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Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu 
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Bioenergiayrittäjille suunnattu koulutusmateriaali 

 
 Kalvosarja 4 

29.11.2013 
Maa- ja metsätalousministeriö 

 
 
 

Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan, on käytettävä omaa kalvopohjaa ministeriön kalvopohjan sijaan. Alkuperäinen 
koulutusmateriaali löytyy Metsäntutkimuslaitoksen sivuilta:  

http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/index.htm 



Puutavaranmittauslainsäädännön uudistus 

 
• Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) astui voimaan 1.7.2013, 

minkä johdosta Puutavaranmittauslaki (364/1991) ja sen 
alempiasteiset säädökset kumoutuivat. 
 

• Energiapuun mittaukseen uutta lainsäädäntöä sovelletaan 1.1.2014 
alkaen. 
– Samassa yhteydessä päättyy aikaisemmin käytössä ollut energiapuun 

mittausta  koskeva energiapuun mittaussopimus (2008) sekä 
energiapuun mittaustoimikunnan (EMT) toiminta. Toimikunnan 
tehtävät siirtyvät puutavaran mittauksen neuvottelukunnalle. 
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Voimassa oleva lainsäädäntö 

• Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) 

• Valtioneuvoston asetus puutavaran mittauksen neuvottelukunnasta (457/2013) 

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, 
valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta 
(470/2013) 

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran mittauksen 
mittausmenetelmäryhmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä 
(12/13) 

• Metsäntutkimuslaitoksen määräys puutavaran mittaukseen liittyvistä yleisistä 
muuntoluvuista (1/2013) 

– Päivitys (2/2013) loppuvuodesta 2013. Päivityksen mukana muuntoluvut energiapuulle. 
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http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130414
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130457
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130470
http://finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/41198
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/404001/41201


Voimassa olevat siirtymäsäännökset 

• Energiapuun mittaukseen lakia (414/2013) sovelletaan 1.1.2014 alkaen. 

• Ennen 1.7.2013 voimassa olleisiin energiapuun toimitussopimuksiin ja niiden 
mukaisiin mittauksiin lakia (414/2013) sovelletaan 1.7.2014 alkaen. 

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus hakkuukoneella valmistettavan puutavaran 
tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella (284/2006) 2 §:n 4 momentti jää 
voimaan hakkuukoneiden mittalaitteiden osalta 31.12.2016 asti.  

– Tämän nojalla voimassa Maa- ja metsätalousministeriön määräys 100/99 (dnro 
2424/66/99). 

→ Ennen 1.5.2007 käyttöönotetun hakkuukoneen mittauslaitetta koskeva säädös pysyy 
ennallaan 31.12.2016 asti. 
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http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/asetus-248-2006-su.pdf
http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/maarays-2424-66-99-su.pdf
http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/maarays-2424-66-99-su.pdf
http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/maarays-2424-66-99-su.pdf


Lain soveltamisala 

• Lakia sovelletaan jalostamattoman puutavaran määrän mittaamiseen 
määritettäessä: 

– Kauppahinta (luovutusmittaus) 

– Palkka puumäärän vaikuttaessa siihen (työmittaus) 

– Urakointimaksu tai muu korvaus (urakointimittaus) 

• Jalostamaton puutavara kattaa käsitteenä runkopuusta, kuoresta, oksista, 
kannoista ja juurista tehdyt puutavaralajit riippumatta siitä hyödynnetäänkö 
puumateriaali ainespuuna, energiana tai muissa tulevaisuuden 
käyttötarkoituksissa. 

• Poikkeuksina myös teollisuushake ja 20 irto-m3:ä suuremmat sahanpuruerät 
kuuluvat lain piiriin. 

 Energiapuun mittaus sisältyy lain piiriin. 

– Poikkeuksena polttopuu, joka ei kuulu lain piiriin. 
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Lain soveltamisala 

• Puutavaran tilavuutta, painoa, kuivapainoa tai vastaavaa mitattaessa lakia 
sovelletaan kaikilta osin. 

• Mitattaessa energiasisältöä tai lämpöarvoa tästä laista sovelletaan vain 
mittauslaitevaatimuksia. 

– Energiasisällön ja lämpöarvon osalta jalostamatonta puutavaraa koskee jo valmiiksi 
päästökaupan säännöstö. Siksi niiden mittaus on jätetty lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

– Säännöstöön kuuluvat yksityiskohtaiset, eurooppalaisiin standardeihin pohjautuvat 
kiinteiden polttoaineiden standardit, jotka koskevat mm. laatuvaatimuksia ja -luokkia, 
näytteenottoa  ja  -käsittelyä sekä ominaisuuksia, kuten kosteutta ja lämpöarvoa. 

• Tuonti- ja vientikaupassa lakia sovelletaan: 

– Laitevaatimusten osalta, kun mittaus suoritetaan Suomessa. 

– Luovutusmittauksessa, kun viejä ostaa puutavaran Suomessa yksityishenkilöltä tai 
vastaavalta taholta tai yhteisöltä.  

• Lain vaatimukset eivät ole miltään osin voimassa, kun mittaustulos tuotetaan 
Suomen ulkopuolella. 
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Lain soveltamisala 

• Jos puutavaran määrästä ja laadusta sovitaan mittaamatta, se ei kuulu lain piiriin. 

– Esimerkki: Energiapuutavaralajeilla käytettävä pinta-alasta tai ainespuumäärästä 
johdettu kantojen tai latvusmassan määrä ei ole tämän lain piirissä. 

– Laki ei siis kiellä mittaamatta puun määrän määrittävien menetelmien käyttöä. Kyseisten 
menetelmien käyttöön lakia ei vain sovelleta. Tällöin myöskään lain oikeusturvakeinot 
eivät ole käytettävissä. 
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Mittauslain (414/2013) keskeiset seikat 

• Lakimuutoksen syinä ovat mittausmenetelmien ja toimintaympäristön muutokset. 

