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Käsitteet 
 

Tukkiröntgenmittaus = Röntgensäteen kulkeutumiseen ja vaimenemiseen puuaineessa 

perustuva kuvantamismenetelmä, jolla voidaan määrittää puutavaran sisäisiä ominai-

suuksia. Tukkien röntgenmittausta kutsutaan myös tukkitomografiaksi.  

Pystykarsinta = Metsänhoidollinen toimenpide, jossa puun elävät tai kuolleet oksat pois-

tetaan noin kuuden metrin korkeuteen. Pystykarsinnan tavoite on nopeuttaa oksattoman 

pintapuun kasvua ja lisätä puusta saatavan sahatavaran arvoa.  
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1 Johdanto 

 

Mäntyjen pystykarsinta on yksi vanhimmista metsänhoitomenetelmistä ja sitä on harjoi-

tettu Suomessa vaihtelevalla laajuudella aina 1800-luvulta lähtien. Suomen metsänhoidon 

alkutaipaleella sitä itseasiassa pidettiin metsän kehityksen kannalta lähes yhtä tärkeänä 

kuin harvennuksia (Lappi-Seppälä 1937). Myöhemmin varomattoman ja liian intensiivi-

sen pystykarsinnan seurauksena asenteet muuttuivat ja suhtautuminen pystykarsintaa 

kohtaan muuttui kriittisemmäksi. Karsimistaidot kehittyivät kuitenkin nopeasti, kun op-

pia oksien karsintaan haettiin mm. ruotsalaisilta metsänhoitajilta. 

Männyn karsintaa ylläpidetään aktiivisten metsänomistajien taholta ja se on edelleen tär-

kein ja tehokkain yksittäinen menetelmä laatupuun kasvatuksessa, eikä sen kansantalou-

dellista merkitystä ole syytä väheksyä. Pystykarsinnalla tavoitellaan parempaa tukkipuun 

laatua ja sen tehoa ovat tukeneet useat tutkimukset ja katsaukset (Laitakari 1937, Lappi-

Seppälä 1937, Vuokila 1982, Miettinen ja Uusvaara 1983, Uusvaara 1993, Kaivola 1996), 

joiden mukaan huippulaatuisen sahatavaran osuutta voidaan puiden karsinnalla merkittä-

västi lisätä. Kotimaisen männyn yksi tärkeimmistä eduista kilpaileviin raaka-aineisiin 

verrattuna ovat oksattomat ja vähäoksaiset pinta- ja sivulaudat. Männyllä tyvitukki on 

tunnetusti halutuin ja laadukkain rungon osa ja siitä saadaan valmistettua arvokkaimmat 

sahatavaralajit. 

1970-luvulla yleistynyt käytäntö perustaa männiköitä myös reheville kasvupaikoille on 

lisännyt puiden oksaisuutta. Männiköiden huonontunut laatu on tullut esiin erityisesti sa-

hatavaran käyttömahdollisuuksien vähentymisenä. Kasvupaikalla on tutkimusten (Vuo-

kila 1983) mukaan keskeinen vaikutus männyn oksien kokoon, oksakulmaan ja lukumää-

rään. Rehevillä kasvupaikoilla männyllä esiintyy myös useammin kasvuhäiriöitä, kuten 

ranganvaihtoa ja poikaoksia.  

Metsänomistajien kiinnostusta männiköiden perustamiseen on toisaalta vauhdittanut hy-

välaatuisen mäntytukin korkea hinta, kun samaan aikaan sahateollisuus on ollut huolis-

saan raaka-aineen huonontuneesta laadusta. Mäntysahatavara on edelleen yksi Suomen 

tärkeimmistä vientituotteista, mutta huolestuttavaa on sahatavaran vientihintojen lasku. 

Laadultaan heikomman havusahatavaran vientimäärät ovat kasvaneet erityisesti Egyptiin 

ja Kiinaan (Tulli 2016). Suomessa tuotetun mäntysahatavaran heikko kilpailukyky voi 

johtaa kannattavuuden laskuun ja tuotannon supistamiseen. Suomessa, jossa on moneen 
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muuhun maahan verrattuna korkeat puun hankintakustannukset, voidaan kilpailijat haas-

taa puutavaran laadulla ja korkean teknologian hyödyntämisellä puutavaran jalostuksen 

eri vaiheissa.  

