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Timo Melkas  Metsäteho Oy   
  
 Kutsutut  Tapio Wall Luonnonvarakeskus 
 asiantuntijat 
   

   Sihteeri Timo Melkas  Metsäteho Oy 
  
    

1. Kokouksen avaus 

Matti Heikurainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen. 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 
Kokouksen alussa käytiin lyhyt keskustelu uuden hallitusohjelman Osallistava ja osaava Suomi- 
tavoitteista ja vaikutuksista puutavaranmittaukseen. Ohjelman tavoitteena on mm. kehittää 
ohjauskeinoja ja kannustimia metsien ja maaperän hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi, 
edistää puurakentamista sekä edistää korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivien 
puutuotteiden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä.  
 
Todettiin, että lähinnä neuvottelukunnan toimialaa on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite: 
Varmistetaan puumarkkinoiden läpinäkyvyys ja toimivuus, jotta puuaines ohjautuu 
tarkoituksenmukaisesti.  Tavoitteen tarkemmasta merkityksestä ei keskusteltu. 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta (Liite 1). Tietoluovutuksen osalta 
todettiin, että kukin taho kehittää puutavaranmittaukseen liittyvää mittaustietojen raportointia 
markkinaehtoisesti.  
 



 

 

3. Hyvät mittauskäytännöt –työryhmän toiminta   

Jari Lindblad kävi läpi Hyvien mittauskäytäntöjen -työryhmän satoa kauden 2017-2021 osalta 
(Liite 2). Todettiin, että työryhmä on kokoontunut parin viime vuoden aikana yhteensä 15 
kertaa, joista vuoden 2019 aikana 7 kertaa.  
 
Seuraavat työryhmän valmistelemat suositukset on hyväksytty neuvottelukunnan suosituksiksi:  

• Hakkuukoneen mittaustarkkuuden ylläpito -suositus (PMNK:n suositus 12.9.2018) 

• Tukkimittari tarkastusmittauksen mittaussuuntaa koskevan suosituksen muutos (PMNK:n 
suositus 9.11.2018) 

• Vaakojen mittaustarkkuuden ylläpito puutavaranmittauksessa -suositus (PMNK:n suositus 
25.4.2019) 
 

Lisäksi vuosien 2018-2019 aikana työryhmä on työstänyt luonnosta Tukkimittari- ja 
tukkiröntgenmittauksen omavalvonta -suositukseksi. Seuraavaksi työryhmä ottaa 
valmisteltavakseen Energiapuun mittausoppaan päivityksen tulevan syksyn aikana.  

 
Käytiin läpi lyhyesti työryhmän 16.11.2017 tunnistamat kehittämistarpeet ja niiden tilanne 
keväällä 2019. 

 
Energiapuun painomittauksen yleiset muuntoluvut l. tuoretiheysluvut 

• Latvusmassan kosteusmallit ja EMIL-laskuri on ollut mittauskäytössä operatiivisessa 
toiminnassa keväästä 2018 alkaen 

• Energiapuutavaralajien lähi- ja kaukokuljetukseen soveltuvien mallien päivityksen 
osalta ei ole toistaiseksi tehty toimenpiteitä. Vaatisi merkittävää 
tutkimuspanostusta. 

Kuitupuun paino-otantamittaus  

• Tutkimus- ja kehittämisprojekti tarkennetuin tavoittein käynnistetty 1.5.2019 
tavoitteena mittausmenetelmien yhtenäistäminen ja siirtyminen tehdaskohtaisesta 
paino-otannasta aluekohtaiseen otantaan. 

Hyvät mittauskäytännöt painoon perustuvissa mittausmenetelmissä 

• PMNK:n suositus 25.4.2019. Suositus ei käsittele paino-otantamittausta otannan 
kannalta. Tässä vaiheessa ei kehittämishankkeita käynnissä. 

Hyvät mittauskäytännöt tukkimittarimittauksessa 

• PMNK:n suositus tukkimittarimittauksessa käytettävästä tyvisylinteristä 12.10.2017, 
ja tarkastusmittauksen toteutuksen mittaussuunnasta (muutos 9.11.2018). 