• Aines- ja energiapuun mittauksen yhdenmukaistuminen. 

• Energiapuun mittaus sisältyy nyt lain piiriin (soveltaminen 1.1.2014 alkaen). 

• Kaikkien mittausmenetelmiä koskevien säädösten korvaaminen uusilla. 

– Mittausmenetelmiä koskevat säädökset ovat nyt MMM:n asetus (12/13) ja Metlan määräys (1/2013) 
sekä Metlan määräys (2/2013) 1.1.2014 alkaen. 

• Muutokset käytännön mittausmenetelmiin ovat vähäisiä. 

• Joustavuutta uusien mittalaitteiden käyttöönottoon. 

– Laki määrittää selkeät vaatimukset. Ne täyttävä mittalaite voidaan ottaa heti käyttöön. 

• Energiapuukaupan osapuolten oikeusturvan parantuminen. 

– Lain myötä virallinen mittaus erimielisyyksien ratkaisemiseksi tulee mahdolliseksi. 

• Käyttöpaikoista suuret energiapuuta käyttävät lämpö- ja voimalaitokset 
tehdasmittauksen valvonnan piiriin. 
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• Mittauksen luotettavuudella tarkoitetaan mittauksen käyttövarmuutta mittaustarkkuuden 
kannalta, mittauksen toimintavarmuutta ja kunnossapitovarmuutta 
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Metrologinen 
jäljitettävyys 

• Mittauslaitteiden mittaustulosten metrologinen jäljitettävyys 
Mittauslaitteiden tarkastuksessa ja kalibroinnissa käytettävät 
mittanormaalit/testikappaleet on kalibroitu jäljitettävästi  

Omavalvonta 

• Mittauslaitteiden käytönaikainen seuranta 

• Kalibroinnit 

• Viritykset 

• Mittaustuloksen tarkastukset tarkastuserien mittauksella 

Ulkopuolinen 
valvonta 

• Muu kuin mittaajan itse tekemät valvonta ja mittaustuloksen 
tarkastukset tarkastuserien mittauksella 

Mittauksen 

luotettavuuden 

varmistamiseen 

kuuluvat tekijät 

Suurimman sallitun poikkeaman sisällä olevat mittaustulokset 
LÄHDE: Jari Lindblad / Metsäntutkimuslaitos 

Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja bioenergiayrittäjille 

Mittauksen luotettavuuden varmistaminen 

29.11.2013 



Erikseen sovittavat asiat eli rajoitettu sopimusvapaus 

• Rajoitettu sopimusvapaus koskee: 

– Konsernien tai yritysten sisäistä tai näiden välistä luovutusmittausta 

– Laajamittaista terminaali-, vaihto-, haketus- tai kuljetusurakointimittausta 

 Ei koske yksityisiä metsänomistajia tai tähän rinnastettavia tahoja.  

• Rajoitetun sopimusvapauden mukaisesti voidaan poiketa vain mainittujen pykälien 
alaisista asioista.  

– Mittaustuloksen suurin sallittu poikkeama 

– Mittausmenetelmäryhmien vaatimukset  

– Omavalvonta  

• Muutokset entiseen lainsäädäntöön verrattuna:  

– Sopia voi, mutta vain tietyt tahot ja tietyistä asioista. Sovittu menettely on 
dokumentoitava. 

– Mittaus on aina lain piirissä.  

 Oikeusturvakeinot ovat käytettävissä. 
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Puutavaran käsittely ja siirto ennen mittaustuloksen 
tiedoksisaamista 

• Ostaja, työn- tai urakanantaja tai heidän valtuuttamansa saa käsitellä tai siirtää 
puutavaraa ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista, kun: 

– Siitä on sovittu sopimuksen ehdoissa ja 

– Mittaaja on ensin kirjannut mittausasiakirjaan tarvittavat tiedot. 

• Mittauksen tapahtuessa sovitusti muualla kuin puutavaran teko- tai 
käsittelypaikalla puutavaran saa siirtää mittauspaikalle ennen tietojen kirjaamista. 
Tällöin mittauserä on pidettävä erillään, kunnes tiedot on kirjattu. 

– Näin on esimerkiksi aina tehdasmittauksen ollessa kyseessä. 

• Mittausosapuolet voivat sopia, että puutavaraa ei saa käsitellä tai siirtää 
mittauspaikalta ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista. 
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Omavalvonta - käytönaikainen seuranta 

• Käytönaikainen seuranta on osa omavalvontaa 

– Rutiiniluonteisia toimenpiteitä, joilla tarkastetaan mittauslaitteen toiminta ennen 
mittauksen aloittamista ja mittauksen aikana. Valvonnalla seurataan mittauksen aikana 
mittaustulosten johdonmukaisuutta sekä laitteen teknistä toimivuutta 

• Seurataan mittauslaitteen toimivuutta testikappaleiden mittauksilla 

• Seurataan mittaustuloksen ns. lähtösuureiden mittausta ja tehdään 
tarkastusmittauksia. 

– Esimerkiksi hakkuukonemittauksessa tarkastetaan läpimitan ja pituuden mittaustuloksia 
hakatuista pölkyistä.   

• Näistä asioista urakanantaja antaa yleensä täsmällisempiä ohjeita 
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Omavalvonta - mittaustuloksen tarkastus tarkastuserien 
mittauksella 

• Mittaustuloksen tarkastuksella tarkoitetaan tässä perusmittauksen mittaustuloksen 
tarkastusta.  