Puutavaran laatuun perustuvien hinnoittelumenetelmien on toivottu parantavan metsän-

omistajien motivaatiota kasvattaa hyvälaatuista tukkipuuta. Oikeaoppinen kasvatus edel-

lyttää laatukasvatukseen soveltuvaa kasvupaikkaa, kuitenkaan unohtamatta ajallaan ja oi-

kein suoritettuja metsänhoitotoimenpiteitä. Pystykarsinnasta saadut hyvät tulokset eivät 

ole kuitenkaan lisänneet metsänomistajien halukkuutta pystykarsintaan merkittävästi. 

Pystykarsintaa luonnehditaankin usein aktiivisen metsänomistajan metsänhoitomenetel-

mäksi, joka vaatii aikaa ja hyvää fyysistä kuntoa. Päätehakkuussa metsäyhtiöt voivat 

maksaa pystykarsituista leimikoista laatulisiä.  

Toisaalta ei ole näköpiirissä sellaisia valtion tukitoimia, joilla karsinta-alaa voitaisiin kas-

vattaa. Päinvastoin, karsinta on jäämässä metsänomistajien omaehtoiseksi toiminnaksi, 

sillä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) uusi lakimuutos 

(227/2016) poisti pystykarsinnan tuettavien työlajien listalta. Kemera-tukea myönnettiin 

pystykarsintaa varten 155 385 € (2015) (Kemera-varaseuranta 2016). Tukisumma ei ole 

kovin merkittävä verrattuna muihin työlajeihin, kuten esimerkiksi juurikäävän torjuntaan 

(4,3 milj. €) tai energiapuun korjuuseen (7,8 milj. €) verrattuna. 

Laatupuun lisäämiseksi ja laatumaksutavan kehittämiseksi on syytä kehittää menetelmiä, 

joilla karsinta voidaan todentaa ja laatuero ilman karsintaa kasvaneisiin puihin määrittää. 

Tämän pro gradu -työn tavoite on selvittää voidaanko teollisuuskäyttöisellä tukkiröntgen-

laitteella määrittää puutavaran sisäisiä ominaisuuksia riittävällä tarkkuudella, jotta pysty-

karsittujen tukkien erottaminen karsimattomista olisi mahdollista. Tutkimuksen aineis-

toksi valikoitui Ruoveden kunnassa sijaitseva päätehakkuuleimikko, jonka puustoa oli 

pystykarsittu vuonna 1984. Aineisto käsitti 557 pystykarsittua männyn tyvitukkia, joiden 

sisäiset ominaisuudet mitattiin UPM Korkeakosken sahan tukkilajitteluaseman tukkirönt-

genlaitteella. Pystykarsittujen ja karsimattomien tyvien eroja vertailtiin puuaineen sisäistä 

laatua kuvaavien tunnusten avulla.  
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2 Kirjallisuus 

 

2.1 Mäntytukin keskeisimmät sisäiset laatuominaisuudet 

2.1.1 Oksat ja oksaisuuteen vaikuttavat metsänhoidolliset ja ympäristölliset tekijät 

 

Männystä (Pinus sylvestris L.) valmistetun sahatavaran laatuun vaikuttaa voimakkaim-

min oksaisuus (Halinen 1985). Oksaisuudella tarkoitetaan oksien lukumäärää, kokoa ja 

laatua puuaineessa, kun oksikkuudella kuvataan ulko-oksien esiintymistä (Kärkkäinen 

2003). Tukissa oksaisuus laskee puutavaran ja myöhemmin siitä valmistetun sahatavaran 

arvoa. Oksainen puuaines on heterogeenistä, eli laadultaan vaihtelevaa. Sahatavarassa 

laadun toivotaan olevan mahdollisimman yhteneväistä, koska epätasaisen puuaineen on-

gelmat ilmenevät heikentyneenä lujuutena ja sahatavaran ulkonäössä. Monissa vaativissa 

sisustuskohteissa sahatavaran ulkonäkö ratkaisee sen käytettävyyden. Yleisesti sahatava-

ran oksaisuus kaventaa sen potentiaalisia käyttökohteita korkean jalostusasteen puupin-

noissa.  

