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1 YLEISTÄ 

Hakkuukoneen tiedonsiirtostandardin Suomen työryhmän kokouksissa on käsitelty yleisen ja 

yhtenäisen kontrollimittauksia ja hakkuukoneen mittalaitteen kalibrointitietoja sisältävän 

yhteenvetoraportin tarvetta sekä sen toteutusmahdollisuuksia. Tavoitteeksi asetettiin ns. ktr-

yhteenvetoraportti, johon kootaan tiedot tehdyistä kontrollimittauksista, niiden perusteella 

lasketut tilastolliset tunnusluvut mittaustarkkuudesta sekä tehdyt läpimitan ja pituuden 

kalibroinnit ja kalibroinnin säätöarvot.  

 

Raportti on tarkoitettu todentamaan kuinka hakkuukoneella on seurattu mittaustarkkuutta, tehty 

seurantaa varten kontrollimittauksia ja tehty muutoksia mittalaitteen kalibrointiin. 

Raportointivälineen toivotaan edistävän yhtenäisten seurantakäytäntöjen muodostumista. 

Raportointi palvelee ennen kaikkea koneyrittäjiä sekä metsänomistajia ja heidän edustajiaan. 

Urakanantajilla mittaustarkkuuden seuranta perustunee jatkossa automaattisesti lähetettäviin 

ktr-tiedostoihin, mutta yhtenäinen mittaustarkkuusraportti tukee myös metsäyhtiöiden tarpeita. 

 

Lähtökohtana on ollut, ettei määritetä uudenlaista ktr-tiedoston versiota, vaan ainoastaan 

tulosteraportti, jossa tietosisältö ja sen taustalla olevat muuttujat olisivat kaikilla konemerkeillä 

samoja. Raportin tiedot voidaan koota mittalaitteella johonkin taulukkolaskentaohjelmaan 

(esim. Excel) ja jalostaa siinä haluttuun muotoon. Siitä ne voidaan tarvittaessa siirtää 

tekstimuotoisena siirtotiedostona tai xls-tiedostona käyttäjille. Ensisijaisesti tarkoituksena on 

kuitenkin muodostaa raportti pdf-muotoisena sähköpostilla siirtoa tai tulostusta varten.  

 

Raportin tulostuskielinä ovat suomi ja ruotsi.  

Ruotsinkielisten tekstien käännökset Metsätehosta? 
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TIEDOT, NIIDEN MUODOSTAMINEN JA STANFORD-MUUTTUJAT 

Raportin ulkoasussa tulee kiinnittää huomiota helppoon luettavuuteen. Tulostusoptioita voi olla 

useampi: 

- kaikki raportin osat samalla kertaa 

- jokaisen osan erillistulostus 

 

Tulosteen jokaisella sivulla esitetään raportoinnin aikaväli (kts. alla) ja tulostusaika, jotta se 

voidaan yhdistää raportin muihin osiin ja saman osan muihin sivuihin. Tällöin koneen 

yksilöintietoja ei ole tarpeen toistaa kaikissa tulosteissa. 

  

Raportin tulee sisältää seuraavassa kuvatut tietoryhmät ja niissä olevat tiedot. Ohjeellinen 

tuloste-esimerkki on tämän kuvauksen liitteenä. 

 

Tunnistetiedot 

– Yrittäjän, hakkuukoneen, hakkuupään, mittalaitteen sekä sen ohjelmaversion yksilöinti- 

ja tunnistetiedot 

 

Raportointiaikatiedot 

– Raportoinnin aikaväli: aika, jonka mukaan raportin taulukoihin valitaan 

kontrollimittausten runkotiedot sekä kalibrointitiedot 

 

Aikavälin tulee olla vapaasti säädettävissä (esim. tulostusajankohdasta 

vuorokausi/viikko/kuukausi taaksepäin, edellinen kalenterikuukausi jne). Raportoinnissa 6 

kuukautta taaksepäin on maksimiaika ja sen vanhempia tietoja raportointisovelluksen ei tarvitse 

tukea. 

