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1 JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatin työn aiheen sain Veisto Oy:stä. Työn tarkoituksena on suunnitella toimintamalli 

tukinmittauslaitteiston tarkkuuden toteamiseksi ja kokeilla toimintamallin toimivuutta. 

Toimintamallin avulla voidaan todentaa asiakkaalle mittauslaitteiston tarkkuus ja toimivuus. Veisto 

Oy ei valmista tukinmittauslaitteistoja vaan käyttää eri valmistajien laitteistoja sahalinjoissaan. 

1.1 Työn tausta 

 

Veisto Oy:n toimittamissa sahatavaran tuotantolinjoissa käytetään eri valmistajien 

mittauslaitteistoja. Tällä hetkellä tukinmittauslaitteiston tarkkuudesta on käytössä ainoastaan 

laitteistojen valmistajan ilmoittamat arvot.  

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on suunnitella toimintamalli, jossa tutkitaan tukinmittauslaitteiston tarkkuutta. 

Tutkimuksista saatavan tiedon tulee olla vertailukelpoista, jotta voidaan vertailla eri valmistajien 

tukinmittauslaitteistoja. Toimintamallia testataan Vapo Timber Oy:n Hankasalmen sahalla. 

Työssä suunniteltava toimintamalli on tarkoitettu lasersädettä ja kameraa mittauksessa käyttäville 

tukinmittauslaitteistoille, joka mittaa tukin ennen sahausta. Toimintamallin suunnittelussa ei oteta 

kantaa sahauksen optimointiin. 
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2 TUKIN MITTAUS ENNEN SAHAUSTA 

 

2.1 Tukin mitattavat ominaisuudet 

 

Tukin luonnollisten ominaisuudet, kuten lenkous ja kartiokkuus, tekevät sahauksesta haastavan 

prosessin. Tämän takia sahauksen jälkeen on erittäin vaikea todeta sahauksesta saavutettua saantoa 

reaaliaikaisesti. Laserviivaa ja kameraa käyttävät tukinmittauslaitteet voivat mitata tukista sen 

perusgeometrian eli halkaisijat, lenkouden, kartiokkuuden, monivääryyden ja soikeuden. (Vesanen 

2005) Yleisesti tukin ominaisuudet, kuten lenkous, lasketaan tukista tehdyn matemaattisen mallin 

avulla. Tukin pituus mitataan pulssiantureilla tai valokennoilla (Tuominen 2011).  Kyseiset 

mittauslaitteet eivät havaitse puun sisäisiä ominaisuuksia, kuten oksia tai lahoa. Sahausta varten 

havupuulle on olemassa ohjeelliset laatuvaatimukset. Tärkein ominaisuus sahauksen optimoinnissa 

on tukin lenkous ja monivääryys. Yleisesti tukin maksimilenkous saa olla 10 mm/m. Sahalaitoksen 

kannattavuus heikkenee maksimilenkouden kasvaessa huonontuvan raaka-aineen käyttösuhteen 

vuoksi. (Vesanen 2005) 

 

Halkaisijat: Tukista mitataan latva-, keski- ja tyvihalkaisijat. Latva- ja tyvihalkaisijat mitataan 

yleensä 30 cm päästä tukin päädystä. Tukkimittarilla tehtävä mittaus ennen sahausta suoritetaan 

aina kuorinnan jälkeen, jolloin kuori ei aiheuta virhettä mittaukseen ja optimointiin. Tukkimittari 

mittaa jokaiselle leikkaukselle oman halkaisijansa koko tukin matkalta, kuten kuvan 1 

ensimmäisessä tukissa. 

 

Lenkous: Lenkous ilmoitetaan mm/m ja se mitataan tukin keskiosasta. Lenkous lasketaan keskiosan 

etäisyydestä suoraan linjaan, joka kulkee tukin tyven ja latvan välillä, kuten kuvan 1 neljännessä 

tukissa. 

 

Soikeus: Soikeus ilmoitetaan tukin latvasta mitatun pienimmän ja suurimman läpimitan suhteena 

sadalla kerrottuna eli prosentteina (Kärkkäinen 1975). Soikeus ilmenee, kuten kuvan 1 viimeisessä 

tukissa. 

 

Kartiokkuus: Kartiokkuus tarkoittaa tukin leikkausten halkaisijoiden pienenemistä tyvestä latvaa 

kohti, kuten kuvan 1 kolmannessa tukissa. Kartiokkuus ilmoitetaan mm/m.  
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Pituus: Pituudella tarkoitetaan tukin pituutta tyvestä latvaan, kuten ilmenee kuvan 1 toisessa tukissa. 

Pituus ilmoitetaan metreinä.  

 

 

        Kuva 1. Tukin eri ominaisuudet. 

 

2.2 Tukin mittaus 

 

Tukki mitataan ennen sahausta tukinsuuntausta ja sahausasetteen optimointia varten. Tukista 

mitataan perusgeometria eli halkaisijat, lenkous, soikeus ja kartiokkuus. Mittauksen tarkkuuden 

vaikutus sahaukseen korostuu sahattaessa muuttuvalla sahausasetteella.  Muuttuvalla 

sahausasetteella sahattaessa optimointiohjelma valitsee tukille optimaalisen sahausasetteen. 

Teoriassa tukkeja ei tarvitse lajitella tukkiluokkiin sahattaessa muuttuvalla sahausasetteella.  

 

Tukin mittauslaitteistoon kuuluu kahdesta kahdeksaan kameraa ja laserviiva-projektoria. Projektori 

piirtää laserviivan tukkiin ja digitaalinen kamera kuvaa projektorin piirtämän laserviivaan, jolloin 

syntyy yksi kuva tukista. (LMI Technologies 2010) Tukkimittarissa kamerat ja laserprojektorit ovat 

vakioiduilla paikoilla, jolloin voidaan helposti mitata pinnan profiili (Österberg 1/2010). Yksi 

mittaus kostuu kaikkien kameroiden ottamista kuvista, jotka kattavat koko tukin leikkauskohdan 
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pinnan. Mittaustaajuus riippuu käytettävistä mittauslaitteista. Esimerkiksi 250 Hz 

mittaustaajuudella tukin liikkuessa 150 m/s kuljettimella, kamera ottaa kuvan tukista 1 cm:n välein. 

Yhdistämällä kuvat saadaan tukista riittävän tarkka malli, josta voidaan laskea matemaattisen mallin 

avulla lenkous, halkaisijat, kartiokkuus ja soikeus. Useasti tukkimittari laskee myös optimaalisen 

tukin pyörityskulman, jonka mukaan tukin suuntaus- ja keskityslaite pyörittää tukin ennen sahausta. 

