilmanlämpötila oli tänä 

ajankohtana päivällä n. – 8–10 celsiusta ja yöllä alimmillaan lämpötila oli – 18–

20 celsiusta. Hyvin tyypillinen talvinen keli, jolloin lämpötila laskee yöllä ja päivällä 

auringon paistaessa lämpötila kohoaa.  

Liitteestä 3 voidaan todeta mittalaitteen olevan hyvin lähellä todellista tilavuutta, 

koska kuusitukin osalta ero on vain 0,49 % (Liite 3). Hakkuukoneen kuljettajaa 

haastatellessa hän sanoi tuloksesta sen verran, että ei kannata säätää konetta. 

Koska lämpötila muuttuu päivällä ja mittaustulokseen vaikuttaa lämpötilan muu-

tos. Puun pinta pehmenee hieman ilman lämpenemisen seurauksena. (Mikko 

Kuurila). 

 

Taulukko 1. Taulukossa kolmen eri mittalaitteen tulokset työmaasta tul-

leista tukeista. 

 

 

 

7.3 Työmaa 2. Kevätkorjuu 

 

Tämä työmaa on korjattu kesäkuussa 1.6-7.6.2019. Ilmanlämpötila oli leimikon 

alkaessa päivällä n. +17 celsiusta ja yöllä alimmillaan lämpötila oli +7 celsiusta. 

Leimikon korjuun edetessä lämpötilat nousivat päivällä + 27 celsiusta ja yötkin 

lämpenivät, jolloin lämpötila pysytteli + 16 celsiuksessa. Sateita ei osunut tätä 

leimikkoa tehtäessä lainkaan, eli ilma oli hyvin kuiva ja lämmin. 

Tämä vuodenaika on hyvin haastava hakkuukoneen kuljettajalle, niin pituus- kuin 

läpimitan kontrolloinnin osalta. Koska kuusista irtoaa kuori hyvin herkästi sitä kä-

siteltäessä. Tämä työmaa haluttiin juuri tämän aiheen takia nostaa esille tätä 

opinnäytetyötä tehtäessä. Liitteestä 4 voidaan todeta hakkuukoneen kuljettajan 

olleen ajankohtaan nähden hyvin tarkkana, koska kontrollimittauksessa ei ollut 

heittoa kuusitukissa kuin 0,08 %: a (Liite 4). Tukkien pituuksien kanssa saa olla 
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leimikkoa tehdessään hyvin tarkkana. Prosessoidessa runkoa voidaan joutua 

syöttämään sitä edestakaisin kourassa, jolloin mittapyörään saattaa tarttua 

kuorta ja mitta alkaa luistamaan.  

 

Taulukko 2. Taulukossa kolmen eri mittalaitteen tulokset työmaasta tul-

leista tukeista. 

 

 

 

7.4 Työmaa 3. Kesäkorjuu 

 

Tämä työmaa on korjattu heinäkuussa 27.7-31.7.2019. Ilmanlämpötila oli hyvin 

kesäinen päivällä n. +28-30 celsiusta ja yöllä alimmillaan lämpötila oli +15–16 

celsiusta. Leimikon edetessä ja lähellä loppua kelit hieman viilenivät ja päiväläm-

pötilaksi jäi +16–18 celsiusta. Sateita tai muita vastaavia muutoksia ei korjuun 

aikana osunut kohdalle työmaata tehtäessä, mikä olisi voinut muuttaa mahdolli-

sesti mittaustuloksia. 

Korjuuajankohta valittiin opinnäytetyöhön, koska kuusessa kuori pysyi hyvin 

kiinni. Tämän takia saatiin vertailuun ajankohta mikä olisi melko normaali tilanne. 

Tilaaja halusi vertailuun yhden työmaan ajankohdan mikä on ilman tiedettyjä 

haasteita. Tällä saadaan tuloksista todettua mikä merkitys on tiedetyistä haas-

teista. Sekä tutkitaan kuinka suuri haasteiden merkitys mittaustuloksiin, on eri 

mittapisteiden kesken. 

 

Kontrollituloksesta voidaan todeta mitan olevan kohdallaan ja tuloksien todella 

lähellä toisiaan, koska eroksi muodostui 0,13 %: a tilavuuden osalta. Pituus- ja 

läpimittatulokset ovat samoin tosi hyvin kohdallaan, koska eroja ei juurikaan ole. 