Oksat ovat rakenteeltaan pääpiirteittäin samankaltaista puuainetta runkopuun kanssa ja 

erot ilmenevät solulajien runsaussuhteissa ja solujen dimensioissa (Kärkkäinen 2003). 

Oksien solut ovat samankaltaisia päärungon solujen kanssa, sillä ne kehittyvät samasta 

kasvusolukosta. Sijaintinsa perusteella oksat jaetaan sisä- ja ulko-oksiin. Sisäoksien laa-

dulliset ominaisuudet voidaan päätellä ulko-oksien perusteella: elävästä ulko-oksasta 

muodostuu terve sisäoksa ja vastaavasti kuolleesta ulko-oksasta syntyy kuiva sisäoksa. 

Elävät oksat eivät alenna sahatavaran laatua yhtä voimakkaasti kuin kuivat oksat, koska 

elävät oksat ovat kiinnittyneet sitä ympäröivään puuaineeseen. Kuivat oksat ovat tekni-

sesti katsottuna reikiä sahatavarassa ja ne halkeavat helposti irroten puukappaleesta (Hy-

nynen ym. 2005).  

Männylle tunnusomaista on oksien muodostuminen kiehkuroiksi, joiden välinen etäisyys 

riippuu kasvunopeudesta. Oksakiehkuraan syntyy tavallisesti 4–6 oksaa (Lämsä ym. 

1990), joiden keskimääräinen koko pienenee siirryttäessä kohti puun latvaa. Puun oksa-

kiehkuroiden välisen etäisyyden (ts. oksaryhmävälin) tunteminen korostuu puukompo-

nenttien tuotannossa. Komponentit ovat osa erikoissahatavaralajeja, joilla on erityisen 

vaateliaat mitta- ja laatuvaatimukset, joissa voidaan esimerkiksi huomioida puun vuosi-

renkaan suunta (Usenius, ym. 2014). Kuivaoksaisesta välitukista valmistetut komponentit 
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laajentavat sahatavaran käyttömahdollisuuksia, kun laatua heikentävät kuivat oksat pois-

tetaan. Sormijatkamalla kappaleita saadaan vähäoksaisia tankoja, joiden laatu on perin-

teiseen välitukista valmistettuun sahatavaraan nähden parempi. Tukkitomografiaan pe-

rustuvalla puutavaran lajittelulla on komponenttituotantoon soveltuvat tukit mahdollista 

erotella omiksi ryhmikseen ja näin parantaa sahauksen arvosaantoa. 

Männyn kasvuun ja oksien runsauteen vaikuttaa ensisijaisesti ympäristö, mutta erilaisilla 

metsänhoidollisilla toimenpiteillä voidaan syntyvän puutavaran laatuun vaikuttaa. Puun 

laadun parantamiseksi tehtävien toimenpiteiden yhteydessä puhutaan usein laatupuun 

kasvatuksesta, millä tarkoitetaan sellaisen puutavaran tuottamista, joka tuo jotain lisäar-

voa puun jatkojalostajalle (Verkasalo ja Hynynen, 2013). Laatupuun määrittäminen ei ole 

kuitenkaan yksiselitteistä ja nykyisin oksatonta sahatavaraa voidaan valmistaa huonosta-

kin puutavarasta sormijatkamalla tai liimaamalla.  

Ympäristöllisillä tekijöillä on kiistaton vaikutus puutavaran laadun muodostumisessa ja 

näiden seikkojen huomioiminen on myös tämän pro gradu -työn kannalta välttämätöntä. 

Oksien on havaittu olevan suoraan verrannollinen latvuksen koon kanssa, jolloin aukealla 

kasvaessaan puu ylläpitää eläviä oksia aina tyvelle saakka. Tiheässä kasvavilla puilla ok-

sat jäävät lyhytikäisiksi, koska ne altistuvat kilpailulle valosta. Oksiin muodostuu näin 

ollen vähemmän neulasia, jotka tarvitsevat oksan johtosolukkoja yhteyttämiseen (Kärk-

käinen 2003). Oksan kokoa voidaan toisaalta selittää valo-olosuhteilla ja juuristokilpai-

lulla. Varjossa oksat jäävät hennoiksi, kun fotosynteesituotteet allokoituvat runkopuuhun, 

mutta valon puolella, missä on riittävästi kasvutilaa, oksat kasvavat normaalisti (Kärkkäi-

nen 2003). 