2.3 Yleistä tukinmittauslaitteista 

 

Ensimmäiset tukinmittauslaitteet tulivat markkinoille Pohjois-Amerikassa 1960-luvulla, 

helpottamaan sahaajan työtä. Tukkimittarilla korvattiin mekaaniset mittavasteet ja sahaajan oma 

arvio tukin parhaasta suuntauksesta. Ensimmäiset tukinmittauslaitteet olivat yksiakselisia 

valoverhomittareita, jotka mittasivat tukin halkaisijan. Tämän perusteella sahaaja valitsi taulukosta 

parhaan sahausasetteen. Tukin suuntaus jäi tässä vaiheessa vielä sahaajan päätettäväksi. (Komori 

2006) 

 

Seuraavaksi kehitettiin 2-akseliset mittauslaitteistot, jotka pystyivät mittaamaan lenkouden ja 

soikeuden. Samalla kun tietokoneiden laskentateho kasvoi, pystyttiin manuaalinen tukin suuntaus 

korvaamaan automaattisella tukinpyörittäjällä. Siirryttiin reaaliaikaiseen sahauksen optimointiin. 

Optimointilaskennan kehittyessä voitiin sahausta optimoida tukista saatavan arvon mukaan eikä 

pelkästään volyymin mukaan. (Komori 2006.) 

 

1990-luvulla Weyerhaeuser kehitti True Shape (3D)- tukinmittauslaitteiston, jonka mahdollisti 

tietokoneiden parantunut laskentateho. Aluksi True Shape - tukinmittauslaitteistot olivat 

epäluotettavia ja vaikeita ottaa käyttöön. Paljon ongelmia aiheutti erityisesti auringonvalon pääsy 

mittauskotelon sisälle. 1990-luvun puolessa välissä muutkin yhtiöt saivat kehitettyä samaan 

tekniikkaan perustuvia laitteita, ja niistä tuli nopeasti yleisimpiä tukinmittauslaitteistoja Pohjois-

Amerikan sahoilla. 3D-mittauslatteistojen ominaisuudet ovat parantuneet vielä paljon sen jälkeen, 

kun ne ovat tulleet markkinoille. Nykyään auringonvalo ei haittaa mittausta enää niin paljon kuin 

ennen, mittaustiheys on kasvanut 1000 Hz:iin ja optimointiohjelmat ovat parantuneet (Komori 

2006). 
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2.4 Tukkimittari 

 

Tukkimittari sijaitsee sahalinjassa tukin syötön jälkeen, heti linjan alkupäässä. Tukkimittari on 

sijoitettu yleensä osaksi mittauskuljetinta. Mittauskuljettimen tarkoituksena on liikuttaa tukkia 

mahdollisimman tasaisella nopeudella ja sivuttain liikkumattomana. Tukkimittariin kuuluu 3 – 4 

mittapäätä, jotka on sijoitettu tukkimittarin kotelon sisään. Yleensä mittapäässä on aina 2 kameraa, 

jotka ovat peräkkäin kuljettimen kulkusuuntaan nähden. Tällaisella sijoittelulla saadaan vähennettyä 

tukin heilumisen vaikutusta mittaukseen. Mittauskuljettimessa ei ole laitoja sillä kohdalla, jossa 

tukkimittari sijaitsee.  

 

Mittauskuljettimen jälkeen on yleensä automaattinen tukin suuntaus- ja keskityslaite, joka pyörittää 

tukin optimiasentoon sahausta varten. Kaikki sivuttaisliike tai pyöriminen aiheuttaa virhettä 

pyöritykseen. Tukin luistaminen taas aiheuttaa virhettä tukin pituuden mittaukseen.  

2.4.1 Kamerat ja laser 

 

Tänä päivänä 3D- tukkimittareissa on käytössä matriisikamerat joiden resoluutio on 640 x 480. 

Matriisikamera on hyvin samanlainen kuin normaali filmikamera. Erona se että matriisikamerassa 

käytetään filmin sijasta CCD-kennoa. CCD-kenno on kameran matriisi. Se sisältää lukuisia 

puolijohde-elementtejä joille kuva tallentuu. Yksi puolijohde-elementti tallentaa yhden 

kuvapikselin. (Saarinen 2007) Jotta informaatio pystytään siirtämään digitaalisiksi signaaleiksi, 

pitää puolijohde-elementille tulevat fotonit muuttaa elektronisiksi signaaleiksi, jotka siirretään 

muuntimeen. Muunnin muuntaa analogiset signaalit digitaalisiksi, jolloin optimointiohjelma 

muodostaa siitä kuvan. (Konenäkö 2011) 

 

Kamera kuvaa tukinpintaan piirtyvää laserviivaa. Viiva voidaan tuottaa UV-valona tai 

infrapunavalona tai jollain muulla valolla, jonka aallonpituus on 400 – 750 nm. Mitä pienempi 

aallon pituus, sitä suurempi energia on fotonilla, jolloin se kykenee kuvaamaan pienempiä 

yksityiskohtia. (Vuorilehto 2001) 
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2.4.2 Tukkimittarin runko ja suojat 

 

Tukkimittarin rungon pääasiallinen tehtävä on suojata mittauslaitteistoa ulkopuoliselta valota ja 

lialta. Rungon täytyy myös olla vakaa, jotta mittauslaitteisto ei pääse liikkumaan eikä 

mittalaitteiston nollapiste muuttumaan. Runko mahdollistaa myös mittalaitteiden sijoittelun 

mittauskuljettimen ympärille, niin että saadaan mahdollisimman täydellinen kuva tukista, kuten 

kuvassa 2. 

 

 

     Kuva 2 Mittapäiden sijoittelu tukkimittarin runkoon (ProLogic+ 2011). 

 

2.4.3 Mittapäiden kalibrointi 

 

Mittapäiden kalibroinnilla varmistetaan mittapäiden oikea kohdistus sekä mittapäiden sopiva 

jakauma kappaleeseen. Kalibrointiin käytetään erillistä kalibrointimallinne, kuten kuvassa 3 oleva 

ProLogicin mittarin kalibrointimallinne (Käyttöopas V.3 2011). Mittapäät kalibroidaan yleensä 

tuotannollisen määräaikaishuollon aikana eli noin kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisen kalibroinnin 

yhteydessä lisätään maskit mittarille. Maskeilla tarkoitetaan kaikkea, joka sijaitsee mittapäiden 

mittauslinjalla normaalisti kuljettimen ollessa käynnissä tyhjänä. Yleisimpiä maskeja ovat 

kuljettimen ketju, kuljettimen kolat ja mahdolliset suojapellit. Maskit lisätään ohjelmallisesti 
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ajamalla kuljetinta tyhjänä ja mittaamalla mittarilla. Tämän jälkeen kaikki mitatut kohdat lisätään 

listaan, jonka kohteita ohjelmisto ei huomioi tukin tai pelkan mittauksen yhteydessä. 