Kontrollimittaustulos löytyy liitteestä 5 missä on esitetty työmaalta tehty kontrolli-

mittaus (Liite 5). 
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Taulukko 3. Taulukossa kolmen eri mittalaitteen tulokset työmaasta tul-

leista tukeista.  
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8 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Työmaakohtaisia eroja löytyi tuloksista jokin verran. Kappalemäärien suhteen tu-

lokset olivat hyvin yhtenevät, koska tuloksista kävi hyvin ilmi kappalemäärien kas-

vavan sahanvastaanottomittauksessa. Kappalemäärien kasvaminen selittyy hy-

vin pitkälti vastaanoton tuloksista, josta jokaisen työmaan kohdalta löytyi alamit-

taisia läpimitaltaan olevia tukkeja raakkilistasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuor-

matraktorin kuljettaja on ajanut tukkipinoon kuiduksi tarkoitetun pölkyn. Todennä-

köinen syy tähän on kuidun erheellinen arviointi ja on luultu sen olevan pikkutukki. 

Mitta saattaa olla hyvin lähellä todellista pikkutukin alamittaa läpimitan osalta, 

mutta hakkuukone on mitannut tämän ja sen läpimitta ei ole ollut riittävä pikkutu-

kille. Nämä erheet ovat normaaleja jokapäiväisessä työskentelyssä. Sahan kan-

nalta tämä vaihtoehto on parempi kuin jos tuloksista olisi ollut pääteltävissä päin-

vastainen tulos. Tämä tarkoittaa tukkien häviämistä ja samalla suoraa tappiota 

yritykselle. Asiakkaalle maksetaan jokaisesta katkotusta tukista, mutta sahalle 

kaikki eivät tulisi. 

 

Taulukko 4. Työmaakohtaiset mittaustuloksien erot. 
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Kuutiomäärissä eroja syntyi työmaiden välillä vaihtelevasti. Työmaa 1 oli talvikor-

juukohde, jolloin vallitsi normaali talvinen keli. Talvikorjuussa hyvin tyypillinen il-

miö on runkoa käsiteltäessä tapahtuva pinnan lämpeneminen. Tämä aiheuttaa 

pätkittyjen pölkkyjen lumettumista ja sitä kautta niiden pintaan muodostuu jäätä. 

Tämä lisää tässä työmaassa pölkkyjen kohdalla tilavuuteen vaikuttavia eroja. 

Eroksi tältä työmaalta tuli hakkuukoneen ja tukinvastaanottomittauksen välille 

8,78 kuutiota. Prosentteina tämä tarkoittaa 2,94 % eli hakkuukone on mitannut 

vähemmän kuin tukinvastaanottomittaus. Ero muodostuu pitkälti lumen ja jään 

aiheuttamasta tukkien tilavuuserosta minkä nämä elementit aiheuttavat puille. 

Tätä lumi ja jää vähennystä on lajittelijan hyvin hankala tehdä täysin tarkasti sil-

mämääräisellä tarkastelulla, joka lopuksi perustuu arvioon.  

 

Työmaa 2 oli alkukesällä kaadettu leimikko, jolloin kuusesta irtoaa hyvin herkästi 

kuori. Työmaassa haluttiin tutkia kuoren irtoamisen vaikutuksia mittaustuloksiin. 

Viitaten taulukkoon 2 huomaa erot hakkuukoneen mittauksen ja tukinvastaanotto 

mittauksen välillä (taulukko 2). Erot mittaustuloksissa muodostuvat osittain 

puusta irtoavan kuoren vaikutuksesta. Näiden kahden mittauksen eroksi muo-

dostui tilavuudessa 1,9 %:a, joka on 24,36 m3.  

 

Viitaten taulukon 2 röntgenmittalaitteen kuorelliseen tilavuuteen, mittalaite on ot-

tanut laskennallisesti huomioon puuttuvan kuoren ja hakkuukoneen mittaustulok-

sen. Mittaustulosten erotukseksi saadaan 30,21 m3 eli tukeista on lähtenyt las-

kennallisesti kuorta pois tämän verran. Tämä perustuu taulukon 2 arvojen poh-

jalta tehtyihin laskelmiin. Puuttuvasta kuoresta yhtiö on siis maksanut tukin kuu-

tiohinnan, mutta se ei ole saanut sitä itselleen. Tukin kuutiohinnan ollessa 60 €/m3 

ja se kerrottuna puuttuvan kuoren tilavuudella, tulokseksi saadaan 1812,60 €. 

Tämä on suoraan yhtiön tappioksi muodostuva summa. 