Harvennushakkuiden päämäärä on luoda paremmat valo-olosuhteet jäljelle jäävälle puus-

tolle. Valoaseman muutoksen myötä oksien kuoleminen hidastuu tai lakkaa. Toisaalta, jo 

aiemmin kuolleiden oksien karsiutuminen nopeutuu, lisääntyneen tuuli- ja lumikuormi-

tuksen vaikutuksesta (Hynynen ym. 2005). Oksien luontainen karsiutuminen edellyttää 

sopivaa kasvatustiheyttä ja laatupuun kasvattamiseksi nuoria männiköitä suositellaankin 

kasvatettavan hyvin tiheinä (5000 kpl/ha), jotta oksat eivät ehdi kasvaa karsinnan kan-

nalta liian suuriksi (Verkasalo ja Hynynen 2013). Yli 2 cm läpimittaisten oksien karsimi-

sen hyödyt jäävät tutkimusten (Uusvaara 1995) mukaan vähäisiksi ja siksi toimenpiteen 

kannattavuusnäkökulmaa on syytä tarkastella tapauskohtaisesti, kun puusto on ensihar-

vennusiässä.  
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Ympäristön ja kasvuolosuhteiden merkitystä männyn oksaisuudessa on pyritty tarkaste-

lemaan ekologisten mallien avulla (Väisänen ym. 1989). Mallit (Kuva 1) ottavat huomi-

oon puiden kasvuun vaikuttavat tekijät, joiden lisäksi tarkastellaan yksityiskohtaisesti esi-

merkiksi puun kasvua, oksien muodostumista ja rungon rakennetta. Kuvassa 1 esitetyn 

mallin avulla voidaan tarkastella eri metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusta puutavaran ja 

edelleen jalostusketjun loppupäässä olevan sahatavaran laatuun. Eri vaikutustekijöiden 

huomioiminen ja puutavaran laadun mallintaminen (Väisänen ym. 1989, Wilhelmsson 

ym. 2002, Ahnlund Ulvcrona ym. 2014) ovat olleet viime vuosikymmenien pääasiallinen 

keino tutkia pystykarsinnan vaikutuksia puuaineen laatuun, kun työläät sahauskokeet ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle. Puusta valmistettavan sahatavaran laatua voidaan tutkia 

mallinnuksen ja sahauskokeiden ohella nykyisin myös röntgenaineistojen avulla, johon 

tämän tutkielman laadun arviointi perustuu. Puutavaran röntgenkuvaus mahdollistaa uu-

sien laatua kuvaavien tunnusten käyttöönoton, joita ovat esimerkiksi vuosiluston paksuus 

ja oksaryhmän pituus. Oksaryhmän pituuteen vaikuttaa erityisesti oksakulma, jota on 

aiemmin käytetty puun laadun arvioinnissa.  
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Kuva 1. Puutavaran laatuun vaikuttavien tekijöiden mallinnuksessa käytettävien para-

metrien kaavakuva (Väisänen ym. 1989, muokattu). 

 

Väisäsen ym. (1989) simulointitulosten perusteella metsänhoidollisilla toimenpiteillä, ku-

ten nuoren metsän hoidolla ja harvennusten ajoituksella, on ensisijainen merkitys laatu-

puun kasvatuksessa. Puutavaran röntgenaineistojen yhdistäminen kuvan 1 kaltaisiin puun 

laatua kuvaaviin malleihin mahdollistaa entistä täsmällisempien mallien muodostamisen, 

joita on mahdollista hyödyntää metsänhoidon suunnittelussa. Parempi tieto laadun ja eri 

toimenpiteiden välisestä riippuvuudesta tekee puuntuotannosta entistä laatuorientoitu-

neempaa.  