 

  Kuva 3. ProLogicin kalibrointimallinne (ProLogic 2011) 
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3 MITTAUSLAITTEIDEN MITTAUSTARKKUUS 

 

Tukin mittauslaitteiden mittaustarkkuus voidaan määrittää, kun tiedetään absoluuttisen tarkat mitat 

mitattavasta kappaleesta. Tukin mittauksessa mitataan millimetrin (mm) tarkkuudella tukin 

halkaisijoita ja senttimetrin (cm) tarkkuudella pituutta. Tukkimittarin mittaamien viipaleiden avulla 

tukkimittarin mittausohjelma luo kuvan tukista ja laskee tukille kartiokkuuden, lenkouden, 

mutkaisuuden, latvaläpimitan, tilavuuden ja soikeuden. Kartiokkuus ilmoitetaan millimetriä metrille 

(mm/m), lenkous millimetriä metrille (mm/m), tilavuus kuutioina (m
3
) ja soikeus millimetreinä 

(mm). (Usenius ja Heikkilä 2009) 

 

3.1 Tarkkuus 

 

Mitattaessa suuretta mittaus tuottaa aina likiarvon. Mittauksessa on aina epätarkkuutta, joka 

aiheuttaa virhettä mittauksessa. Mittaus on hyväksyttävä, kun tiedetään todennäköinen virhe, joka 

on riittävän pieni. Yleensä mittauksen tarkkuuden tarkasteluun käytetään suhteellista virhettä, joka 

on virheen ja mittausalueen suhde. Mittaukseen voi tulla monenlaista virhettä: systemaattista, 

satunnaista, inhimillistä, laitteesta johtuvaa, mittauslaitteen kunnosta johtuvaa, mittaustavasta 

johtuvaa tai mittauskohteen epämääräisyydestä johtuvaa. Mittauksissa voidaan määritellä sisäinen 

ja ulkoinen tarkkuus. Ulkoisella tarkkuudella tarkoitetaan todellisen arvon ja mittauksien välistä 

eroa eli mittaustulokset ovat lähellä todellista arvoa, mutta kaukana toisistaan. Sisäisellä 

tarkkuudella tarkoitetaan mittaustulosten keskinäistä hajontaa. Jos mittaukset ovat keskenään lähelle 

toisiaan, niin mittaus on sisäisesti tarkka, mutta jos mittaukset ovat kaukana todellisesta 

mittaustuloksesta, niin ulkoinen tarkkuus on huono. (Aumala 2002) 
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3.2 Reliabiliteetti 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittausmenetelmän ja mitattavan suureen antaman lukuarvon pysyvyyttä 

ajan tai mittauksien yli tarkasteltuna. Menetelmän realibiliteetti on siis sitä parempi, mitä paremmin 

se toistaa mittaustuloksia, kun suoritetaan mittauksia jonkin ajan kuluttua tai otetaan useampia 

rinnakkaisia mittauksia. Realiabiliteetti edustaa siis mittauksen luotettavuutta ja riippumattomuutta 

sattumasta. Hyvä realibiliteetti merkitsee hyvää sisäistä tarkkuutta. (Aumala 2002) 

3.3 Mittauksen tarkkuuden tunnusluvut 

 

Puunjalostusteollisuudessa aritmeettinen keskiarvo on tärkein tunnusluku. Keskihajonta, 

vaihteluväli ja varianssi kertovat tarkkuudesta.  

 

Tunnusluvut kaavoina: 

 

Aritmeettinen keskiarvo,   

                                                                     





n

i

ix
n

x
1

1
 (1) 

Keskihajonta,  

                                          
N

xx
n

i

i




 1

2)(


  

(2) 

 

 

Varianssi, 

                                            
N

xx
n

i

i




 1

2

2
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    (3) 

 

Vaihteluväli, 

                                                minmax xxR 
  

(4) 
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missä  xi = yksittäisen näytteen mittaustulos 

  ̅   mittaustulosten keskiarvo 

 xmax = suurin mittaustulos 

 xmin = pienin mittaustulos 

 N = perusjoukon koko 

 

Aritmeettinen keskiarvo on keskiluku yksittäisistä näytteistä koostuvasta joukosta. Keskihajonta 

kertoo havaintoarvojen jakautumisesta normaalijakauman keskikohdan ympärille. Keskihajonnan 

avulla voidaan tarkastella sitä, miten laajalle alueelle otokset jakautuvat keskiarvosta tiettyjen 

todennäköisyyksien mukaan. Yhden keskihajonnan päässä keskiarvosta on 68,27 %, kahden 

keskihajonnan päässä 95,45 % ja kolmen keskihajonnan päässä 99,73 % otoksista (Hayter, A.J. 

2002). Varianssi kertoo, miten suuria ovat neliöidyt poikkeamat keskiarvosta. Vaihteluväli 

tarkoittaa mittausten suurimman ja pienimmän arvon eroa. (Tietoa tilastoista: Käsitteet ja 

määritelmät 2011) 



14 

 

4 TOIMINTAMALLIN SUUNNITTELU 

 

Tässä työssä suunnitellaan toimintamalli, jonka on tarkoitus olla helposti toistettavissa ja nopea. 

Jotta mittaustarkkuus voidaan todentaa, täytyy mittauksia tehdä tarvittava määrä. Tällöin voidaan 

todeta, että mittauksien merkittävyys on riittävä.  

 

Testauksessa käytetään tukista tehtyä lasikuituvalos-mallitukkia sekä tavallisia tukkeja. 

Testauksessa on hyvä käyttää oikeaa tukkia jäljittelevää kappaletta, jotta voidaan havaita, miten 

tukkimittari laskee mutkaisuus-, lenkous-, soikeus- ja kartiokuusarvot.  

4.1 Mallitukin mittaus 

 

Jotta mallitukkia voidaan käyttää testauksessa, täytyy sen mitat tietää tarkasti. Mallitukin 

mittaukseen käytetään tukkimittaria. Mallitukkia ajetaan läpi tukkimittarista 40 kertaa hitaalla 

linjanopeudella, jotta tukkimittari saa tukista mahdollisimman tiheästi mittoja. Tukkimittarin 

tuottama malli paranee, mitä enemmän mittaustuloksia on. Mittaustuloksista saadaan 

normaalijakauma, josta voidaan laskea keskihajonta. Tukkimittarivalmistajat lupaavat halkaisijan 

mittatarkkuudeksi +- 1 mm. Pituuden mittatarkkuus tulee pulssianturilta tai valokennoilta ja niiden 

tarkkuudeksi on luvattu yleensä +- 1 cm.  

 

4.2 Testauksen toimintamalli 

 

Testissä mallitukki asetetaan mittakuljettimella ja ajetaan tukkimittarista läpi 40 kertaa selvästi 

tuotantonopeutta hitaammalla nopeudella neljässä eri asennossa. Tämän jälkeen mittauskuljettimen 

nopeutta nostetaan vaiheittain tuotantonopeuteen asti, ja mallitukki ajetaan tukkimittarista läpi 

yhteensä 90 kertaa. Tukki ajetaan aina 10 kertaa yhdessä asennossa ja kolmessa eri asennossa per 

nopeus. Saatuja tuloksia verrataan mallitukin ”todellisiin” mittoihin. Tulosten perusteella voidaan 

tutkia tukkimittarin tarkkuutta tuotannossa. Normaaleilla tukeilla testataan toistotarkkuutta, siten 

että samaa tukkia ajetaan tukkimittarin läpi 10 kertaa samassa asennossa, minkä jälkeen asentoa 

muutetaan. Tukki ajetaan tukkimittarin läpi 2 – 3 eri asennossa riippuen tukin muodoista. 
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5 MITTAUKSET MITTALAITTEILLA 

 

Työssä suunniteltiin toimintamalli tukkimittarin mittatarkkuuden tarkastelua varten. Tätä 

toimintamallia käyttäen tehtiin mittaukset Vapo Timber Oy:n Hankasalmen sahalla, jossa otettiin 

käyttöön Veisto Oy:n toimittama 250SL Trio- sahalinja kesällä 2011. Sahalinjassa on käytössä 

Prologic:n tukin- ja pelkanmittauslaite. Tukkimittarin rungon valmisti Veisto Oy. Tukkimittarin 

mittapäät ovat Prologic:n Chroma+scan 2015. Mittapäissä on yksi laserpää ja kaksi kameraa, jotka 

on sijoitettu peräkkäin tukin kulku suuntaan nähden, kuten kuvassa 4. Koko tukkimittarissa on neljä 

mittapäätä eli kahdeksan kameraa. Prologic lupaa neljän mittapään tukkimittarille mittatarkkuudeksi 

± 1,27 mm. (3D LMI / ProLogic. 2010, Liitteenä) 

 

 

Kuva 4. Mittapää ja nuolella osoitettu laser (ProLogic+ 2011). 