– Tarkastetaan aidolla puutavaralla (ei esimerkiksi testikappaleet) 

– Tarkastetaan lopullista mittaustulosta (esimerkiksi kiintokuutiometrien mittaustulosta) 

• Tavoite: 

– Todeta ja todentaa perusmittauksen mittaustarkkuus 

– Määrittää mittauslaitteen kalibrointitarve 

• Tarkastuserät valitaan perusmittauksessa mitattavista yksiköistä (pölkyt, niput). 
Yksiköt muodostavat tarkastuserän.  

– Esimerkiksi tehdasmittauksessa tarkastuserien valinta tehdään otannalla.  

• Tarkastuserien on ominaisuuksiltaan vastattava sitä sumaa, jota perusmittauksessa 
mitataan. 
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Omavalvonta - mittaustuloksen tarkastus tarkastuserien 
mittauksella 

• Mittaustuloksen tarkastusta tarkastuserien mittauksella ei edellytetä 

– Puutavaran pinomittauksessa tienvarressa 

– Tukkien kappaleittain mittauksessa (latva- tai keskuskiintomittaus) tienvarressa 

– Hakkeen tai murskeen mittauksessa (miestyönä tehtävä kehystäminen) 

• Energiapuun mittauksessa mittaustuloksen tarkastus tarkastuserien mittauksella 
on tehtävä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:  

– Hakkuukonemittauksessa 

– Hakkeen tai murskeen tilavuuden mittauksessa silloin, kun mittauksessa käytetään 
automaattista mittauslaitetta 

– Puutavaramuodostelmien tai -pölkkyjen mittauksessa käyttöpaikalla (tehdasmittaus) 

• Lisäksi kuormainvaakamittauksessa vaa’at on tarkastettava käyttöviikoittain 
esimerkiksi tarkastuspunnusta punnitsemalla. 
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Ulkopuolinen valvonta 

• Hakkuukonemittauksessa ulkopuoliseen valvontaan kuuluva tarkastuserän mittaus 
on tehtävä vähintään kuuden kuukauden välein.   

– Lisäksi tarkastuserän mittaus on tehtävä silloin, kun myyjä, ostaja, urakanantaja, 
urakoitsija, työnantaja, työnsuorittaja tai heidän edustajansa sitä perustellusti vaativat. 

– Mittauksen tekee urakanantaja, työnantaja tai heidän valtuuttamansa henkilö.  

• Ulkopuoliseen valvontaan kuuluu myös viranomaisvalvonta 

– Viralliset mittaajat tekevät tehdasmittauksen valvontamittauksia. 
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Valvontamittaus 

• Virallinen mittaajan tekee tehdasmittauksen valvontamittauksia mittauspaikoilla 
siinä laajuudessa kuin se valvonnan kannalta on tarpeen. 

– Niissä selvitetään tämän lain vaatimusten noudattaminen. 

• Valvontamittaus on tehtävä siten, että tehdasmittaukselle ei aiheuteta häiriötä. 

• Tarvittaessa tehdasmittaaja toimittaa viipymättä virallisen mittaajan pyytämät 
asiakirjat, jos niitä ei ole esitettävissä valvontamittauksessa. 

– Oleellisia ovat mittauksen omavalvontaan sisältyvät mittaustuloksen tarkastuksen 
raportit ja tarkastuserien mittaustulokset. 

• Valvontamittaus voidaan tehdä ilmoittamatta siitä tehdasmittaajalle etukäteen. 
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Tehdasmittausilmoitus 

• Tehdasmittauksella tarkoitetaan perusmittausta erityisellä puutavaran mittaus-, 
jalostus- tai terminaalipaikalla, jossa mitataan säännöllisesti ja laajamittaisesti 
pysyväisluonteisella mittauslaitteella. 

– Tehdasmittaukselle on säädetty ilmoitusvelvollisuus. 

– Tehdasmittaaja mittaa em. mukaisella paikalla lain soveltamisalan mukaisesti luovutus-, 
työ- tai urakointimittausta. 

• Ennen tehdasmittauksen aloittamista toimitetaan Metsäntutkimuslaitoksen 
vahvistamalla lomakkeella sen kirjaamoon mittauspaikkakohtainen 
tehdasmittausilmoitus. 

• Muutoksista tehdasmittaaja ilmoittaa viipymättä Metsäntutkimuslaitoksen 
kirjaamoon. 

 Tehdasmittausilmoituksen jättämisen jälkeen tehdasmittaus on 
viranomaisvalvonnan piirissä (valvontamittaukset). 
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Virallinen mittaus 

• Erimielisyydet mittaustuloksesta ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. 

• Virallista mittausta voi hakea, jos yksimielisyyteen ei päästä. 

• Virallista mittausta on haettava 14 päivän kuluessa mittaustuloksen 
tiedoksisaannista. 

• Jos mittaustulos toimitetaan sähköisesti tai kirjeitse, lasketaan 7 päivää 
mittaustuloksen tiedoksisaantiaikaan. 

• Mittaustulos katsotaan lopulliseksi, jos virallista mittausta ei ole haettu yllä 
mainittujen aikarajojen puitteissa. 

• Hakemus virallisen mittauksen toimittamiseksi lähetetään 
Metsäntutkimuslaitoksen kirjaamoon kirjeitse tai sähköisesti. 

• Virallinen mittaus voidaan toimittaa myös asiakirjatarkasteluna, jos riidanalainen 
puutavaraerä ei ole enää uudelleen mitattavissa. 

• Lisätietoa: Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) (5 luku). 
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Mittauksen suurimmat sallitut poikkeamat 
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Taulukko 1. Suurin sallittu poikkeama kappaleittain mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä.  

 

 

 

 

Taulukko 2. Suurin sallittu poikkeama muodostelmien mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä. 