 

2.1.1.1 Männyn sisäoksien ominaisuudet 

 

Puun ulkoisten oksien kuolemisesta ja karsiutumisesta huolimatta, puun rungon sisälle 

jäävät oksien tyvet siirtyvät lopulta puusta valmistettavan sahatavaran ominaisuuksiksi. 

Sisäoksien fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat myös sahatavaran laatuun ja käytettä-

vyyteen. Sisäoksien ominaisuudet eroavat monella tavalla muusta puuaineesta ja ne ovat 
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tukin sisäisistä laatuominaisuuksista oleellisimmat. Sisäoksat voidaan nykyisillä mitta-

laitteilla tunnistaa ja myöhemmin lajittelussa tukkien sisäoksat voidaan huomioida.  

Männyllä sisäoksien tuoretiheys on muuta puuainesta ja ulko-oksia suurempi, yli 1000 

kg/m3 (Kärkkäinen 2003). Myös sisäoksien ympärillä oleva puuaine on oksien välissä 

olevaan puuaineeseen 8 kg/m3 tiheämpää (Lehtonen 1978). Lehtosen (1978) mukaan puu-

aineen tiheys laskee männyllä 25 kg/m3 oksakiehkuroiden välissä ja sisäoksien vaikutus 

puuaineen tiheyteen on huomattava. 

Oksien lukumäärän, koon ja laadun lisäksi puuaineen laatua heikentää oksapuun kovuus, 

mikä tekee puun työstämisestä vaikeaa. Tiheyden vaihtelut puuaineessa tulevat ilmi puu-

tavaran sahauksessa ja lopputuotteen sorvauksessa, sekä höyläyksessä (Hynynen ym. 

2005). Sahatavaran kuivauksessa oksakohdat käyttäytyvät eri tavalla kuin muu puuaines 

ja usein sahauksessa oksakohdat aiheuttavat halkeamia. Halkeamat vaikuttavat sahatava-

ran lujuuteen ja puun pintakäsittelymahdollisuuksiin. Halkeamat ja oksat voivat pintakä-

sittelystä huolimatta erottua epäedullisesti muusta puuaineesta, minkä takia oksia ei toi-

vota ulkonäöllisesti vaativiin kohteisiin, kuten listoihin ja karmeihin. Toisaalta Hynynen 

ym. (2005) huomauttavat, että terveet oksat voivat olla sahatavaran ulkonäön kannalta 

jopa toivottu ominaisuus. 

Sisäoksien suhteellinen osuus koko puuaineen tilavuudesta kasvaa siirryttäessä puun ty-

veltä kohti latvaa. Oksien osuus koko puun tilavuudesta vähenee puun järeytyessä, koska 

oksa ei ole muodoltaan kartio, vaan sen läpimitan kasvu on hitaampaa. Järeässä tyvitu-

kissa oksien suhteellinen osuus on pienimmillään, minkä johdosta sitä pidetään sahatava-

ran laadun kannalta rungon arvokkaimpana osana.  

Tyven oksaisuuden määrittelee taimikko- ja nuoruusvaiheen kasvutila: sisäoksien tila-

vuuden ja nuoruusiän kasvunopeuden välillä on havaittu negatiivinen riippuvuus (Hali-

nen 1985). Nopea kasvunopeus nuorena merkitsee usein laadun heikkenemistä oksien li-

sääntymisen ja puuaineen tiheyden laskun seurauksena. Hitaasti kasvavalla männyllä ok-

sat jäävät hennoiksi, jotka karsiutuvat luontaisin tavoin, esimerkiksi lumen ja tuulen vai-

kutuksesta. Hidas nuoruusvaiheen kasvu ja sitä seuraava laatu voidaan saavuttaa erilaisin 

keinoin, kuten lisäämällä puuston tiheyttä tai perustamalla männikkö karulle kasvupai-

kalle (Hynynen ym. 2005). Laadun tavoittelu näillä menetelmillä tehdään hidastuvan al-

kukehityksen ja järeytymisen kustannuksella. 
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Sahatavaran laatu on käsitteenä hyvin lavea ja sillä voidaan tarkoittaa erilaisia asioita 

riippuen viitekehyksestä. Sahatavaran laatu voidaan määritellä vuodelta 1994 olevan Poh-

joismaisen sahatavaran lajitteluohjeen mukaisesti. Seuraavassa luvussa käsittelen lajitte-

lun pääperiaatteen ja tutkimukseni myöhemmissä osissa sahatavaran laadulla viitataan ns. 