 

Kontrollimittaukset -taulukko 

– Yhteenvetotiedot kustakin raportointiaikavälillä tehdystä kontrollimittauksesta: 

ajankohta, mittauksen tyyppi, puulajikoodi(t), läpimitta- ja pituushavaintojen 

lukumäärät sekä satunnaisen näyterungon hylkäyksen syy. 

 

Taulukossa esitetään kaikki raportointiaikavälillä arvotut rungot (tyyppi 1, myös 

hylätyt) ja kuljettajan valitsemat rungot (tyyppi 2). Tähän viimemainittuun kategoriaan 

sisältyvät sekä yksittäiset kuljettajan valitsemat rungot että usean rungon erissä 

esimerkiksi kalibroinnin tarkastamista tai säätämistä varten mitatut rungot. Kuljettaja 

voi itse valitsemiensa runkojen mittatietoja tallentaessa päättää, sisältyvätkö ne 

kyseiseen listaan. Kaikki tähän listaan hyväksytyt rungot ovat mukana myös 

Mittaustarkkuuden tunnusluvut -taulukossa, jos niistä on mitattu sekä läpimitat että 

pituudet. Pituuskontrollipuista jää merkintä vain tähän taulukkoon. 

 

Tiedot raportoidaan aikajärjestyksessä, tuorein tieto ensimmäisenä. 

 

Mittaustarkkuus –taulukot 

– Perustiedot ja mittaustarkkuutta osoittavat tilastolliset tunnusluvut pölkkyositteittain 

valitulla raportointiaikavälillä: 

 

o  pölkkyjen lukumäärä 

 hakkuukone (kpl), kontrollimittaus (kpl) 
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o  pölkkyjen tilavuus 

 hakkuukone (m
3
), kontrollimittaus (m

3
)  

 tilavuusero (m
3
 ja %) 

 absoluuttinen tilavuusero (m
3
) lasketaan kaavalla  

  

ja suhteellinen tilavuusero (%) kaavalla 

 
 

o  läpimittaerot 

 keskiarvo (mm), mediaani (mm), keskihajonta (mm), [−x .. +y] mm (%) 

 parametrit x ja y ovat kuljettajan valittavissa 

 läpimittaerot lasketaan yksittäisistä läpimittahavainnoista kaavalla  

 
 kontrollimittauksen yksittäinen läpimittahavainto on kahden ristiin mitatun 

läpimittahavainnon keskiarvo (pyöristysperiaate??) 

 

o  pituuserot 

 keskiarvo (cm), mediaani (cm), keskihajonta (cm) , [−x .. +y] cm (%) 

 parametrit x ja y ovat kuljettajan valittavissa 

 pituuserot lasketaan yksittäisistä (pölkyittäisistä) pituushavainnoista kaavalla  

 
 jos mittalaitteen erotuskyky on tarkempi kuin 1 cm, sen rekisteröimät 

pituushavainnot pyöristetään ennen mittaerojen laskentaa tasaaviin 1 cm 

luokkiin  

 

Tunnusluvut esitetään kahdessa samansisältöisessä taulukossa: 

1) arvotut satunnaiset näyterungot 

– tunnusluvut vain arvotuista rungoista 

2) kuljettajan valitsemat rungot 

– tunnusluvut kaikista muista kuin arvotuista rungoista 

 

Taulukoiden suositeltu muoto tulostuksessa: 

– yksittäisen pölkkyositteen tunnusluvut vaakarivillä (määrä ei muutu) 

 

 

Taulukoiden pölkkyositteet voidaan muodostaa kolmella eri periaatteella: 

I Pölkyn ”runkolajiin” perustuva jaottelu 

II Pölkyn latvaläpimittaan perustuva jaottelu 

III Pölkyn puutavaralajikoodiin perustuva jaottelu 

 

Vaihtoehdon I mukainen tuloste pitäisi kyetä tuottamaan kaikilla uudemmilla 

mittalaitteilla (prioriteetti 1). Tämä vaihtoehto ei yksinään vastaa kaikkiin 

mittausosapuolten tietotarpeisiin. Niinpä sen rinnalla suositellaan toteutettavaksi myös 

joko vaihtoehdon II tai III mukainen tuloste tai molemmat.  