 

Tukkimittarilla mitattiin lasikuidusta tehtyä mallitukkia. Tämän avulla voitiin vertailla 

mittaustuloksia eri tukkimittarien kesken ja kahta normaalia tukkia, joista saatiin toistotuloksia. 

Lasikuituinen mallitukki on geometrialtaan oikeaa tukkia jäljittelevä, kuten kuvasta 5 voidaan 

todeta. 
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       Kuva 5. Lasikuituinen mallitukki 

 

Mittaukset suoritettiin Vapo Timber Oy:n Hankasalmen sahalla 8.10.2011. Mittauksissa käytettiin 

lasikuitutukkia, johon oli aikaisemmin rakennettu kiinnityslevy tukin päähän. Tästä se voitiin 

helposti kiinnittää mittauskuljettimen kolaan, kuten kuvassa 6. Toistotestejä tehtiin kahdella 

tavallisella tukilla, jotka valittiin koon perusteella, yksi iso ja yksi selkeästi pienempi. 

Valintakriteerinä oli myös tukin lenkous, mikä näkyy kuvassa 7. 

 



17 

 

 

      Kuva 6. Kiinnitys mittauskuljettimen kolaan. 

 

 

       Kuva 7. Tukit, joilla tehtiin toistotestit. 
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5.1 Mittaukset  

 

Testauksessa mallitukkia mitattiin aluksi neljässä eri asennossa, 10 kertaa per asento, 

linjanopeudella 30 m/min. Tämän jälkeen mallitukkia mitattiin kolmessa eri asennossa 10 kertaa per 

asento, kolmella eri linjanopeudella: 60 m/min, 120 m/min ja 150 m/min. 120 m/min on 

Hankasalmen sahan tuotantonopeus.  

 

Toistotestissä kahta eri tukkia mitattiin kahdessa eri asennossa, kahdella eri nopeudella: 60 m/min ja 

120 m/min, 10 kertaa per asento.  

 

5.2 Mittaustuloksista 

 

Mittaustulokset tulostuvat ProLogic:n omaan ohjelmaan, joka välittää tulokset tukin 

suuntauslaitteelle ja pelkkahakkurille. Ohjelma luo tukista mittausten perusteella matemaattisen 

mallin. ProLogicin ohjelma luo tukista mallin määrittämällä jokaiselle leikkaukselle keskipisteen 

käyttäen jokaisen mittapään mittaamaa dataa. Tämä lähestymistapa ehkäisee leikkausten 

halkaisijoiden vaikutusta lenkouden laskussa. Keskipiste voidaan määrittä sovittamalla ympyröitä 

tai ellipsejä mittapäiden antamiin mittapisteisiin. Toinen tapa on määrittää ympyröiden tai ellipsien 

avulla neljä rajaa mittapisteille ja käyttää mittapisteitä, jotka ovat rajojen sisällä. Näin leikkauksen 

ja ympyröiden/ellipsien keskipiste on sama. Leikkausten keskipisteet suodatetaan vielä sovittamalla 

polynomifunktio niiden läpi käyttäen lineaarista regressiota. Käytettävän funktion aste riippuu siitä 

kuinka paljon leikkausten keskipisteitä joudutaan suodattamaan. Tähän vaikuttaa tukin mahdollinen 

liikkuminen sivusuunnassa mittauksen aikana. Parhaassa tapauksessa käytetään 5 asteen funktiota. 

Tämän jälkeen saatua funktiota sovitetaan leikkausten keskipisteisiin pienimmän neliösumma 

menetelmän avulla, jolloin huonot mittaustulokset suodattuvat pois. Näin saadaan tukille muoto, 

josta voidaan laskea esimerkiksi lenkous. (Pellerin ja Mongeau 2011, Liitteenä)  
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Mittaustulokset siirrettiin ProLogicin ohjelmasta taulukkolaskentaohjelmaan, jolla analysoitiin 

datasta eri tunnuslukuja. Tunnuslukujen avulla voitiin selvittää eri asioiden, kuten nopeuden tai 

asennon, vaikutusta mittaukseen.  

6.1 Mallitukki 

 

Mallitukki mitattiin yhteensä 130 kertaa. 40 mittauksella määritettiin tukin ”todellinen” muoto. 40 

mittauksen tulokset vastaavat kohtuullisesti 130 mittausta, kuten taulukoista 1 ja 2 ilmenee. 

 

Kaikki mallitukin mittaukset 

  Latva [mm] Keski [mm] Tyvi [mm] 
Kartiokkuus 

[mm/m] Tilavuus [m
3
] Lenkous [mm/m] 

Keskiarvo 187,97 203,36 238,26 18,68 0,09 8,03 

Keskihajonta 0,57 0,55 4,53 1,78 0,00 0,78 

Max - min 2,00 21,00 0,05 8,10 0,02 2,30 

Taulukko 1. Kaikki mallitukin mittaukset, 130 kpl. 

 

 

Malli 

Keskiarvo 

Halkaisija 

Latva [mm] 187,80 

Keski [mm] 203,43 

Tyvi [mm] 240,78 

Pituus [m] 2,70 
Kartiokkuus 

[mm/m]   19,68 

Tilavuus [m
3
]   0,09 

Lenkous [mm/m]   8,01 

Keskihajonta 

Halkaisija 

Latva [mm] 0,51 

Keski [mm] 0,70 

Tyvi [mm] 6,29 

Pituus [m] 0,00 
Kartiokkuus  

[mm/m]   2,36 

Tilavuus [m
3
]   0,00 

Lenkous  

[mm/m]   0,73 

 Taulukko 2. Mallitukin muodon määritys, mittauksia 40 kpl. 
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Mallitukin keskihajonta on suuri, varsinkin kartiokkuuden ja tyvihalkaisijan kohdalla. Tarkempi 

mittaustulosten tarkastelu liitteessä osoittaa asennon vaikutuksen mittaukseen. Tietyissä asennoissa 

mittari ei saa mitattua rungon koko muotoa mittakuljettimen kolista aiheutuvan maskin vuoksi. 