 

Eroa on syntynyt tämän työmaan kohdalla hakkuukoneen ja tukinvastaanottomit-

tausten välillä. Tämä ero muodostuu ainakin osittain siitä, että vastaanottohenkilö 

joutuu arvioimaan puuttuvan kuoren määrää ja tekemään arvionsa pohjalta pro-

sentuaalisen kuorilisäyksen kullekin tukille. Vaihtoehtoina heillä on 30 %, 60 % 

tai ei lisäystä. Näillä prosentti arvioilla on hyvin hankala saada todellista tulosta 

silmämääräisen arvion perusteella. Tämä on haastattelun pohjalta tehty johto-

päätös minkä suoritin vastaanottohenkilölle syyskuussa. (Niina Liinamaa). 
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Työmaa 3 suoritettiin heinäkuun lopulla. Tämä haluttiin ottaa vertailuun edellisille 

työmaille, koska tässä ei ollut muuttuvia tekijöitä kuten edellisissä työmaissa oli. 

Taulukon 3 tuloksista voidaan todeta mittausten olevan hyvin lähellä toisiaan 

(taulukko 3). Hakkuukoneen ja tukinvastaanotonmittauksien ero oli vain 1,02 m3 

ja tämä tulos muutettuna prosenteiksi on 0,14 %: a. Mittauspisteet ovat mitanneet 

kappaleet lähes samalla tavalla.  

 

Taulukon 3 tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että kuori on pysynyt hyvin 

kiinni. Tukinvastaanottomittauksen tulos ja röntgenmittalaitteen kuorellinen tila-

vuus ovat lähes samat. Tämä kertoo, että kuori on pysynyt todella hyvin kiinni 

tukeissa ja näin heittoa ei ole tullut mittauksiin.  

 

Tukinvastaanottomittaria kontrolloidaan sahalla samalla tavalla kuin hakkuuko-

neen mittalaitetta. Vastaanotossa tietokone arpoo satunnaisesti kontrollipuut ja 

lajittelija merkkaa ne numeroilla. Kertyneiden kontrollipuiden määrä saavuttaa n. 

15–30 kappaletta, jotka levitetään mittapaikalle mitattavaksi. Tukit pystytään yk-

silöimään lajittelijan merkitsemien numeroiden perusteella. Nämä tukit käydään 

mittaamassa mittasaksilla ja näin saadaan kontrollimittaustulos.  

 

Liitteessä 6 on kontrollimittaustulokset vastaanottomittauksesta (liite 6). Aineistoa 

kerättiin tähän selvitykseen tammi-syyskuu aikana, viikoilla 5–40. Vaaka-akselilla 

kaksi ensimmäistä numeroa kuvaavat vuosilukua ja seuraavat kaksi lukua ovat 

viikon numeroita. Pysty-akselilla on kuvattu vaihteluväliä vastaanottomittauksen 

ja mittasaksilla tehdyn mittauksen eroista. Mittaustarkkuustrendin vaihteluvälit 

ovat n. -0,026–0,015 %. Tämä tulos osoittaa hyvin tarkkaa mittalaitteen seuran-

taa.  

 

Vastaanottomittauksesta läpi menneistä tukeista kappalemääräisesti noin pro-

mille valikoituu tietokoneen satunnaisen arvonnan kautta kontrollipuuksi. Kun 

kontrollipuu valikoituu, linjasto pysähtyy ja vastaanottohenkilö käy merkitse-

mässä tukin juoksevalla numeroinnilla. Tämän jälkeen henkilö kuittaa kontrolli-

puun ja linjasto käynnistyy. Linjastolla tukki putoaa sille tarkoitettuun lokeroon 

mistä se myöhemmin siirretään muiden erään kuuluvien tukkien kanssa mittaus-

paikalle. Kun erä on siirretty mittauspaikalle, alkaa juokseva numerointi alusta 
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uudelleen. Tällä kontrollimittauksella varmistetaan, että mittalaitteeseen ei ole tul-

lut mitään vikaa huomaamatta ja tukkien kuutiointi on kunnossa. Hakkuukoneen 

kuljettaja suorittaa kontrollimittauksen samalla tavalla. Kyseessä on laite ja viko-

jen mahdollisuus on olemassa. (Niina Liinamaa).  
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9 POHDINTA 

 

9.1 Tutkimuksen toteutus ja sen luotettavuus 

 