 

Raportointivaihtoehdot esitetään seuraavassa: 
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I. Mittaustarkkuus ”runkolajeittain” 

 

Tunnusluvut esitetään ktr-tiedoston pölkyn puutavaralajille määritetyn runkolajin 

perusteella muodostetuille pölkkyositteille  (pölkyn runkolaji ktr:ssä muuttujien 

123_t1 ja 124_t1 mukaan).  Runkolajitietona käytetään apt:ssä ilmoitettavaa olevaa 

runkolajikoodia (metsäyhtiön käyttämä runkolajikoodi), jonka olisi suotavaa 

noudattaa yleistä Suomessa käytettävää PMP-kooditusta: 

 

– 11  Puulajin 1 tukit (Suomessa yleensä Mät) 

– 12  Puulajin 1 kuitupuupölkyt (Suomessa yleensä (Mäk)  

– 21  Puulajin 2 tukit (Suomessa yleensä Kut) 

– 22  Puulajin 2 kuitupuupölkyt (Suomessa yleensä (Kuk)  

– 31  Puulajin 3 tukit (Suomessa yleensä Kot) 

– 32  Puulajin 3 kuitupuupölkyt (Suomessa yleensä (Kok) 

– jne.  

Tunnusluvut lasketaan ja esitetään myös puulajeittain. 

 

Ne rungot ja pölkyt, joista ”runkolajitietoa” ei ole käytettävissä, jätetään tästä 

mittaustarkkuutta kuvaavasta yhteenvedosta pois. Tämän raportointimuodon 

puutteena on se, ettei tyvilumppeja/lahopölkkyjä voida tunnistaa ja pitää erillään. 

  

 

II. Mittaustarkkuus latvaläpimittaluokittain 

 

Pölkyt jaetaan puulajeittain järeään ja kuitupuukokoiseen ositteeseen hakkukoneen 

rekisteröimän latvaläpimitan perusteella. Läpimittaraja asetetaan tukin 

minimilatvaläpimittaa vastaavaksi ja esitetään parametrina puulajikohtaisesti. 

Kuljettaja voi muuttaa läpimittarajaa vapaasti. Tämä mahdollistaa yleisen ja pysyvän 

tavan seurata mittaustarkkuutta. Tässäkään raportointimuodossa ei ole mahdollista 

pitää tyvilumppeja/lahopölkkyjä erillään, joten nekin luetaan latvaläpimitan 

määräämään ositteeseen  

 

Latvaläpimittaan perustuva jaottelu ei pidä tukki- ja kuitupuutavaralajeja yhtä 

tehokkaasti erillään kuin I-vaihtoehto. Ongelma korostuu lehtipuulla, jolla tukin 

minimiläpimitta voi vaihdella useasti raportointijaksolla ja laatuvaihtelu on suurta. 

Tällä vaihtoehdolla voidaan kuitenkin varautua esimerkiksi niihin tilanteisiin, joissa 

runkolajitieto on syystä tai toisesta puutteellista.  

 

 

III. Mittaustarkkuus puutavaralajeittain 

 

Tässä puutavaralajilla tarkoitetaan pölkkyositetta, jolle on määritetty yksiselitteinen, 

usein yrityskohtainen puutavaralajikoodi.  

 

Kunkin puutavaralajin tiedot esitetään erikseen. Tulosteen rivimäärä riippuu 

tavaralajien lukumäärästä, joka etenkin pitkässä raportointijaksossa voi olla 

huomattavan suuri. Tulostetta tulkittaessa on huomioitava, että yksittäisessä 

tavaralajissa voi olla vähän pölkkyjä, jolloin myös tavaralajikohtainen tulos on 

epävarma. 
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Puutavaralajien järjestys tulosteessa voidaan päättää vapaasti mutta luettavuuden 

kannalta on suositeltavaa, että puutavaralajit esitetään aakkosjärjestyksessä tai niin, 

että viimeksi käytössä olleet puutavaralait tulostuvat listaan ensimmäisinä. 

 

Tämä raportointivaihtoehto on tarpeen erityisesti silloin, kun halutaan tietoa 

yksittäisen erikoispuutavaralajin (esim. sorvikuusi, pikkutukki) mittaustarkkuudesta.   