 

Mittauksista haluttiin myös tietoa nopeuden vaikutuksesta mittaukseen. Taulukossa 3 on esitelty 

mittaustulokset kolmella eri nopeudella: 60 m/min, 120 m/min ja 150 m/min. 120 m/min on linjan 

tuotantonopeus, joten sillä mitatut tulokset ovat tämän kategorian tärkeimmät. Tuloksista 

kiinnostavimmat ovat lenkous ja halkaisijat. Lenkoudella on suuri vaikutus sahauksesta saatavaan 

saantoon, joten sen tarkka mittaaminen parantaa tuotannon kannattavuutta. Tuotantonopeudella 120 

m/min mitattaessa 95 % mittauksista on 1,62 mm/m:n sisällä keskiarvosta 8,03 mm/m, joka eroaa 

0,02 mm/m mallitukin määritetystä arvosta. Tässä tapauksessa voidaan todeta linjanopeuden 

vaikutus keskihajontaan, kun määritellyn mallin keskihajonta on 0,73 mm/m ja tuotantonopeuden 

120 m/min on 0,81 mm/m. Taulukosta 3 voidaan huomata, että lenkouden keskihajonta pienenee 

nopeuden noustessa. Kuitenkin kaikkien nopeuksien tulokset ovat samaa suuruusluokkaa, eivätkä 

ne eroa paljoa toisistaan.  
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Mallitukin mittaukset Testi 60 

m/min 
Testi 120 

m/min Testi 150 m/min 

Keskiarvo 

Halkaisija 

Latva [mm] 187,73 188,07 188,33 

Keski [mm] 203,33 203,33 203,33 

Tyvi [mm] 237,30 237,20 236,93 

Pituus [m] 2,70 2,70 2,69 

 
Kartiokkuus  [mm/m] 

 18,33 18,29 18,08 

 
Tilavuus [m

3
] 

 0,09 0,09 0,09 

 
Lenkous [mm/m] 

  8,06 8,03 8,04 

Keskihajonta 

Halkaisija 

Latva [mm] 0,51 0,57 0,47 

Keski [mm] 0,47 0,47 0,47 

Tyvi [mm] 2,83 2,77 2,89 

Pituus [m] 0,00 0,01 0,01 

 
Kartiokkuus [mm/m] 

 1,18 1,22 1,19 

 
Tilavuus [m

3
] 

 0,00 0,00 0,00 

 
Lenkous [mm/m] 

 0,82 0,81 0,74 

Taulukko 3. Mallitukkin mittaukset eri nopeuksilla. 

 

Mallitukin pituusmittauksissa ei saatu havaittavaa eroa aikaan, kuten voidaan todeta taulukosta 3. 

ProLogic ilmoittaa mittaustarkkuudeksi ± 1,27 mm, joten keskihajontoja voidaan verrata siihen. 

Kolmen keskihajonnan päässä on 99,73 % mittauksista, eikä ProLogicin varmuutta tiedetä. 

Mallitukin määritysmittauksissa saatiin mittaustarkkuudeksi mallitukin keskiosasta, jossa on 

vähiten vaihteluja, ± 2,10 mm. Tyviosan keskihajonnan suuruus johtuu tukin asennosta 

mittauksessa, jolloin osa muodoista jää tyven muodon ja mallitukin kiinnityksen takia mittakolan 

taakse piiloon. Tämän takia ei ole relevanttia verrata tyven mittaustuloksia. Eri nopeuksilla 

mitattaessa keskihajonnat olivat samat keskikohdassa jokaisella nopeudella eli 0,47 mm, mikä 

tarkoittaa ± 1,41 mm tarkkuutta 99,73 % varmuudella.   
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6.2 Tukkien toistomittaukset 

 

Kahdella tukilla tehtiin toistomittauksia. Kumpaakin tukkia mitattiin yhteensä 40 kertaa kahdessa 

eri asennossa ja kahdella eri nopeudella. Mittausnopeudet olivat 60 m/min ja tuotantonopeus 120 

m/min. Taulukossa 4 on esitetty mittaustulokset nopeuden mukaan lajiteltuina. 

 

 

  Tukki 1 60 

m/min 

Tukki 1 120 

m/min 

Tukki 2 60 

m/min 

Tukki 2 120 

m/min 

 

 

 

 

 

Keskiarvo 

 

Halkaisija 

Latva [mm] 167,00 167,25 241,20 243,45 

Keski [mm] 189,50 189,40 247,25 238,20 

Tyvi [mm] 209,10 209,35 339,85 329,95 

Pituus [m] 5,51 5,48 5,21 5,21 

 
Kartiokkuus  [mm/m] 

  

7,60 7,66 19,42 19,53 

 
Tilavuus [m

3
] 

  

0,15 0,15 0,29 0,29 

 
Lenkous [mm/m] 

  

5,18 5,21 8,48 8,53 

 

 

 

 

Keskihajonta 

 

Halkaisija 

Latva [mm] 1,18 1,70 2,11 0,67 

Keski [mm] 0,50 0,49 9,74 0,68 

Tyvi [mm]  0,30 0,57 1,24 0,92 

Pituus [m]  0,00 0,09 0,01 0,01 

 

Kartiokkuus  [mm/m] 
  

0,22 0,37 0,21 0,23 

 
Tilavuus [m

3
] 

  

0,00 0,00 0,01 0,01 

 
Lenkous [mm/m] 

  

0,05 0,07 0,54 0,56 

Taulukko 4. Kahden tukin toistomittaustulokset nopeuksien mukaan lajiteltuna. 
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Tukki nro. 2. osoittaa, millainen yhteisvaikutus nopeudella ja asennolla on. Tukin nro 2. 

mittaustuloksissa on suuri keskihajonta, mikä saattaa johtua asennon ja nopeuden 

yhteisvaikutuksesta. Keskihajonta tulokset ovat muilta osin parempia kuin mallitukin mittauksissa. 

Mittausotanta on tosin pienempi. Pieni keskihajonta toistotestissä kertoo hyvästä toistotarkkuudesta. 

 

6.3 Tukin suuntausarvot 

 

Tukin mittauksesta saadaan myös optimoitu suuntausarvo eli pyörityskulma, jossa tukki syötetään 

sahaan tai pelkkahakkuriin. Mittausten pyörityskulmia eri asennoissa pystytään vertaamaan 

yhtenäistämällä pyörityskulmat. Tällöin tarkastellaan, olisiko tukki aina samassa asennossa 

pyörityksen jälkeen. Kuvassa 8 selviää nollapiste, josta yhtenäistetty pyörityskulma on laskettu. 

Mallitukki oli kiinnitetty neljällä eri tavalla, siten että kiinnityspala oli kiinni mittakuljettimen 

kolassa ja toinen pää oli ensimmäisen numeron kohdalta kiinnitetty, jolloin väliin jäi aina yksi 

numeroitu kiinnityskohta. Pyörityskulmissa täytyi ottaa myös aina huomioon pyörityssuunta, joka 

oli Hankasalmella vastapäivään positiivinen.  