Tällaisen selvityksen toteutus on melko haastavaa toteuttaa luotettavasti. Tutki-

muksessa on monta eri vaihetta ja muuttujaa mittauspisteiden välillä. Kuorma-

traktorin kuljettajan on mahdollista lajitella puutavaralajit vääriin pinoihin. On 

myös mahdollista, että leimikolle jäänyt kappale on ajamatta sekä puutavaran 

käsittelyssä vaurioitunut kappale on metsässä tai autokuljetuksessa. Muita mah-

dollisia vääristymiä tuloksiin saattaa muodostua vuodenajoista, jolloin lumeen 

saattaa hukkua kappaleita. Leimikon korjuun haasteellisuudesta tulee omat vää-

ristymät tuloksiin, jos kappaleita vaurioituu niitä käsiteltäessä. Kaukokuljetuksen 

merkitys on hyvin suuri tulosten kannalta. Kuormat menevät todella harvoin tasan 

leimikolta tehtyjen tukkien osalta. Kaukokuljetuksessa pyritään aina ajamaan täy-

sillä kuormilla. Näin ollen tehokkuus ja taloudellisuus säilyvät. Tässä tutkimuk-

sessa saimme onnistumaan kaukokuljetuksen kanssa hyvin loppujen tukkien 

ajon vajailla kuormilla. Näin saimme mahdollisimman todellisen tuloksen.   

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet yrittäjät olivat hyvin myötämielisiä ja yhteistyö-

haluisia. Ohjeistus käytiin heidän kanssaan läpi. Se toteutui hyvin ja ohjeita nou-

datettiin. Ongelmatilanteissa yrittäjät ottivat yhteyttä puhelimitse ja saimme rat-

kaisut niihin yhdessä.  

 

Lopputulokseen olen hyvin tyytyväinen. Aineistoa kerätessä ei ilmennyt suurem-

pia ongelmia. Pienemmät ongelmat mitä tuli vastaan, saatiin ratkaistua puheli-

mitse. Ongelmatilanteita tuli lähinnä kaukokuljetuksessa. Ongelmat olivat helppo 

ratkaista, koska ne liittyivät varastopaikkojen viimeisien tukkien ajamiseen. Kysy-

mykset olivat, voiko kyseisen tutkimustyömaan viimeiset tukit hakea puutavara-

auton päälle ja hakea täytön seuraavalta työmaalta kärryyn. Näin saatiin pysy-

mään tutkimustyömaan tukit omana eränään ja tulokset luotettavina.  
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9.2 Mittauserojen vaikutus kokonaishankintamäärään 

 

JPJ-Wood Oy käyttää tukkipuuta noin 350000 m3 vuodessa ja kuusitukin osuus 

on tästä noin 65 %: a, eli kuusitukin osuus kokonaispuumäärästä on n. 227500 

m3. Kun lasketaan selvityksessä saatujen tulosten välinen keskiarvo, saadaan 

tulokseksi 1,66 %: a. Tämä prosenttimäärä on 3776,5 m3 tukkia vuositasolla 

enemmän kuin hakkuukonemittauksissa. Tämä on laskennallisesti suoritettuna 

mikä ei suoranaisesti pidä paikkaansa, koska suurimmat mittauserot ajoittuivat 

ajanjaksolle, jolloin kuusesta irtoaa kuori. Tällä ajanjaksolla tehdyissä työmaissa 

muodostui suurimmat erot hakkukone- ja tukinvastaanottomittauksen välillä. Tä-

män ajanjakson pituus on noin kaksi kuukautta. Mittaustulosten välinen ero oli 

1,90 %:a ja tukkeja mitataan sahalla n. 38000 m3. Tämä tarkoittaa tällä ajanjak-

solla n. 722 m3 puuta enemmän vastaanottomittauksessa kuin hakkuukonemit-

tauksessa. Tämä tulos ei kerro todellisuutta, koska röntgenmittauksen ja kuoren-

kuutioinnin mukaan puuta ei tullut kuutiomäärällisesti sahalle yhtä paljon kuin sitä 

hakkuukone oli tehnyt. Viitaten taulukkoon 2 sahalle oli tullut todellisuudessa tuk-

kia 31,23 m3 vähemmän kuin hakkuukone oli sitä tehnyt. Hakkuukoneen tulos oli 

1284,75 m3 ja röntgenmittalaitteen tulos automaattiseen laskentaan perustuvan 

kuorenlisäyksen jälkeen oli 1253,52 m3. Tässä ajanjaksossa suurimmaksi epä-

varmuustekijäksi muodostuu tukkilajittelijan silmämääräinen kuorenlisäys, joka 

tässä tapauksessa on ollut liian suuri. Tässä opinnäytetyössä en lähtenyt tutki-

maan tätä sen syvällisemmin, koska sitä on melko työläs tutkia ja paljon aikaa 

vaativaa.  