 

 

Kalibroinnin säätöarvot ja säätöhistoria 
 

Hakkuukonemittausta koskevassa asetuksessa edellytetään, että pituuden ja läpimitan 

säätöarvot ja -ajankohdat tulee olla tulostettavissa. 

 

Kalibrointiperiaatteet ja säätöarvojen esitystapa vaihtelee konemerkeittäin. Niinpä ei ole 

tarkoituksenmukaista esittää tarkkaa määrittelyä sille, missä muodossa säätöhistoria 

pitäisi kyetä tulostamaan. Helppo tulostettavuus ja selkeä esitystapa on kuitenkin 

perusedellytys sille, että asetuksen vaatimus täyttyy.  

 

Ktr-tiedostoon on määritelty useita muuttujia, joihin säätöarvoja tallentuu. Näitä 

muuttujia hyväksi käyttäen voidaan raportoida ainakin seuraavat säätöhistoriaa 

kuvaavat tunnusluvut: 

 

- Kalibrointiajankohdat (pvm, klo) 

- Pituuden ja pituuden tyvikorjauksen säätöarvot puulajeittain eri kalibrointiajankohtina 

- Läpimitan säätöarvot puulajeittain eri kalibrointiajankohtina 

 

”Säätöarvo” voi tarkoittaa esimerkiksi läpimittaluokittaista säätöarvoa. 

Läpimittaluokkien lukumäärä voi vaihdella konemerkeittäin ja hakkuulaitteen 

kokoluokittain.  Ns. ”yhden pisteen” kalibrointiperiaatteella toimivissa mittalaitteissa 

säätöarvo voidaan esittää läpimittaluokkien sijaan esimerkiksi koko läpimitta-alueelle 

yhteisinä regressiokertoimina. 

Tulosteessa pitää vähimmäisvaatimuksena esittää raportointiaikavälillä tehdyt 

kalibrointitapahtumittaiset ja puulajeittaiset pituuden ja läpimitan kalibrointien 

ajankohdat (taulukko 4). Nämä tiedothan tallennetaan normaalisti myös ktr- ja prd-

tiedostoihin. Kalibroinnin säätöarvot voidaan liittää osaksi ko. taulukkoa optiona. 

Läpimitan säätöarvot voidaan esittää millimetreinä tai promilleina konevalmistajan 

kalibrointimenetelmän mukaan. 

 

 



Liite 1 

Tietomäärittelyt      Tiedon prioriteetti 1 = pakollinen 

         2 = suositeltava 

 

Tietoryhmä Tieto Tiedon määrittely ja 

muodostaminen 

StanForD –

muuttuja 

Esitys-

muoto 

Data-

tyyppi 

Esimerkki Prioriteetti 

Tunniste-

tiedot 

Yrittäjän tiedot koneyrittäjän tunniste- ja yhteystiedot var34_t1-6  

(kaikkia ei 

tarvita) 

riviteksti tai 

taulukko 

string Mittamoto Oy 

Yrittäjänpolku 13 

00970 Metsälä 

puh. 040 5555159 

var34_t3 / 1 

muut tyypit 

/ 2 

 Koneen tiedot hakkuukoneen tunniste- ja 

merkkitiedot 

var3_t2 

var3_t5-6 

riviteksti tai 

taulukko 

string 1234 

John Deere 1270E 

1 

1 

 Hakkuupään 

tiedot 

hakkuupään merkki- ja mallitiedot var3_t7-8 riviteksti tai 

taulukko 

string John Deere H270 1 

 Mittalaite-

tiedot 

mittalaitteen ohjelmaversion tiedot var5_t1 riviteksti string Timbermatic 300 2 

Raportointi-

aika 

Raportointi-

aika 

Raportoinnin aikaväli: määritetään 

sovelluksessa miltä ajalta 

kontrollimittaukset ja kalibroinnit 

raportoidaan 

- riviteksti date 

dd.mm.yy

yy 

30.6.2008 - 

30.8.2008 

1 

Kontrolli-

mittaukset 

Mittausaika Kontrollimittauksen saksimittauksen 

ajankohta 

var18_t5 tai 

var18_t6 

taulukko date 

dd.mm.yy

yy 

time 

hh:mm 

19.7.2008 6:20 1 

 Kontrolli-

mittauksen 

tyyppi 

Mittauksen tyyppi: 

1=satunnaiset näyterungot 

2=kuljettajan valitsemat rungot 

 

Koodia 0 ei käytetä. 