 

 

 

 

 
1) Karsitun ja katkotun, keskiläpimitaltaan yli kahdeksan senttimetrin puutavaran mittaus 

2) Karsitun ja katkotun, keskiläpimitaltaan alle kahdeksan senttimetrin puutavaran mittaus 

3) Karsimattoman puutavaran mittaus 

 

 

Mittausmenetelmä Mittauserän tilavuus vähintään kymmenen kuutiometriä (≥10 m³) 

  

  Suurin sallittu poikkeama, % 

Hakkuukonemittaus 4 

Tukkien tehdasmittauslaitteet 2 

Mittausmenetelmä Mittauserän tilavuus, m³ 

  10 – 30 30 – 60 60 – 150 > 150 

  Suurin sallittu poikkeama, % 

Mittaus ajoneuvossa 1) 12 8 6 4 

Mittaus tienvarressa 1)  14 10 7 4 

Mittaus ajoneuvossa tai tienvarressa 2) 20 15 10 

  

8 

Mittaus ajoneuvossa tai tienvarressa 3) 25 20 

  

15 10 



Mittauksen suurimmat sallitut poikkeamat 
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Taulukko 3. Suurin sallittu poikkeama muodostelmien mittaukseen perustuvissa mittausmenetel-
missä hakkeen tai murskeen irtotilavuuden mittauksessa. 

 

 

 

 
 
Taulukko 4. Suurin sallittu poikkeama painon mittauksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittausmenetelmä Mittauserän kehystilavuus, m³ 

  10–100 100–150 > 150 

  Suurin sallittu poikkeama, % 

Hakkeen ja murskeen mittaus 

ajoneuvossa 

10 7 5 

Mittausmenetelmä Mittauserän paino, kg 

  10000–30000 30000–50000 50000–100000 >100000 

  Suurin sallittu poikkeama, % 

Kuormainvaa’at ja muut vaa’at 8 7 6 4 



Mittausmenetelmät 

Puutavaran mittauksen mittausmenetelmien on perustuttava johonkin 
mittausmenetelmäryhmään.*) 
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MITTAUKSET 

- Puutavaran fyysiset 
ulottuvuudet tai paino  

LASKENTA MITTAUSTULOS 

MITTAUKSET 

- Puutavaran fyysiset 
ulottuvuudet tai paino  

OTANTAAN 
PERUSTUVA 

MUUNTOLUKU 

LASKENTA MITTAUSTULOS 

MITTAUKSET 

- Puutavaran fyysiset 
ulottuvuudet tai paino  

YLEINEN 
MUUNTOLUKU 

LASKENTA MITTAUSTULOS 

*) Mittausmenetelmäryhmien täsmälliset nimet ja kuvaukset laki 14 § ja MMM:n asetus (12/13).  

RYHMÄ 1: Mitattuihin 
suureisiin perustuvat 
mittausmenetelmät  

RYHMÄ 2: Otantaan 
perustuvat 
mittausmenetelmät 

RYHMÄ 3: Yleisiin 
muuntolukuihin 
perustuvat 
mittausmenetelmät 



Metsäntutkimuslaitoksen määräys puutavaran 
mittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista (1/2013) 
• 1.7.2013 voimaan astuneen puutavaran mittauslain myötä voimaan astui myös 

Metsäntutkimuslaitoksen määräys puutavaran mittaukseen liittyvistä yleisistä 
muuntoluvuista (1/2013). 

• Metsäntutkimuslaitoksen määräystä (2/2013) valmistellaan, määräys annetaan 
loppuvuodesta 2013. Määräys tulee voimaan 1.1.2014 ja se sisältää energiapuun 
mittauksessa käytettävät muuntoluvut. 

• Puulajikohtaiset muuntoluvut esitetään seuraaville mittausmenetelmäryhmille ja 
menetelmille: 

– Hakkuukonemittaus 

– Puutavarakappaleiden mittaukseen perustuvat menetelmät 

– Puutavaramuodostelmien mittaukseen perustuvat menetelmät 

– Painon mittaukseen perustuvat menetelmät 
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Energiapuun mittausopas 

• Kun energiapuun mittaus astuu lain 
piiriin, laki ohittaa toimijoiden välisen 
energiapuun mittaussopimuksen. 
Samalla Energiapuun mittaustoimikunta 
(EMT) lopettaa toimintansa. 

• Jatkossa  energiapuun mittausta 
koskevat muuntoluvut annetaan 
Metsäntutkimuslaitoksen määräyksenä. 
Energiapuun mittaus -oppaassa esitetyt 
muuntoluvut siirretään lähes 
muuttumattomina Metlan määräykseen 
(2/2013). 

• Jatkossa Energiapuun mittausopas on 
nimensä mukaisesti ohje. Velvoittavat 
säännökset ja muuntoluvut esitetään 
laissa, asetuksissa ja määräyksissä.  
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Uuden lain keskeisimmät muutokset 

24 

Keskeisimmät muutokset Puutavaranmittauslaki (364/1991) ja -asetus (365/1991) Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) 

Voimassa 1991-2013 1.7.2013 - 
Energiapuu 1.1.2014- 

Soveltamisala Ainespuu, hake ja puru Aines- ja ENERGIAPUU, hake sekä puru 

Energiapuun mittaus sopimusperusteista. 