 

 

 

Kuva 8. Kuva tukin päädystä, josta selviää mallitukin neljä eri kiinnityskohtaa ja asentoa sekä 

referenssipiste johon pyörityskulmia verrataan. 
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Taulukosta 5 selviävät yhtenäistetyt pyörityskulmat eri asennoista ja niiden ero mallitukin 

yhtenäistettyyn pyörityskulmaan. Erotus on tässä tapauksessa keskiarvojen erotus, eikä siinä ole 

otettu huomioon mallitukin mittausten keskihajontaa, joka on 4,49 °.  Taulukosta 6 selviävät 

nopeuksien mukaan lasketut yhtenäistetyt pyörityskulmat ja niiden keskiarvot sekä keskihajonnat. 

Tästä voidaan nähdä, että eri nopeuksien keskihajonnat eroavat paljon mallin keskihajonnasta. 

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että nopeuksien mukaan lajitellut on mitattu vain kolmessa 

asennossa, kun taas vastaavasti malli on mitattu neljässä asennossa. Eri nopeuksilla on saavutettu 

hyvä sisäinen tarkkuus, koska 99,73 % mittauksista mahtuu välille ± 4,05 °. Erikoista on se että 

sisäinen tarkkuus paranee nopeuden lisääntyessä. Yksi selittävä tekijä voi olla, että nopeammin 

kulkevasta kappaleesta saadaan vähemmän poikkileikkauksia, jolloin matemaattinen malli jää 

yksinkertaisemmaksi. 

 

Asento Y.pyörityskulman 

keskiarvo [°] 

Y.pyörityskulman 

keskihajonta [°] 

Erotus mallista [°] 

123 32,37 0,19 2,31 

321 35,12 0,31 5,06 

24 32,63 0,19 2,57 

 Taulukko 5. Mallitukin pyörityskulmat eri asennoissa. 

 

  Malli testi 60 

m/min 

testi 120 

m/min 

testi 150 

m/min 

Keskiarvo [°] 30,06 33,39 33,44 33,28 

Keskihajonta [°] 4,49 1,35 1,26 1,15 

 Taulukko 6. Yhtenäistetyt pyörityskulmat mallitukista ja nopeuksien mukaan mitatut. 

 

Yhden lisäasennon vaikutus voidaan huomata keskihajonnan perusteella. Kaikkien muiden 

keskihajonta on pieni verrattuna mallitukkiin. Yleisesti hyväksytty suuntaus- eli pyöritystarkkuus 

on ± 10°, joka todetaan pyörityksen lopputuloksena (Vesanen 2005). Tukin suuntauksella on tärkeä 

rooli hyvän saannon saamisessa, joten mittauksen tulee olla tarkka verrattuna pyöritykseen. Muussa 

tapauksessa pyöritys on jopa täysin sattumanvaraista, kun pyörityksessä sallittu virhe otetaan 

huomioon. 
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Tukkien toistotestissä saatiin samankaltaisia tuloksia mallitukkiin verrattuna, kuten taulukosta 7 

ilmenee. Tukin 1 mittauksissa oli kääntämisen jälkeen selvää keskihajonnan kasvua verrattuna 

ennen kääntöä saatuihin tuloksiin. Tämä voi johtua tukin 1 tyvipään muodosta, sillä osa tukista 

saattaa hävitä tukkimittarin maskin takia mittauksesta, kuten ilmenee kuvasta 7. 

 

  Y.pyörityskulma ka. [°] Y.pyörityskulman kh. [°] Keskinäinen erotus [°] 

Tukki 1 ennen kääntöä 278,36 0,56 
4,545 

Tukki 1 +180° 273,81 1,63 

Tukki 2 ennen kääntöä 236,35 0,29 
5,755 

Tukki 2 +121,5° 242,11 0,21 
Taulukko 7. Tukkien toistotestien pyörityskulmat. 

 

Toistotestissä saavutetaan ± 10°:n sisäinen tarkkuus keskihajontoja tarkasteltaessa. Tämä on riittävä 

tarkkuus, joka mahdollistaa tukin oikeanlaisen pyörityksen. Kun kolmannet keskihajonnat ovat 

2,02°, niin 99,73 % mittauksista osuu alueelle ± 2,02° keskiarvosta. 

 

6.4 Tulosten vertailu aiempaan tutkimukseen 

 

Tukkienmittauslaitteiden mittatarkkuutta on tutkittu vain vähän ja viimeisin tutkimus on vuodelta 

1997. Metsätehon tekemässä tutkimuksessa on verrattu kahta eri mittaria. Tutkitut mittarit ovat 

AVM 10, joka on Visio Systems Oy:n valmistama ja OPMES 202, joka on Mikropuu Oy:n 

valmistama. (Suuriniemi S. ja Marjomaa J. 1997) 

 

AVM 10 – tukkimittari mittaa tukin käyttäen kahta infrapunalaseria ja neljää viivakameraa. Laserit 

on sijoiteltu 45 °:een kulmaan tukkikuljettimen molemmille puolille. Laserviiva on 5 mm levyinen 

ja viivakamerat ottavat siitä kuvan 5 cm välein. Mittauksista lasketaan tukin reunaviivat, joista 

muodostetaan tukista kolmiulotteinen kuva. Tukista saadaan kaikki tarvittavat tunnukset, kuten 

läpimitat, lenkous ja tilavuus. Tukin pituus mitataan kahdella valokennolla ja pulssianturilla. 

Valmistaja ilmoittamat mittaustarkkuudet ovat: Halkaisija ± 0,6 mm, Pituus ± 10 mm, Tilavuus ± 1 

%. (Suuriniemi S. ja Marjomaa J. 1997) 

 

Opmes 202 – tukkimittari mittaa vastavalotekniikalla. Vastavalotekniikka perustuu kahteen toisiaan 

vastaan kohtisuorassa oleviin mittauselementteihin. Mittauselementtejä on neljä, jolloin mittaus 

tapahtuu kahdesta suunnasta. Mittauselementtiin kuuluu valolähetinyksikkö, paraabelipeili, 
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halogeenivalo ja valoa vastaanottava valotransistoripalkki. Tukin läpimitta lasketaan erikseen 

kummastakin mittaussuunnasta valotransistoripalkille muodostuvan tukin ”varjokuvan” perusteella. 

Tukista mitataan läpimitta 2,5 cm välein. Tukin pituus mitataan valokennojen ja pulssianturin 

avulla. Valmistaja ilmoittaa tukkimittarin mittaustarkkuudeksi 2 mm. (Suuriniemi S. ja Marjomaa J. 

1997) 

 

Tutkimuksessa mitattiin mänty- ja kuusitukkeja 100 tukki/puulaji/tukkimittari eli mitattavia tukkeja 

oli yhteensä 400. Tukit oli valittu lenkouden ja mutkaisuuden vuoksi raakatuista tukeista. 

Ensimmäisessä vaiheessa tukit mitattiin käsin apuvälineitä käyttäen, jonka jälkeen tukit mitattiin 

tukkimittareilla. (Suuriniemi S. ja Marjomaa J. 1997) 

 

Tutkimuksessa on tehty kaksi erillistä mittausta per puulaji. Tulosten vertailun mahdollistamiseksi 

laskettiin kaikkien mittarilla tehtyjen mittausten keskiarvojen ja keskihajontojen keskiarvot, jolloin 

saatiin kummallekin mittarille yhdet tulokset keskiarvoista ja keskihajonnoista. Tämän tutkimuksen 

tuloksista vertailtiin kaikkia mallitukin mittauksia ”tarkkoihin” mittauksiin, jolloin saatiin 

mittausten keskiarvojen erotus. Näin saatiin mittausten tunnusluvut vertailukelpoisiksi.  