 

var38_t4 taulukko integer 2 1 

 Puulajit Kontrollimittauserän puulajien koodit 

listattuina. Myös puulajien 

selväkielisiä nimiä voidaan käyttää. 

 

var120_t1 koodilista 

taulukon 

solussa 

string 1, 2, 3    

tai 

mänty, kuusi, koivu 

1 
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 Läpimitta-

havaintojen 

lukumäärä 

Yhteenlaskettu erän pölkkyjen 

läpimittahavaintojen lukumäärä. Tieto 

saadaan tietokannasta/ 

tietojärjestelmästä. 

 

 taulukko integer 126 1 

 Pituushavain-

tojen 

lukumäärä 

Yhteenlaskettu erän pölkkyjen määrä 

= pituushavaintojen määrä. Tieto 

saadaan tietokannasta/ 

tietojärjestelmästä. 

 taulukko integer 28 1 

 Hylkäyksen 

syy 

Hylättyjen satunnaisten näyterunkojen 

hylkäyksen syy StanForD –

koodituksen mukaan; esitetään 

rungoittain ja vain, jos kuljettaja on 

hylännyt rungon. 

var38_t10 taulukko integer - 2 

Mittaustark-

kuuden 

tunnusluvut 

Pölkkyjen 

lukumäärä 

(hakkuukone) 

Pölkkyjen lukumäärä 

hakkuukonemittauksessa / osite. 

Tieto saadaan tietokannasta/ 

tietojärjestelmästä. 

- taulukko integer 25 1 

 Pölkkyjen 

lukumäärä 

(kontrolli) 

Pölkkyjen lukumäärä 

kontrollimittauksessa / osite. 

Tieto saadaan tietokannasta/ 

tietojärjestelmästä. 

- taulukko integer 25 1 

 Tilavuus 

(hakkuukone) 

Ositteeseen kuuluvien pölkkyjen 

tilavuuksien summa hakkuukoneen 

mittauksen mukaan. 

summattava 

(var299_t3) 

taulukko float  

3 desim. 

4.017 1 

 Tilavuus 

(kontrolli) 

Ositteeseen kuuluvien pölkkyjen 

tilavuuksien summa 

kontrollimittauksen (mittasakset) 

mukaan. 

 

summattava 

(var299_t4) 

taulukko float  

3 desim. 

3.941 1 

 Tilavuusero 

(m
3
) 

tilavuusero, m
3
 

laskentakaava: 

til. ero = tilhakkuukone - tilkontrolli 

 

 taulukko float  

3 desim. 

+0.076 1 
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 Tilavuusero 

(%) 

tilavuusero, % 

laskentakaava: 

til. ero = (tilhakkuukone - tilkontrolli ) / 

tilhakkuukone  x 100 

 

- taulukko float  

1 desim. 

+1.9 1 

 Läpimittaero 

(keskiarvo) 

läpimittaerohavaintojen keskiarvo, 

mm 

(var373_t3 

ja 

var373_t5 

erot) 

taulukko float  

1 desim. 

 

+0.2 1 

 Läpimittaero 

(mediaani) 

läpimittaerohavaintojen mediaani, mm  taulukko float  

1 desim. 

0 1 

 Läpimittaero 

(keskihajonta) 

läpimittaerohavaintojen keskihajonta, 

mm 

 taulukko float  

1 desim. 

2.6 1 

 Läpimittaero  

[−x .. +y] mm, 

% 

kuljettajan määrittelemään 

vaihteluväliin osuvien 

läpimittaerohavaintojen osuus 

 taulukko float  

1 desim. 

74.8 1 

 Pituusero 

(keskiarvo) 

pituuserohavaintojen keskiarvo, cm 

 

(var293_t3 

ja 

var293_t5 

erot) 

taulukko float  

1 desim. 