”Sinisen kirjan” määrittelemään luokitteluun.  

 

2.1.2 Pohjoismaisen sahatavaran lajitteluohjeiden mukainen laadun määrittely 

 

Laatuluokat perustuvat yhteispohjoismaiseen sahatavaraluokitukseen (Suomen Sahateol-

lisuusmiesten Yhdistys ym. 1994), jossa sahatavaran laatuluokan määräytymiseen vai-

kuttavat eniten ulkonäkö ja oksaisuus. Sahatavaran oksaisuutta tarkastellaan silmämää-

räisesti tai koneellisesti käyttämällä hyödyksi infrapuna- ja kamerateknologiaa. Lajitte-

luohjeiden mukaan sahatavara jaetaan laatuominaisuuksiensa mukaan pääluokkiin, jotka 

ovat A, B, C ja D, joista A-laatu on korkein luokitus sisältäen alaluokat 1–4. Lajittelussa 

sahatavaran oksikkuus arvioidaan huonoimman metrin pituudella. Arvioinnissa otetaan 

huomioon oksien kokonaismäärä, koko ja laatu. Oksien laadun merkitys ilmenee esimer-

kiksi kuivia oksia sisältävän sahatavaran lajittelussa siten, että A- ja B-luokissa kuivan 

oksan läpimitta saa olla enintään 70 % terveen oksan mitasta. Irtonaisia oksia ei sallita 

luokissa A ja B. Oksien merkitystä ei voida korostaa liikaa, sillä sahatavaran ollessa 

muilta ominaisuuksiltaan, kuten halkeamien, vajaasärmän, pihkakolojen, kaarnaroson, 

koron tai muotovikojen suhteen virheetön, laatuluokka määräytyy oksien lukumäärän, 

koon, laadun ja sijainnin perusteella.  

Sahojen laatulajittelussa käytetään useimmin A–D luokituksen sijaan perinteisiä lajitte-

lunimiä (Kuva 2), jotka ovat: U/S (unsorted), V (kvintta), VI (seksta) ja VIKL (seksta- 

kotimaanlaatu). Luokitus perustuu pohjoismaiseen sahatavaraluokitukseen ja vain luok-

kien nimet eroavat perinteisestä luokittelusta. 

U/S-laatu on arvokkainta sahatavaraa, jota käytetään tuotteissa, joissa on korkeat ulkonä-

kövaatimukset. Yleisimpiä käyttökohteita ovat puusepäntuotteet, ikkunanpuitteet- ja kar-

mit, ovenkarmit, huonekalut, sisustuspaneelit ja listat. U/S-laatua saadaan pääasiassa 

männyn tyvitukista, jonka pintapuu on lähes oksatonta. Hieman huonolaatuisempaa U/S 

VI-laatua on mahdollista saada myös sivu- ja keskisahatavarasta. 
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Kuva 2. Mäntysahatavaran pohjoismaisen lajitteluohjeiden mukainen luokittelu (Puuinfo 

2017).  

 

2.1.2.1 Pystykarsinnan vaikutus sahatavaran laatujakaumaan 

 

Pystykarsinnan jälkeen puulla on lähtökohtaisesti paremmat mahdollisuudet tuottaa ok-

satonta puuainesta. Väite perustuu olettamukseen, jossa oksien luontainen kuoleminen ja 

karsiutuminen on merkittävästi hitaampi prosessi. Voidaan myös olettaa, että pystykarsi-

tun oksan kyljestymiseen kuluva aika ei ole merkittävästi normaalia pidempi. Teoriassa 

pystykarsinta lisää täysin oksattoman A1-laadun osuutta sahatavaran laatujakaumassa, 

jossa pystykarsinnan vaikuttaa voimakkaimmin pintalautojen laatuun. On toisaalta huo-

mattava, että pystykarsinnan vaikutus voi näkyä myös keskisahatavaran ja sivulaudan 

pintalapessa.  