 

Tuloksista vertailtiin latvaläpimittaa ja lenkoutta, koska tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita 

juurikin näistä tunnusluvuista. Kartiokuutta ei ole metsätehon tutkimuksessa mitattu.  

 

Latvaläpimitan mittaustarkkuuden vertailu 

  Prologic OPMES AVM 

keskiarvo [mm] – 0,17 0,99 – 0,12 

Keskihajonta [mm] 0,57 3,15 3,78 
           Taulukko 8. Mittareiden mittaustarkkuuksien vertailu: Latvan läpimitta 

 

Lenkouden mittatarkkuuden vertailu 

  Prologic OPMES AVM 

keskiarvo [mm/m] – 0,02 0,16 0,36 

Keskihajonta [mm/m] 0,78 1,57 3,30 
                                Taulukko 9.  Mittareiden mittaustarkkuuksien vertailu: Lenkous 
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Taulukosta 8 nähdään, että latvaläpimitan mittaustarkkuudessa AVM 10 – tukkimittari pystyy 

samaan tarkkuuteen Prologic:n mittarin kanssa keskiarvoa tarkasteltaessa. Ratkaisevampi tekijä on 

kuitenkin keskihajonta joka on sekä OPMES 202 ja AVM 10 – tukkimittarilla huomattavasti 

suurempi verrattuna Prologic:n tukkimittariin. Jos Prologic:n tukkimittari mittaa latvaläpimitan ± 

1,71 mm tarkkuudella ja 99,73 % varmuudella, niin samalla varmuudella AVM 10 mittaa ± 11,34 

mm tarkkuudella ja OPMES 202 mittaa ± 9,45 mm tarkkuudella. Ero on siis huomattava.  

 

Lenkouden mittauksessa OPMES 202 – tukkimittari on huomattavasti tarkempi, kuin AVM 10, 

mutta on silti paljon epätarkempi kuin Prologic:n tukkimittari. Taulukosta 9 voidaan laskea, että 

Prologic:n tukkimittari mittaa lenkouden ± 2,34 mm/m tarkkuudella 99,73 % varmuudella. Samat 

lukemat ovat OPMES 202 – tukkimittarilla ± 4,71 mm/m ja AVM 10 – tukkimittarilla ± 9,9 mm/m. 

AVM 10 – tukkimittarin tarkkuus on riittämätön lenkouden mittaamiseen, kuten myös metsätehon 

raportissa todetaan. OPMES 202 – tukkimittarin tarkkuus aiheuttaa vielä paljon sahauksesta 

saatavan saannon heikkenemistä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Testin toimintamallin tekeminen muokkautui lopulliseen muotoonsa itse testivaiheessa käytännön 

järjestelyjen mukaan. Testien läpivieminen vei yhteensä nelisen tuntia, mikä oli hyvin kohtuullinen 

aika. Testi suoritettiin tuotannollisen määräaikaishuollon aikana.. Koska testiaika oli kohtuullinen, 

se pystyttiin suorittamaan tuotannollisen määräaikaishuollon aikana, vaikka testin aikana 

ilmaantuisi ongelmiakin. Tärkein osa oli testin toistettavuus täysin samanlaisena. Tämän 

mahdollisti lasikuituinen mallitukki. Lasikuituinen tukki oli myös kevyt, joten testaus olisi 

mahdollista myös huoltojen yhteydessä. Mallitukin päätykiinnityksen ansiosta asennot voidaan 

toistaa kohtalaisella tarkkuudella. Nopeudet voidaan tarvittaessa myös toistaa erittäin tarkasti. 

 

Tukin mittaamiseen liittyy paljon matemaattista mallintamista, mikä vaikuttaa tuloksiin paljonkin. 

Mallinnustarkkuus ja tapa ovat aina riippuvaisia ohjelmasta sekä valmistajasta. Mekaaninen 

tarkkuus riippuu kameroista, lasersäteestä, mittarinrungosta ja mittauskuljettimesta.  

 

Testiä ei ehditty toistaa toisella mittarilla aikataulullisista syistä, mutta se voidaan tehdä uusien 

toimituksien käyttöönoton yhteydessä, jolloin saadaan tietoa tukkimittarin toimivuudesta. 

Mallitukista ei saatu puolueetonta mallia ja mittaustulosta, joten tarkkuutta voidaan tarkastella 

pääosin sisäisenä tarkkuutena, ennen kuin saadaan toisen mittarin tulokset.  

 

Testin perusteella voitiin todeta tukkimittarin tarkkuus ja verrata sitä toimittajan lupaamiin arvoihin. 

Tukin mittaamisella on suuri vaikutus saantoon, varsinkin Veisto Oy:n toimittamissa sahalinjoissa, 

jotka ovat muuttuva-asetteisia. Yleensä toimittajat tutkivat mittaustarkkuutta suoralla, symmetrisellä 

ja tasaisella putkella, jossa ei ole luonnollisia vaihteluita. Tämä ei anna oikeaa kuvaa 

mittaustarkkuudesta, koska tukki on aina epäsymmetrinen, lenko, kartiokas ja epätasainen. Tukin 

muodot eivät kuitenkaan tule esille mittauksessa, jos ne jäävät maskin taakse kameroilta piiloon.  

 

Testien perusteella nopeudella ei ollut suurta vaikutusta mittaukseen, vaan asento oli määräävin 

ominaisuus. Asennon vaikutus johtui maskeista. Tukin asentoon ei voitu vaikuttaa mittauksen 

aikana, vaan tukki hakeutui muotonsa mukaan luonnollisimpaan asentoon mittauskuljettimelle. 

Jotta tukki voitaisiin syöttää mittauksen kannalta parhaaseen asentoon mittakuljettimelle, se vaatisi 

mittausta ennen mittausta ja suuntauksen. Tämä on kuitenkin saavutettavan hyödyn kannalta 

tarpeetonta. Tukki täytyisi voida mitata täysin maskitta, jotta siitä saataisiin mahdollisimman hyvä 
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malli. Tämä on käytännössä mahdotonta vielä kameraa ja laseria käyttävillä mittareilla. 

Röntgenteknologiaa käyttävillä mittareilla maskiton mittaus saattaa olla mahdollista.  

 

Mallitukin mittauksista nopeuden perusteella saatiin keskihalkaisijan keskihajonnaksi 0,47 mm/m, 

mikä tarkoittaa, että 99,73 % mitatuista keskihalkaisijoista oli ± 1,41 mm:n sisällä keskiarvosta. 

Tämä on hyvä tarkkuus, vaikkakin se on hieman valmistajan lupaamaa arvoa (1,27 mm) suurempi. 