-1.3 1 

 Pituusero 

(mediaani) 

pituuserohavaintojen mediaani, cm  taulukko float  

1 desim. 

0 1 

 Pituusero 

(keskihajonta) 

pituuserohavaintojen keskihajonta, cm  taulukko float  

1 desim. 

1.8 1 

 Pituusero  

[−x .. +y] cm, 

% 

kuljettajan määrittelemään 

vaihteluväliin osuvien 

pituuserohavaintojen osuus 

 taulukko float  

1 desim. 

92.0 1 

Kalibrointi-

tiedot 

Kalibrointi-

aika 

Raportointivälillä tehdyt pituuden ja 

läpimitan kalibrointiajankohdat 

kalibrointitapahtumittain ja 

puulajeittain esitettyinä. Päivämäärä ja 

kellonaika, jolloin kalibrointi on 

rekisteröity tehdyksi mittalaitteelle. 

Päivämäärä ja kellonaika voidaan 

var41_t4 / 

var44_t4 

taulukko date 

dd.mm.yy

yy 

time 

hh:mm 

17.8.2008 14:40 1 
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erottaa omille sarakkeilleen. 

Nämä voidaan toteuttaa optiona, mutta ei edellytetä tulosteen vähimmäisvaatimuksissa. 

 

Kalibroinnin 

säätöarvot 

Säätöarvot Kalibroinnissa asetetut säätöarvojen 

muutokset: 

- Läpimittakorjaus tehty 

- tiedoksi riittää kyllä / ei 

- vaihtoehtoisesti voidaan kirjata 

tehty korjaus 

kalibrointimenetelmän mukaan 

joko millimetreinä tai 

promilleina 

- Pituuskorjaus (mm tai %) 

- perusarvo 2. otsikkorivillä 

- Tyvikorjaus (mm tai %) 

- perusarvo 2. otsikkorivillä 

-  

var46_t1 

(pituus ja 

tyvikorjaus) 

var48_t1 

(läpimitat)  

taulukko string  / 

integer 

(Lpm-korjaus)              

kyllä 

 (Pituus)              -1 

(Tyvikorjaus)      0 

… 

1 

        



TULOSTEMALLIT     Liite 2 

 

Taulukko 1 

KONEEN YKSILÖINTITIEDOT:

MITTALAITTEEN YKSILÖINTITIEDOT:

OHJELMAN YKSILÖINTITIEDOT:

RAPORTOINNIN AIKAVÄLI: 1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45)

KONTROLLIMITTAUKSET (1=satunnainen, 2=valittu):

Pvm Klo Tyyppi Puulajit Lpm.hav. Pit.hav. Hylk.syy

29.8.2008 4:27 1 1 9 2 -

29.8.2008 4:15 1 1 - - 3

28.8.2008 14:01 1 1 17 4 -

28.8.2008 8:21 2 1 - 9 -

26.8.2008 14:50 2 2,3 70 15 -

26.8.2008 14:25 1 2 24 5 -

26.8.2008 14:00 1 3 - - 2

26.8.2008 9:00 1 2 16 3 -

23.8.2008 16:00 1 1 20 4 -

22.8.2008 12:20 1 1 15 3 -

17.8.2008 14:28 2 1,2 56 12 -

17.8.2008 14:11 1 2 20 4 -

22.7.2008 11:20 1 3 9 2 -

21.7.2008 12:33 1 1 16 3 -

19.7.2008 6:20 2 1 126 28 -

Tässä esimerkkitulosteessa on esitetty yhteenveto heinä-elokuulta 2008. Kone on työskennellyt yhden

viikon heinäkuun loppupuolella ja elokuun kaksi viimeistä viikkoa. Molempien taukojen jälkeen (19.7. ja

17.8.) kuljettaja on mitannut isomman kontrollierän (28 pölkkyä ja 12 pölkkyä). Ensimmäinen erä oli

puhtaasti puulajia 1 ja toiseen sisältyi puulajeja 1 ja 2. Mitan kanssa on ollut ongelmaa 26.8.,

jolloin kuski on mitannut 15 pölkyn kontrollierän puulajeja 2 ja 3. 28.8. klo 8:21 kuski on tehnyt vielä

erillisen pituuskontrollierän (9 pölkkyä). Muut tarkastelujaksolta raportoidut rungot ovat olleet

arvottuja, joista kaksi (26.8. klo 14:00 ja 29.8. klo 4:15) kuljettaja on hylännyt.