Sopimusoikeus Yritysten välillä mahdollista Rajoitettu sopimusvapaus yritysten välillä 

- ei lain piirissä -mittaus aina lain piirissä 

Mittausmenetelmät Mittausmenetelmäkohtaiset MMM:n asetukset Menetelmäryhmät kuvattu MMM:n asetuksessa 

Mittausmenetelmien tarkkuusvaatimukset ± 4% ± 2 - 25 % mittausmenetelmän ja eräkoon mukaan 

Mittayksiköt Ei määritelty Tilavuuden, massan tai yksikkömäärän mittayksiköt 

Puutavaran kuljetus ennen mittaustuloksen 
vahvistumista 

Ei saa kuljettaa, ellei toisin sovittu Saa kuljettaa, mikäli kirjattu sopimusehtoihin 

Mittaustuloksen vahvistaminen ja 
tiedoksianto 

5 vrk 7 vrk 

Muutoksenhaun määräaika 5 vrk 14 vrk 

Muutoksenhaku mittauslautakunnan 
päätöksestä 

Rajoitettu valitusoikeus Muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Uuden mittausmenetelmän käyttöönotto 3 vuoden koekäyttösopimus Käyttöönotto mahdollista heti, mikäli 
mittausmenetelmälle ja laitteille asetettavat 

vaatimukset täyttyvät 
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Puutavaramuodostelman tilavuuden mittaus  

• Pinomittaus (mittausmenetelmäryhmä 3) 

– Pinon kehystilavuus määritetään mittaamalla pinon leveys, pituus ja pinonosien 
korkeudet. 

– Todellinen kuorellinen tilavuus (kiintotilavuus, m³) määritetään kertomalla pinon 
kehystilavuus (k-m³) yleisellä muuntoluvulla, joka on tässä kiintotilavuusprosentti. 

– Kiintotilavuusprosentin määrittämistä varten mittaajan on määritettävä pinon 
pinotiheystekijät (läpimitta, oksaisuus, mutkaisuus, ladonta).  

• Mittaus hakkeena (mittausmenetelmäryhmä 3) 

– Kuorman kehystilavuus saadaan laskemalla kuormatilan leveyden, pituuden ja 
korkeuden tulo. 

– Ajoneuvokuorman korkeus määritellään kohtisuoraan pituuden mittaussuuntaa vastaan 
tasoitetuksi katsotun alareunan ja tasoitetuksi katsotun yläreunan välimatkana. 

– Kiintotilavuus määritetään kertomalla kuorman kehystilavuus kiintotilavuuskertoimella. 

Mittauksen yleiset muuntoluvut esitetään Metsäntutkimuslaitoksen 
määräyksissä (1/2013 ja 2/2013). 
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Puutavaran painon mittaus 

• Puutavaran punnitseminen (mittausmenetelmäryhmä 1) 

– Puutavaraerän punnitseminen sen ollessa kuormattuna 

• Ajoneuvo punnitaan kuormattuna ja vähennetään tuloksesta ajoneuvon taarapaino (paino 
tyhjänä). 

• Taarapaino on määritettävä punnitsemalla ajoneuvo puutavaran kuljetusta vastaavassa 
varustuksessa. 

– Pelkän puutavaran punnitseminen (esim. kuormainvaaka) 

• Puutavara punnitaan ilman ajoneuvoa, konttia tai muuta säiliötä (ei taarapainoa). 

• Nykyään puutavaran punnitseminen kuormainvaa’alla on yleinen käytäntö. Kuormainvaa’an 
käytön yhteydessä mittauserän paino usein muunnetaan tilavuudeksi puutavaralajiin, 
varastointiaikaan ja vastaaviin tekijöihin perustuvilla yleisillä muuntoluvuilla.  

– Kun vaa’alla saatu punnitustulos muunnetaan tilavuudeksi kuuluu koko mittaustoimitus 
menetelmäryhmään 3. 

– Huom. tässä muunnetaan mittayksikön (kg  m³) lisäksi myös mittaussuure (paino  tilavuus). 
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Esimerkkejä energiapuun mittausmenetelmistä  
ja niiden käytöstä 

• Energiapuun pinomittaus 

• Energiapuun kiintotilavuuden mittaus hakkeena 

• Energiapuun painon mittaus 

• Energiapuun kuormainvaakamittaus 

– Harvennusenergiapuu 

– Latvusmassa  

– Kannot 

 

27 Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja bioenergiayrittäjille 29.11.2013 



28 Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja bioenergiayrittäjille 

Etusivulla harvennusenergiapuupinon osien korkeudet ovat 
130, 310, 380, 390, 360, 330, 210 cm. Tämän lisäksi jäljelle jää 
yksi alle 2 metrinen osa, jonka korkeus on 1,1 m ja leveys 1,3 
m. (Mitat eivät vastaa kuvan pinoa) 

Tasalevyisten (2 metristen) pinonosien yhteenlaskettu korkeus 
on 2110 cm. Pinon etusivu on siis pinta-alaltaan: 

21,1 m x 2 m + 1,1 m x 1,3 m = 56,3 m2. 

Pinon päistä määritetyt leveydet ovat 4,4 m ja 4,6 m. Näiden 
keskiarvo on 4,5 m, jota käytetään kehystilavuuden 
laskennassa.  

Kehystilavuus = 56,3 m2 x 4,5 m = 253,4 kehys-m3. 

  
 

Kehystilavuus 

29.11.2013 

KUVA: Energiapuun mittausopas 

TAULUKKO: Luonnos Metlan määräyksestä (2/2013) 

Pinon etukorkeuksien keskiarvo on 260 cm, joka tasaavassa 
yhden metrin luokituksessa pyöristetään arvoon 3,0 metriä. 
Katkaisuleikkausten keskiarvo on 9 cm, jolloin 
kiintotilavuusprosentiksi muodostuu 29. Tällöin kiintotilavuus 
lasketaan seuraavasti: 

Kiintotilavuus = 253,4 kehys-m3 x 29/100 = 73,5 kiinto-m3. 