Pystykarsintaa koskevia koesahauksia on viime aikoina tehty hyvin niukasti ja viimeiset 

tutkimukset ovat ajalta ennen Pohjoismaisen lajitteluohjeistuksen käyttöönottoa. Mietti-

sen ja Uusvaaran (1983) koesahausten mukaan pystykarsinnalla olisi merkittävä vaikutus 

U/S-laatuisen sahatavaran sisäisessä jakaumassa ja karsittujen tyvitukkien suhteellinen 

arvo olisi jopa 21 % suurempi kuin karsimattomien verrokkitukkien. Tutkimuksen tulok-

sia tukevat Uusvaaran (1993) myöhemmin suorittamat ja huomattavasti laajemmat sa-

hauskokeet, joissa U/S-laatuisten lautojen ja oksattomien pintalautojen osuus oli karsi-

tuissa tyvitukeissa 31 % verrokkipuita suurempi.  
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Sahauskokeiden (Miettinen ja Uusvaara 1983, Uusvaara 1993) tulokset antavat selkeitä 

viitteitä pystykarsinnan hyödyistä. Pystykarsinnan myötä parantunut sahatavaran laatu 

kytkeytyy myös menetelmän taloudellisuuden arviointiin, mitä edellä mainituissa sahaus-

kokeissa analysoitiin laskemalla tukeille suhteellisia arvoja. Miettisen ja Uusvaaran 

(1983) arvion mukaan karsittujen tyvitukkien suhteellinen arvo olisi 21 % karsimattomia 

suurempi. Uusvaara (1993) huomioi tarkastelussa karsinnasta kuluneen ajan, joka osoit-

tautuu pystykarsinnan taloudellisuuden kannalta oleelliseksi tekijäksi. Karsinnasta kulu-

neen ajan lyhentyessä 35 vuodesta 30 vuoteen arvoero karsittujen ja karsimattomien ty-

vitukkien välillä on soiroilla 4 % ja laudoilla puolestaan 19 % (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Taulukossa esitetty karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien välinen ar-

voero eri sahatavarakappaleille, kun karsinnasta kulunut aika otetaan huomioon. Sydän-

tavarasta valmistetuissa soiroissa pystykarsinnan vaikutus on pienempi kuin sivu- ja pin-

talaudoissa (Uusvaara 1993).  

Karsinnasta kulunut 

aika, (vuotta) 

Karsittujen ja karsimattomien 

arvoero, (%) 

Soirot Laudat 

45 11,6 26,1 

35 12 44,4 

30 4,4 19,3 

20 2,6 5,8 

 

Karsimattomien ja karsittujen tyvitukkien laatu- ja arvoerojen tulkinnassa on huomioi-

tava, että pystykarsittaviksi puiksi valitaan aina muodoltaan ja kasvultaan parhaat yksilöt. 

Pystykarsitut puut ovat usein lähtökohtaisesti laadultaan parempia kuin karsimattomat. 

Pystykarsinnan vaikutuksen erottaminen muista puuaineen laatuun vaikuttavista teki-

jöistä on vaikeaa ja toisinaan erot karsittujen ja karsimattomien välillä voivat olla hyvin 

suuria, kuten taulukosta 1 voidaan havaita. Uusvaaran (1993) koeleimikko, jonka karsi-

misesta on kulunut 35 vuotta, erottuu muista tutkimukseen kuuluneista koeleimikoista. 

mutta laatuero ei selity ainoastaan pystykarsinnalla, vaan sen taustalla on muita puuaineen 

laatuun vaikuttavia tekijöitä.  
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2.2 Männyn pystykarsinta 

2.2.1 Pystykarsinnan tausta ja periaate 

 

Pystykarsinnalla on pitkät perinteet laatupuun kasvatuksessa. Alun perin menetelmää 

käytettiin erityisesti kuusen ja koivun laadun parantamiseksi, mutta huonot tulokset tuo-

reiden oksien karsimisesta estivät pystykarsinnan laajemman käytön metsänhoitomene-

telmänä (Laitakari 1937). Pystykarsinnan kuitenkin tiedettiin lisäävän ”faneeripuiden” 

osuutta, joten siitä ei täysin luovuttu. Epäonnistumiset tuoreiden oksien karsinnassa joh-

tivat menetelmän sovellusalaksi ainoastaan kuivat oksat, joiden karsinnasta ei ole vaaraa 

puun kasvulle. Männyn karsimista pidettiin vielä 1940-luvulla huonosti tuottavana, mutta 