TULOSTEMALLIT     Liite 2 

 

Taulukko 2 
VAIHTOEHTO I (Pölkyn runkolajitietoon perustuva jaottelu):

MITTAUSTARKKUUS (satunnaiset näyterungot):

1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45)

kone

kpl

kontrolli

kpl

moto

m3

kontrolli

m3

keskiarvo

mm

mediaani

mm

keskihaj.

mm

[-3 .. +3]

%

keskiarvo

cm

mediaani

cm

keskihaj.

cm

[-3 .. +3]

%

11 (Tukki)

12 (Kuitu)

Puulaji 1 yht.

21 (Tukki)

22 (Kuitu)

Puulaji 2 yht.

31 (Tukki)

32 (Kuitu)

Puulaji 3 yht.

Tukki

Kuitu

Puulajit yht.

TILAVUUS LÄPIMITTAERO PITUUSERO

ero

m3                 %

KAPPALEMÄÄRÄT

P
U

U
LA

JI
 1

P
U

U
LA

JI
 2

P
U

U
LA

JI
 3

K
A

IK
K

I
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Taulukko 2 
VAIHTOEHTO II (Puulajikohtaisiin latvaläpimittarajoihin perustuva jaottelu):

MITTAUSTARKKUUS (satunnaiset näyterungot):

1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45)

kone

kpl

kontrolli

kpl

kone

m3

kontrolli

m3

keskiarvo

mm

mediaani

mm

keskihaj.

mm

[-3 .. +3]

%

keskiarvo

cm

mediaani

cm

keskihaj.

cm

[-3 .. +3]

%

≥ 15 cm

< 15

Puulaji 1 yht.

≥ 16 cm

< 16

Puulaji 1 yht.

≥ 18 cm

< 18

Puulaji 1 yht.

≥ 15,16,18 cm

< 15, 16, 18

Puulajit yht.

KAPPALEMÄÄRÄT

JÄREYSLUOKKA
ero

m3                 %

P
U

U
LA

JI
 1

P
U

U
LA

JI
 2

P
U

U
LA

JI
 3

K
A

IK
K

I

TILAVUUS LÄPIMITTAERO PITUUSERO
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Taulukko 2 
VAIHTOEHTO III (Pölkyn puutavaralajikoodiin perustuva jaottelu):

MITTAUSTARKKUUS (satunnaiset näyterungot):

1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45)

kone

kpl

kontrolli

kpl

kone

m3

kontrolli

m3

keskiarvo

mm

mediaani

mm

keskihaj.

mm

[-3 .. +3]

%

keskiarvo

cm

mediaani

cm

keskihaj.

cm

[-3 .. +3]

%

Anjakuk4

HAK_AANE

JOENSUU

KEITELE

KUI32

KUK_JAMS

KUTKINN

LAHOKUUS

PIKKUTUK

RAAKKI

SELLUKUK

SUOLAHTI

UHARJ16

UNCLASSIFIED

Kaikki yhteensä

TILAVUUS LÄPIMITTAERO PITUUSERO

ero

m3                 %

KAPPALEMÄÄRÄT

PUUTAVARALAJI
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Taulukko 3 
VAIHTOEHTO I (Pölkyn runkolajitietoon perustuva jaottelu):

MITTAUSARKKUUS (kuljettajan valitsemat näyterungot):

1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45)

kone

kpl

kontrolli

kpl

moto

m3

kontrolli

m3

keskiarvo

mm

mediaani

mm

keskihaj.

mm

[-3 .. +3]

%

keskiarvo

cm

mediaani

cm

keskihaj.

cm

[-3 .. +3]

%

11 (Tukki)

12 (Kuitu)

Puulaji 1 yht.

21 (Tukki)

22 (Kuitu)

Puulaji 2 yht.