• Lisäksi työryhmän on käsitellyt pölkkyjen läpimitan mittaamista tilavuuden ja laadun 
määrittämisessä ja todennut, että sen osalta ei tässä vaiheessa ole tarvetta 
jatkotoimenpiteisiin. 

 
Käytiin Hyvät mittauskäytännöt -työryhmän valmistelema tukkimittarin ja tukkiröntgenin 
omavalvontaa koskeva suositusesitysluonnos läpi.  Todettiin, että työryhmä ei saanut aikaan 
yhteistä suositusta toimintavasta. Näkemyseroja jäi etenkin seuraavien kohtien osalta: 1) Milloin 
tukkiröntgeniä voidaan käyttää sisälaadun mittaukseen eli voiko tukkiröntgenmittausta käyttää 
kaikessa perusmittauksessa tukin ulkoisten ja sisäisten mittojen ja laatutekijöiden mittaukseen 
vai pitäisikö käyttöaluetta rajata perusmittauksessa vain tukin ulkoisten mittojen ja 
laatutekijöiden mittaukseen tai vaihtoehtoisesti vain yhtiöiden väliseen luovutusmittaukseen 
tukin ulkoisten ja sisäisten mittojen ja laatutekijöiden osalta (ts. yksityisten metsänomistajien 
luovutusmittaus ja työ- ja urakointimittaus rajattaisiin käyttöalueen ulkopuolelle) ja 2) Miten 
tukkiröntgenillä mitattua sisäistä laatua on tarkastettava eli miten omavalvontaan kuuluva 
tarkastusmittausmenetelmä ja tarkastusmittaus tulisi toteuttaa. 
 



 

 

Todettiin, että tukkiröntgenien käyttö sisälaadun mittauksessa tulee yleistymään myös 
luovutusmittauksessa ja tätä silmällä pitäen olisi suositeltavaa, että toimijoilla olisi yhtenäiset 
käytännöt. Todettiin, että luonnos luo pohjaa nykyistä yhtenäisemmille käytännöille, vaikka 
siihen jäi näkemyseroja. Neuvottelukunta kannusti työryhmää jatkamaan suositusluonnoksen 
valmistelua.  
 
Lisäksi neuvottelukunta nosti esiin Energiapuun mittaus -oppaan päivitystarpeen latvusmassan 
kosteusmallien osalta sekä vaakamittauksessa käytettävien painokertoimien päivitystarpeen, 
etenkin Pohjois-Suomen mäntytukin tuoretiheystaulukoiden osalta.  Neuvottelukunta kehotti 
työryhmää harkitsemaan näiden ottamista työlistalleen.   

 
4. Virallisen mittaajan valmisteleman Mittauslain soveltamisalaa ja tietoluovutusta käsittelevän 
koulutusmateriaalin esittely 

Virallinen mittaaja Tapio Wall esitteli koostamansa koulutusmateriaalin mittausalain 
soveltamisalaa ja hakkuukonemittauksen tietoluovutukseen liittyen (liite 4). Käytiin keskustelu 
koulutusmateriaalin tarpeesta. Todettiin, että koulutusmateriaalin tuottaminen on osa virallisen 
mittaajan tehtävää ja virallinen mittaaja päättää koulutusmateriaalin julkistamisesta sekä 
lopullisesta muotoilusta. Viimeistelty materiaali olisi tarkoitus viedä Luonnonvarakeskuksen 
puutavaranmittaussivustolle. 
 
Lisäksi todettiin, että eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt 
puutavaranmittauslain soveltamisalaa asiantuntijakuulemisilla. Asian käsittely keskeytyi 
hallituksen esitettyä eronpyyntönsä. On mahdollista, että uuden eduskunnan nimittämä uusi 
valiokunta palaa asiaan vielä myöhemmin. 