 

Kiintotilavuus 

Energiapuun pinomittaus 
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Hakelavan pituus ja leveys ovat 6,2 ja 3,1 
metriä. Lavalla on metsähaketta tasaisesti 
1,8 metrin korkeudelle. Hakkeen 
kehystilavuus lasketaan seuraavasti: 

Kehystilavuus 6,2 m x 3,1 m x 1,8 m = 34,6 
k-m3. 
  
 

Kehystilavuus 

29.11.2013 

Metsähake on valmistettu karsitusta 
havupuutavarasta ja se on kipattu lavalle. 
Ajankohta on kesä. 
 
Metsähakkeen kehystilavuus muunnetaan 
kiintotilavuudeksi kertomalla 
kiintotilavuusprosentilla, joka tässä 
tapauksessa on 39. Kiintotilavuus 
lasketaan seuraavasti: 

Kiintotilavuus = 34,6 x 39/100 = 13,5 m3. 
 

Kiintotilavuus 

Huom. Jos metsähakkeen tai -murskeen mittauserästä ei 
tunneta taulukossa mainittuja luokituksia, voidaan 
mittauksessa käyttää kiintotilavuusprosenttia 40. 
 
Metlan määräyksestä (2/2013) löytyvät lisäksi 
kiintotilavuusprosentit teollisuushakkeelle ja sahanpurulle. 

Kuormausmenetelmä  Olosuhteet  Karsimaton puutavara  Karsittu puutavara  Latvusmassa 

Havupuu  Lehtipuu  Havupuu  Lehtipuu 

Kiintotilavuusprosentti, % 

Puhallus kuormatilaan  Kesä  46 44 48 44 38 

Talvi  47 48 49 48 38 

Kuormaus kippaamalla tai 
kuljettimella 

Kesä  39 41 39 41 38 

Talvi  43 44 43 44 38 

TAULUKKO: Luonnos Metlan määräyksestä (2/2013) 

Energiapuun kiintotilavuuden mittaus hakkeena 



Ajoneuvoon kuormatun hakekuorman painoa selvitettäessä on hyvä muistaa, että 
luovutusmittauksessa nimelliseen taarapainoon (ajoneuvon nimellinen paino tyhjänä, ajoneuvon 
painoa ei siis punnittu jokaisen kuorman kohdalla erikseen) perustuvaa mittausta saa käyttää 
ainoastaan varamenetelmänä, mikäli edes toinen osapuoli on yksityinen metsänomistaja. 
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Hakeauton kokonaispaino kuormineen on 15,6 t. Auton 
taarapaino on 10,3 t. Hakekuorman paino lasketaan 
seuraavasti: 
  
Hakekuorman paino: 15,6 t - 10,3 t = 5,3 t 

Hakekuorman paino 

29.11.2013 

Energiapuun painon mittaus 



Kuormainvaakamittaus 
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Taulukoissa on neljä ajankohta -saraketta. Taulukon luku aloitetaan 
hakkuuajankohdan mukaisesta sarakkeesta.  

Ajankohta-sarakkeessa siirrytään riveittäin (painoluokat) nuolen 
suuntaan, kun ruudussa oleva varastointivuorokausien määrä 
täyttyy.  

Varastoinnin jatkuessa yli ajankohta-sarakkeen päivämäärärajan, 
siirrytään seuraavaan sarakkeeseen sillä rivillä (painoluokka), joka 
siihen mennessä oli saavutettu.  

Sarakkeilla ja riveillä siirrytään edellisen mukaisesti kunnes 
mittausajankohta on saavutettu. Tuoretiheysluku luetaan kyseisen 
painoluokan riviltä. 

Harvennusenergiapuun tuoretiheysluvut havupuilla Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. 

Muuntolukutaulukot - harvennusenergiapuu ja hakkuutähteet 

29.11.2013 

TAULUKKO: Luonnos Metlan määräyksestä (2/2013) 



Lapissa sijaitseva harvennusenergiapuun korjuukohde hakataan 
helmikuussa ja lähikuljetus tehdään heti hakkuun jälkeen. 
Lähikuljetuksen yhteydessä punnittava mittauserä ei sisällä 
lunta tai jäätä. Mittauserä koostuu suurimmaksi osaksi (> 70 % 
tilavuudesta) männystä. Lisäksi mittauserä sisältää vähäisen 
määrän koivua ja kuusta. Punnituksessa mittauserän massaksi 
saadaan 57 320 kg. 

Hakkuuajankohdan mukaisesti taulukon lukeminen aloitetaan 
ajankohta -sarakkeesta 16.9.–15.4. tuoreen 
harvennusenergiapuun painoluokasta 2. Koska metsäkuljetus 
tehdään samana taulukon ajankohtana ja kuivumista ei 
tapahdu, käytetään punnitustuloksen muuntamiseen 
tilavuudeksi painoluokan 2 tuoretiheyslukua (930 kg/m3). 

Kiintotilavuus (m3) = 57 320 kg / 930 kg/m3 = 61,6 m3 
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Harvennusenergiapuun tuoretiheysluvut havupuilla Kainuu-Koillismaalla, Lapissa ja Ylä-Lapissa. 