 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta sahan häviävän vuositasolla, koska 

he maksavat metsänomistajille hakkuukonemittauksen perusteella. Suurimmat 

tappiot sijoittuvat ajanjaksolle, jolloin kuusesta irtoaa kuori hakkuissa. Muutoin 

mittauspisteiden väliset erot olivat hyvin pieniä mikä voi tasoittaa mittauspisteiden 

välisiä eroja vuositasolla lähemmäs toisiaan.  

 

Mielenkiintoinen huomio osoittautui tuloksissa talvikorjuuaikana, koska tuloksista 

kävi ilmi taulukon 1 perusteella seuraava. Kun katsoo taulukosta 1 röntgenmitta-

laitteen tuloksen, joka on kuoreton tilavuus ja vertaa tulosta hakkuukoneen tulok-

seen. Tuloksissa röntgen 297,62 m3 ja hakkuukone 298,89 m3 näiden erotus on 

1,27 m3. Tunnistaako röntgen jäätyneestä puusta todellista kuoren tilavuutta? 
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Jäätyneisiin tukkeihin kertyy lunta ja jäätä mikä tekee myös haasteensa vastaan-

otossa lajittelevan henkilön silmämääräisille arvioille jääosuuden vahvuudesta. 

Tämä näkyy hyvin taulukon 1 vastaanottomittauksen tuloksista, koska ne poik-

keavat hakkuukonemittauksen tuloksiin.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksien pohjalta voisi todeta, että pitäisi ottaa todella pitkä-

kestoinen tutkimus, jossa saataisiin tuloksiin varmuus. Tällaisella tutkimuksella 

voitaisiin huomioida kaikki nämä haasteet ja saada varmuus tuloksien perus-

teella. Talvikorjuun osalta pitäisi katsoa koko talven kestävä ajanjakso niin saa-

taisiin varmistus kysymykseen tunnistaako röntgenmittaus jäätyneestä puusta 

kuoren tilavuuden. 

 

9.3 Tulevaisuudessa kehitys 

 

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella mittaustulokset ovat lain sallimissa 

rajoissa. Mutta tulevaisuudessa mielestäni pitäisi tarkkailla ja kehittää vastaanot-

tomittauksen haasteita jäälisäyksen suorittamisessa, sekä kuorilisäyksen suorit-

tamisessa. Nämä olivat selkeästi suurimmat mittauseron aiheuttamat ajankohdat. 

Olisiko röntgenmittaukseen perustuvasta mittauksesta tähän keino ja voisiko se 

olla maksuperusteisen mittauksen tulos? 

 

Hakkuukoneiden kontrollimittaustulosten perusteella yhtiössä on hakkuukoneen-

mittalaitteen säädöt todella hyvällä tasolla. Hakkuukoneiden mittalaitteiden kehi-

tys on hyvässä vauhdissa ja puheasteella on väläytelty röntgentekniikan apua 

myös hakkuupäiden mittalaiteisiin. Tämä mahdollistaisi pölkkyjen laaduttamisen 

jo apteerausvaiheessa, kun prosessoidaan runkoa. Suurimmaksi haasteeksi on 

muodostunut kuitenkin maasto-olosuhteissa näiden kestävyys ja toimintavar-

muus ottaen huomioon vuodenaika ja keliolosuhdevaihtelut.  

 

Tämän aineiston määrän perusteella ei voida yleistää tuloksia, koska se edustaa 

yhtiön korjattavista leimikoista n. 1–2 %:n osuutta. Aineiston määrä ei takaa tu-

loksien oikeellisuutta yhtiön hankinta-alueen näkökulmasta, koska ne sijoittuvat 

vain yhdelle paikkakunnalle, sekä yhden korjuuyrityksen työmaihin.  
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LIITTEET 

Liite 1. Komatsu hakkuukone 931 
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Liite 2. Komatsu C 144 hakkuulaite 
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Liite 3. Työmaa 1 kontrollimittaustulos 
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Liite 4. Työmaa 2 kontrollimittaustulos 
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Liite 5. Työmaa 3 kontrollimittaustulos 
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Liite 6. Kontrollimittaustulos JPJ-Wood Oy:n vastaanotosta. 

 

 