 
5. Kuitupuun painomittauksen kehittäminen –hanke 

Jari Lindblad esitteli Kuitupuun painomittauksen toimintamallin kehittäminen -hankkeen 
tavoitteet ja aikataulun (liite 5). Hankkeen tavoitteena on kehittää kuitupuun painomittausta 
siten, että mittaus ja siihen liittyvä tuoretiheyslukujen määritys toteutetaan rationaalisesti, 
toimijoiden ja mittausmenetelmien suhteen, yhtenäisellä tavalla. Hankkeessa kehitetään 
ilmatieteenlaitoksen säädataa hyödyntävät ennustemallit kuitupuun tuoretiheydelle 
puutavaralajeittain sekä otantaan perustuva mallien kalibrointimenetelmä. Mallinnuksessa 
käytetään kuitupuun tehdasmittauspaikkojen paino-otantamittauksen mittaustietoja vuosilta 
2013-2018, joita täydennetään varastointipaikan säähavaintotiedoilla. Toiminta-ajatuksena on, 
että tuoretiheysmalleja pystyttäisiin kalibroimaan ja korjaamaan tehdasmittauspaikoilla 
mitattavien otantaerien perusteella.  
 
Hankeen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Metsäteho Oy. Luonnonvarakeskus vastaa 
mallien kehittämisestä ja varsinaisesta tutkimuksesta ja Metsäteho Oy kartoittaa kuitupuun 
painomittauksen toimintamallin organisointivaihtoehtoja, tekee laskentapalvelun 
määrittelytyön sekä kehittää järjestelmävalmiutta yhteistyössä Metsätehon osakkaiden ja 
Luonnonvarakeskuksen kanssa. Varsinainen laskentapalvelun mahdollinen toteutus tehdään 
erillisenä ostopalveluna ja kilpailutetaan erikseen. Toimintamallin testaus tehdään yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan kaksivuotisen tutkimushankkeena 1.5.2019-30.6.2021 
välisenä aikana. Lisätietoja hankkeesta löytyy hankkeen projektisivuilta: 
https://www.luke.fi/projektit/online-tuoretiheys/  
 
Aiemmista tutkimushankkeista löytyy lisätietoja K-P:n metsälogistiikka hankkeen verkkosivulta: 
https://www.metsakeskus.fi/keski-pohjanmaan-metsalogistiikka sekä keväällä julkaistusta 
tutkimusartikkelista: Mänty- ja koivukuitupuun tuoretiheys paino-otantamittauksessa ja 

https://www.luke.fi/projektit/online-tuoretiheys/
https://www.luke.fi/projektit/online-tuoretiheys/
https://www.metsakeskus.fi/keski-pohjanmaan-metsalogistiikka
https://www.metsakeskus.fi/keski-pohjanmaan-metsalogistiikka


 

 

tuoretiheyden mallinnus varastointiajan perusteella https://metsatieteenaikakauskirja.fi/ 
article/10101  
 
Neuvottelukunta piti hanketta merkittävänä kehittämishankkeena ja sovittiin, että 
neuvottelukunta pidetään ajan tasalla tutkimushankkeen etenemisestä. 

 
6.  Muut asiat  

Käytiin keskustelu virallisen mittauksen resurssoinnista. Tällä erää virallisen mittaajan tehtäviä 
hoitaa käytännössä yksi henkilö. Toinen virallisista mittaajista on jäämässä eläkkeelle, eikä 
uuden virallisen mittaajan rekrytoinnin käynnistymisestä ole tietoa. Neuvottelukunta piti 
tärkeänä, että virallisen mittauksen palvelut turvataan maankattavasti ympäri vuoden.  

 
Neuvottelukunta ilmaisi huolensa virallisten mittaajien tehtävien resurssoinnista. Vaikka vireille 
tulleet viralliset mittaukset on kyetty toimittamaan, ovat lain edellyttämät muut tehtävät, kuten 
lain noudattamisen valvonta ja neuvonta, vaarantumassa rekrytoinnin viivästymisen johdosta. 
Neuvottelukunta toivoi, että toisen virallisen mittaajan rekrytoinnissa edettäisiin nopeasti, jotta 
virallisten mittaajien tehtävät pystytään hoitamaan lain edellyttämällä tavalla. Virallisten 
mittaajien toiminta lisää luottamusta puumarkkinoilla, ja edistää sitä kautta puumarkkinoiden 
toimivuutta.  

 
7. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovittiin, että seuraava puutavaranmittauksen neuvottelukunnan kokous pidetään 5.11.2019 
klo 10.15 alkaen (varattu: Kirkkokatu 12, kokoushuone Katariina). 

 
8. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.52 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 

 
 
 Matti Heikurainen Timo Melkas  
 puheenjohtaja sihteeri  
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