ESIMERKKI: Energiapuun mittaus -opas 

MUUNTOLUKUTAULUKKO: Luonnos Metlan 
määräyksestä (2/2013) 

29.11.2013 

Harvennusenergiapuu, esimerkki 

Kuormainvaakamittaus 



(* Mikäli hakkuu on ajoittunut siten, että lumen paino ja sulamisvesi 
ovat vaikuttaneet latvusmassan palstakasoihin kuivumista 
hidastavasti, menetellään keväällä ja kesällä tehtävissä mittauksissa 
seuraavasti: 

– Palstakasoissa ja/tai niiden alla on jatkuvasti lunta tai 
jäätä  painoluokka 1 

– Palstakasoissa tai niiden alla ei ole lunta tai jäätä. 
Lähikuljetus ja punnitus tehdään 30.4. mennessä (Kainuu-
Koillismaan, Lapin ja Ylä-Lapin alueilla 15.5. mennessä). 
 painoluokka 2 

– 1.5. alkaen (Kainuu-Koillismaan, Lapin ja Ylä-Lapin alueilla 
16.5.) tehtävissä mittauksissa noudatetaan taulukoita 
siten, että taulukon lukeminen aloitetaan painoluokasta 2 
ja varastointivuorokausien perusteella määräytynyttä 
painoluokkaa alennetaan yhdellä luokalla (-1 luokka). 
Vähennystä ei tehdä painoluokasta 2. 
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Etelä-Suomessa sijaitseva päätehakkuukohde hakataan 10.4. 
alkaen. Latvusmassan metsäkuljetus tehdään 8.5. alkaen. 
Mittauserä punnitaan kuormainvaa’alla metsäkuljetuksen 
yhteydessä. Punnituksessa mittauserän massaksi saadaan 75 
250 kg. 

Hakkuuajankohdan mukaisesti taulukon lukeminen aloitetaan 
ajankohta -sarakkeesta 1.4.–30.4. tuoreen latvusmassan 
painoluokasta 2. Latvusmassa on palstalla aikavälillä 1.–30.4. 20 
vrk (≥20 vrk; painoluokka 2  painoluokka 3). Edelleen 
toukokuussa (ajankohta 1.5.–15.8.) latvusmassa on varastoituna 
8 vrk, joka on pienempi kuin seuraavaan painoluokkaan 
siirtymisen kynnysvuorokausien määrä (15 vrk). 
Punnitustuloksen muuntamiseen tilavuudeksi käytetään 
latvusmassan painoluokan 3 tuoretiheyslukua (770 kg/m3). 

Kiintotilavuus (m3) = 75 250 kg / 770 kg/m3 = 97,7 m3 

Latvusmassan tuoretiheysluvut Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. (*  

29.11.2013 

ESIMERKKI: Energiapuun mittaus -opas 

MUUNTOLUKUTAULUKKO: Luonnos Metlan 
määräyksestä (2/2013) 

Latvusmassa, esimerkki 1 Lisäohjeet talven yli varastoidulle latvusmassalle 

Kuormainvaakamittaus 
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Latvusmassan tuoretiheysluvut Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. (*  

(* Mikäli hakkuu on ajoittunut siten, että lumen paino ja sulamisvesi 
ovat vaikuttaneet latvusmassan palstakasoihin kuivumista 
hidastavasti, menetellään keväällä ja kesällä tehtävissä mittauksissa 
seuraavasti (ks. myös esimerkit 4–6): 

– Palstakasoissa ja/tai niiden alla on jatkuvasti lunta tai 
jäätä  painoluokka 1 

– Palstakasoissa tai niiden alla ei ole lunta tai jäätä. 
Lähikuljetus ja punnitus tehdään 30.4. mennessä (Kainuu-
Koillismaan, Lapin ja Ylä-Lapin alueilla 15.5. mennessä). 
 painoluokka 2 

– 1.5. alkaen (Kainuu-Koillismaan, Lapin ja Ylä-Lapin alueilla 
16.5.) tehtävissä mittauksissa noudatetaan taulukoita 
siten, että taulukon lukeminen aloitetaan painoluokasta 2 
ja varastointivuorokausien perusteella määräytynyttä 
painoluokkaa alennetaan yhdellä luokalla (-1 luokka). 
Vähennystä ei tehdä painoluokasta 2. 

Etelä-Suomessa sijaitseva päätehakkuukohde hakataan 25.9. 
alkaen. Latvusmassan metsäkuljetus tehdään talven jälkeen 
20.4. alkaen. Mittauserä punnitaan kuormainvaa’alla 
metsäkuljetuksen yhteydessä. Punnituksessa mittauserän 
massaksi saadaan 105 350 kg. Mittauserä ei sisällä lunta tai 
jäätä. 

Talvikauden yli palstalla varastoidulle latvusmassalle 
muuntolukuna käytetään painoluokan 2 tuoretiheyslukua 30.4. 
saakka (840 kg/m3). 

Kiintotilavuus (m3) = 105 350 kg / 840 kg/m3 = 125,4 m3 

29.11.2013 

ESIMERKKI: Energiapuun mittaus -opas 

MUUNTOLUKUTAULUKKO: Luonnos Metlan 
määräyksestä (2/2013) 

Latvusmassa, esimerkki 2 Lisäohjeet talven yli varastoidulle latvusmassalle 

Kuormainvaakamittaus 



(* Mikäli hakkuu on ajoittunut siten, että lumen paino ja sulamisvesi 
ovat vaikuttaneet latvusmassan palstakasoihin kuivumista 
hidastavasti, menetellään keväällä ja kesällä tehtävissä mittauksissa 
seuraavasti: 

– Palstakasoissa ja/tai niiden alla on jatkuvasti lunta tai 
jäätä  painoluokka 1 

– Palstakasoissa tai niiden alla ei ole lunta tai jäätä. 
Lähikuljetus ja punnitus tehdään 30.4. mennessä (Kainuu-
Koillismaan, Lapin ja Ylä-Lapin alueilla 15.5. mennessä). 
 painoluokka 2 

– 1.5. alkaen (Kainuu-Koillismaan, Lapin ja Ylä-Lapin alueilla 
16.5.) tehtävissä mittauksissa noudatetaan taulukoita 
siten, että taulukon lukeminen aloitetaan painoluokasta 2 
ja varastointivuorokausien perusteella määräytynyttä 
painoluokkaa alennetaan yhdellä luokalla (-1 luokka). 
Vähennystä ei tehdä painoluokasta 2. 
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Edellisessä esimerkissä kuvatussa tilanteessa lähikuljetus 
tehdään 16.5. alkaen. Punnituksessa mittauserän massaksi 
saadaan 99 800 kg.  