31 (Tukki)

32 (Kuitu)

Puulaji 3 yht.

Tukki

Kuitupuu

Puulajit yht.

KAPPALEMÄÄRÄT TILAVUUS LÄPIMITTAERO PITUUSERO

ero

m3                 %

P
U

U
LA

JI
 1

P
U

U
LA

JI
 2

P
U

U
LA

JI
 3

K
A

IK
K

I
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Taulukko 3 
VAIHTOEHTO II (Puulajikohtaisiin latvaläpimittarajoihin perustuva jaottelu):

MITTAUSTARKKUUS (kuljettajan valitsemat näyterungot):

1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45)

kone

kpl

kontrolli

kpl

kone

m3

kontrolli

m3

keskiarvo

mm

mediaani

mm

keskihaj.

mm

±3 mm

%

keskiarvo

cm

mediaani

cm

keskihaj.

cm

[-3 .. +3]

%

≥ 15 cm

< 15

Puulaji 1 yht.

≥ 16 cm

< 16

Puulaji 1 yht.

≥ 18 cm

< 18

Puulaji 1 yht.

≥ 15,16,18 cm

< 15, 16, 18

Puulajit yht.

P
U

U
LA

JI
 3

K
A

IK
K

I

LÄPIMITTAERO PITUUSERO

JÄREYSLUOKKA
ero

m3                 %

P
U

U
LA

JI
 1

P
U

U
LA

JI
 2

KAPPALEMÄÄRÄT TILAVUUS

 
 



TULOSTEMALLIT     Liite 2 

 

Taulukko 3 
VAIHTOEHTO III (Pölkyn puutavaralajikoodiin perustuva jaottelu):

MITTAUSTARKKUUS (kuljettajan valitsemat näyterungot):

1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45)

kone

kpl

kontrolli

kpl

kone

m3

kontrolli

m3

keskiarvo

mm

mediaani

mm

keskihaj.

mm

[-3 .. +3]

%

keskiarvo

cm

mediaani

cm

keskihaj.

cm

[-3 .. +3]

%

Anjakuk4

HAK_AANE

JOENSUU

KEITELE

KUI32

KUK_JAMS

KUTKINN

LAHOKUUS

PIKKUTUK

RAAKKI

SELLUKUK

SUOLAHTI

UHARJ16

UNCLASSIFIED

Kaikki yhteensä

PUUTAVARALAJI
ero

m3                 %

KAPPALEMÄÄRÄT TILAVUUS LÄPIMITTAERO PITUUSERO
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Taulukko 4 

 

KALIBROINNIT: 
          1.7.2008 - 31.8.2008 (Tulostettu 4.9.2008 09:45) 

        

            

 
Pvm Klo Puulaji Lpm-korjaus (kyllä/ei, mm tai ‰) Pituus (mm tai %) Tyvikorjaus (mm tai %) 

 

 
26.8.2008 15:05 1 +1 mm 

       

  
15:05 2 kyllä   

 
-1 

    

            

 
17.8.2008 14:41 2 -1 mm 

       

  
14:40 1 -1 mm 

       

            

 
19.7.2008 14:24 3 kyllä   

   
+1 

  

  
13:52 1 kyllä   

 
+1 

 
+1 

  

  
13:52 2 kyllä   

      

            

            

            Tässä esimerkkitulosteessa on esitetty yhteenveto heinä-elokuulta 2008. Kone on kalibroitu  
   tarkastelujaksolla yhteensä 3 kertaa. 19.7. on kalibrointia korjattu kaikilla puulajeilla, myöhemmin  

  ainoastaan puulajeilla 1 ja 2. Läpimitan kalibrointikäyrän muotoa on muutettu kaikilla puulajeilla 
   19.7. (=x) ja puulajilla 2 vielä uudelleen 26.8. Muut läpimitan kalibroinnit ovat olleet vakiosuuruisia 
   koko läpimitta-alueella. Pituusmittaa on kalibroitu 19.7. ja 26.8., joista ensimmäisellä kerralla 
   on muutettu myös pituuskorjausta. Kalibrointitapahtumat esitetään aikajärjestyksessä, viimeisimmät ylinnä. 

  