Kartiokkuus on laskettu mallinnuksen perusteella, ja siihen vaikuttaa tyven halkaisijan suuri 

keskihajonta. Tyven halkaisija ei kuitenkaan ole ratkaisevassa asemassa, kun tukista yritetään 

sahata mahdollisimman monta täysipitkää lautaa. Kun latvan keskihajonta on 0,57 mm 

(käytännössä kaikilla puilla ± 1,71 mm), mittaustarkkuus on riittävä, jotta tukki voidaan hakettaa 

pelkaksi asennosta riippumatta. Lenkous on aina maksimilenkous, vaikka tukit ovat monesti 

monivääriä. Tukit suunnataan lenkouden mukaan mittauksen jälkeen, joten lenkous ratkaisee 

paljolti tukin suuntauksen. Lenkouden keskihajonnan ollessa maksimissaan 0,83 mm/m eli ± 2,46 

mm/m käytännössä jokaiselle tukille, havaitsee mittari maksimilenkouden suunnan kohtalaisen 

tarkasti. Mallitukin pyöritysarvot eivät olleet sisäisesti tarkkoja keskihajonnan ollessa 4,49 °. Tämä 

johtuu mallitukista saatujen mallien tarkkuudesta. Nopeuden perusteella saadut tulokset taas ovat 

tarkkoja, koska suurin vaihteluväli oli ±4,05 °. Nopeuden perusteella tehdyt mittaukset tehtiin 

kolmessa eri asennossa, joten tarkkuus on asennosta riippumaton. 

 

Tukkien toistotesteissä ilmeni yksi selkeä poikkeama: Tukin nro. 2 nopeudella 60 m/min 

keskihajonta keskihalkaisijan kohdalla on erittäin suuri - 9,74 mm. Tämä saattaa johtua mittauksen 

aikaisesta häiriöstä. Muut toistotestien tulokset olivat erittäin hyvät ja sisäisesti tarkat, jopa 

tarkemmat kuin mallitukilla tehdyt mittaukset. Varsinkin tukin nro 1. lenkouden keskihajonta, joka 

oli suurimmillaan 0,07 mm/m eli 99,73 %:n todennäköisyydellä ± 0,21 mm/m. Tukkien toistotestin 

hyvät tulokset kertovat mittauksen onnistumisesta luonnollisella kappaleella jossa on kuoren jäämiä 

ja epätasainen pinta. Näin voidaan todeta, että mitattavan kappaleen pinnan sileydellä ei ole 

vaikutusta mittaukseen.  

 

Tutkimus tuloksia vertailtaessa Metsätehon raportin tuloksiin ilmenee hyvin kuinka paljon 

mittaustekniikka ja mallintaminen ovat kehittyneet 15 vuodessa. Prologic:n tukkimittari on 

huomattavasti tarkempi, kuin Metsätehon raportissa olleet OPMES 202 ja AVM 10 – tukkimittarit. 

Mittaustulokset vaikuttavat sahauksesta saatavaan saantoon todella paljon. Nykypäivän 

kiristyneessä kilpailutilanteessa tukista täytyy saada paras mahdollinen saanto, muuten sahaus ei ole 
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kannattavaa. Paras mahdollinen saanto saadaan, kun tiedetään tukin tarkat mitat ja tunnusluvut, 

jolloin tukin sahaus voidaan optimoida tarkasti sekä oikein parhaan mahdollisen saannon kannalta.  

 

Mittauksen tarkkuutta voidaan parantaa asentamalla mittapäät, joiden mittaustaajuus on isompi kuin 

250 Hz, jolloin tukista saadaan enemmän poikkileikkauksia. Tämä voi tosin johtaa 

monimutkaisempiin mallinnuksiin, jolloin sisäinen tarkkuus kärsii toistossa. Tukin mittauksen 

aikaista sivuttaisliikettä vähentämällä mittaukseen tulisi vähemmän virhettä. Sitä ei voida tosin 

todeta tässä testissä, koska tukki on kiinteästi päästään kiinni, jolloin sen ei pitäisi päästä heilumaan 

mittauksen aikana. Heiluntaa voitaisiin vähentää mittauskuljettimen kolien muotoa muokkaamalla. 

Isoin haittatekijä mittauksen aikana on kuljettimesta ja rakenteista aiheutuvat maskit. Maskeja 

voitaisiin vähentää rakentamalla mittauskuljetin kahdesta osasta, joiden välissä mittari sijaitsisi. 

Tällöin mittauskohtaan ei tulisi kuljettimen kolista ja ketjusta aiheutuvaa maskia. Mittauksessa on 

monta muuttujaa ja niiden kaikkien vaikutusta mittaukseen on erittäin vaikea todeta. Mittauksen 

tutkimusta olisi hyvä jatkaa pilkkomalla mittaustapahtumaa osiin ja selvittämällä niiden todellista 

vaikutusta mittaustarkkuuteen. 
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1.2.2   Scanner/Mittauslaite 
 

1.2.2.1  Näin kalibroit True Shape-mittauslaitteen 
 

On tärkeää puhdistaa mittauslaitteen lukupäät käyttämällä 70% tai 90% isopropyylialkoholia ja 

linssinpuhdistusliinoja ennen alla kuvattujen vaiheiden suorittamista.  Paperipyyhkeiden,  kuten 

wc-paperin tai käsipyyhkeiden käyttäminen vahingoittaa kameraa ja laserlinssejä. 
 

Huom: Löydät tarvittavat tuotteet osoitteesta  www.radiospares.com. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.radiospares.com/
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1.  Aseta kalibrointimalline  lasereiden alle; varmista, että palkki on kohdistettu samaan kohtaan 

jokaisella kerralla. Vieläkin tärkeämpää on, että kaikki laserit näkyvät palkilla kalibroinnin aikana. 

Kaikkien päiden laserien tulee olla linjassa keskenään ja näkyä palkilla kuten alla olevassa kuvassa. 

Kuvia erilaisista kalibrointimallineista: 
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2.  Kun  kalibrointipalkki   on  kohdistettu   lasereihin,   mene  tietokonetilaan  ja  siirry   käyttöliittymään. 
Päästäksesi  käyttämään  tietokoneen  käyttöliittymää,  paina  “CTRL-CTRL-1”.  Näet  tukin  3D-kuvana 

tietokoneella.    Valitse    seuraavaksi    Scanner(Mittauslaite)-valikko    ja   paina    Chroma+Scan 

TrueShape. 
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3.  Alla oleva ruutu tulee näkyviin. Mikäli näin ei käy, paina ylävasemmalla  sijaitsevaa toistonäppäintä. 

Mikäli kaikki värit (laserit) ovat päällekkäin (katso kuva alla), laserpäitä ei tarvitse kalibroida. 

 
4.  Mikäli värit eivät ole päällekkäin,  kalibrointi  on suoritettava. Varmista,  että mitään  ei ole näkyvissä neliön 

ulkopuolella. Voit tehdä tämän napsauttamalla mihin tahansa  ruudun sisälle ja loitontamalla kuvaa  hiiren  

vieritysrullalla.  Kun  olet  varmistanut,  ettei  mitään  ole  näkyvissä  neliön  ulkopuolella, paina TrueShape-

painiketta. 
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