Talvikauden yli palstalla varastoitu latvusmassa säilyy 
painoluokassa 2 ensimmäisen ajankohdan (1.-30.4.) yli.  

Edelleen taulukon ajankohtana 1.5.–15.8. latvusmassa on 
varastoituna 16 vrk (≥ 10 vrk; painoluokka 2  painoluokka 3). 
Syksyllä hakatulla latvusmassalla painoluokasta vähennetään 
yksi luokka (painoluokka 3  painoluokka 2). Punnitustuloksen 
muuntamiseen tilavuudeksi käytetään painoluokan 2 
tuoretiheyslukua (840 kg/m3). 

Kiintotilavuus (m3) = 99 800 kg / 840 kg/m3 = 118,8 m3 

Latvusmassan tuoretiheysluvut Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. (*  

29.11.2013 

ESIMERKKI: Energiapuun mittaus -opas 

MUUNTOLUKUTAULUKKO: Luonnos Metlan 
määräyksestä (2/2013) 

Latvusmassa, esimerkki 3 Lisäohjeet talven yli varastoidulle latvusmassalle 

Kuormainvaakamittaus 



Kantokuormalle määritetään paino- ja puhtausluokat alla olevan luokittelun mukaisesti. Tuoretiheys määritetään taulukosta 
kantokuorman paino- ja puhtausluokkien avulla. 

Painoluokka 1: Muuntolukua käytetään nostotuoreen kantopuun mittauksessa ympärivuoden ja silloin, kun kosteus muutoin 
sitä edellyttää. 

Painoluokka 2: Muuntolukua käytetään elo-syyskuussa yli neljä viikkoa ja touko-heinäkuussa 2–4 viikkoa kuivuneen 
kantopuun mittaukseen ja silloin, kun mittauserän kosteus on kyseisessä luokassa. 

Painoluokka 3: Muuntolukua käytetään touko-heinäkuussa yli neljä viikkoa kuivuneen kantopuun mittaukseen ja silloin, kun 
mittauserän kosteus on kyseisessä luokassa. 

Painoluokka 4: Muuntolukua käytetään touko-heinäkuussa yli kahdeksan viikkoa kuivuneen kantopuun mittaukseen ja silloin, 
kun mittauserän kosteus on kyseisessä luokassa. 

Puhtausluokka 1: Puhdas, vierasaineiden osuus alle 5 % puutavaraerän painosta. Ei silminhavaittavaa epäpuhtautta tai kiviä. 
Tyypillisesti hakkuu on tehty jo edellisen kantopuun korjuukauden aikana. 

Puhtausluokka 2: Hieman epäpuhtauksia, vierasaineiden osuus 5–10 % puutavaraerän painosta. Luokka edustaa 
keskimääräistä, kantopuun korjuulle tyypillistä puhtautta. 

Puhtausluokka 3: Runsaasti epäpuhtauksia, vierasaineiden osuus 10–15 % puutavaraerän painosta. Tyypillisesti 
hienojakoisilta maatyypeiltä (savikot) nostetut kannot ja silloin, kun kannot nostetaan ja punnitaan pian hakkuun jälkeen. 
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Kantopuun tuoretiheysluvut 

29.11.2013 

LUOKKAMÄÄRITELMÄT JA TAULUKKO: Luonnos 
Metlan määräyksestä (2/2013) 

Muuntotaulukko - kannot 

Kuormainvaakamittaus 



Leimikko päätehakataan ja hakkuualan kannot nostetaan 30.4. 
Kannot ehtivät kuivua kasassa 11.6. asti. Ennen punnitusta 
suoritettavassa tarkastelussa kantojen havaitaan sisältävän 
hieman epäpuhtauksia, vierasaineiden osuuden ollessa 5–10 % 
puutavaraerän painosta. Punnituksessa kantojen massaksi 
saadaan 24 340 kg. 

30.4.–11.6. välisenä aikana kannot ehtivät kuivua kuusi viikkoa. 
Kantojen painoluokka on siis 3. Vierasaineiden osuus 5–10 % 
puutavaraerän painosta sijoittaa kannot puhtausluokkaan 2. 
Kantojen tuoretiheydeksi määrittyy näin 720 kg/m3. 

Kiintotilavuus (m3) = 24 340 kg / 720 kg/m3 = 33,8 m3 

37 Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja bioenergiayrittäjille 

Kantopuun tuoretiheysluvut 
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MUUNTOLUKUTAULUKKO: Luonnos Metlan 
määräyksestä (2/2013) 

Kannot, esimerkki  

Kuormainvaakamittaus 
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Tässä diasarjassa on tuotu esille uuden puutavaranmittauslain seikkoja, jotka 
osaltaan vaikuttavat myös energiapuun mittaukseen. Tarkempia tulkintoja 
tehtäessä tulee lukijan tutustua itse lakitekstiin. 

 

Lisätietoja myös Metlan MetInfosta saatavasta koulutuspaketista:  

– Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu – koulutusmateriaali (kalvosarja 1) 

– Laki puutavaran mittauksesta (kalvosarja 2) 

– Puutavaranmittaukselle, mittausmenetelmille ja -laitteille asetettavat 
vaatimukset (kalvosarja 3) 

Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja bioenergiayrittäjille 29.11.2013 

http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/kalvosarja-1.pptx
http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/kalvosarja-2.pptx
http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/kalvosarja-3.pptx