Laitakari (1937) arveli hyvälaatuisen oksattoman puutavaran kysynnän kasvavan tulevai-

suudessa. Laitakari oli oikeilla jäljillä, sillä käsitys laadusta on jatkuvassa muutoksessa ja 

sahatavaran kohdalla laatuvaatimukset kumpuavat nykyisin entistä enemmän asiakkaan 

toiveista. Oksattomalle puutavaralle olisi kysyntää, mutta sen kasvatukseen liittyvien kor-

keiden kustannusten kattaminen on edelleen ongelma. 

Pystykarsinnassa voidaan poistaa ainoastaan puun alimmat kuivat oksat tai sekä kuivat 

että tuoreet oksat määrätyltä korkeudelta. Menetelmän avulla pyritään lisäämään oksat-

toman puuaineen osuutta tyvitukissa ja sitä sovelletaan tällä hetkellä pääasiassa mäntyi-

hin ja rauduskoivuihin. Karsittaviksi valitaan puut, joilla on parhaat edellytykset tuottaa 

laadukasta puutavaraa. Ajankohdaksi suositellaan ensiharvennusvaihe, kun puiden rin-

nankorkeusläpimitta on 7–13 cm (Äijälä ym. 2014). Männylle optimaalisin karsinnan 

voimakkuus on 300–500 runkoa hehtaarilla. Karsinta tehdään siihen kehitetyillä työväli-

neillä noin 4–6 metrin korkeudelle. Työ on lisäksi fyysisesti raskasta ja karsinnan kustan-

nuksia voidaan pitää suhteellisen korkeina. Karsinnan hehtaarikohtainen kustannus oli 

vuoden 2014 tilastojen mukaan 393 €/ha (Luonnonvarakeskus 2015). Vastaaviin hehtaa-

rikustannuksiin yltää esimerkiksi taimikonhoito (424 €/ha), jolta voidaan odottaa merkit-

tävää taloudellista tuottoa. Järeytyneiden, rinnankorkeusläpimitaltaan yli 15 cm karsimi-

nen ei ole taloudellisesti järkevää, koska puut eivät ehdi kasvattamaan tarpeeksi oksatonta 

pintapuuta ennen päätehakkuuikää (Hynynen ym. 2005). Vuokilan (1982) mukaan kar-

sittavien puiden rinnankorkeusläpimitta voi olla jopa 17 cm, jos tavoitteena on tuottaa 

vain oksatonta pintalautaa. Karsintaan valittavien puiden läpimittarajat tiukentuvat, jos 

tavoitellaan myös oksatonta sydänpuuta. 
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2.2.2 Pystykarsittavien puiden valintaperusteet  

 

Jotta pystykarsinta olisi mahdollisimman kannattavaa, on karsittaviksi puiksi valittava 

yksilöt, joiden lähtökohdat tuottaa hyvälaatuista puutavaraa olisivat mahdollisimman 

suotuisat. Karsittaviksi puiksi vältetään valittavan yksilöitä, jotka ovat lenkoja tai jollain 

tapaa vahingoittuneita (Hevia ym. 2016). Kasvussa jälkeen jääneiden puiden latvukset 

voivat myöhemmin vaurioitua varjostuksen lisääntymisen seurauksena. Tärkeää on myös 

ottaa huomioon karsittavien oksien paksuus ja karsinta ohjeistetaan tehtäväksi oksille, 

joiden läpimitta on alle 25 mm (Äijälä ym. 2014). Oksakulman on karsinnassa oltava 

mahdollisimman suuri, jolloin leikkauspinnasta tulee vastaavasti pieni (Hynynen ym. 

2005). 

Vuokilan (1982) ohjeistuksen mukaan pystykarsintaa tulisi harrastaa ainoastaan tuotta-

vimmissa metsissä, jolloin pystykarsinnasta saatava taloudellinen hyöty olisi mahdolli-

simman suuri. Kasvultaan parhaat metsät sijaitsevat Etelä-Suomessa, jolloin myös kar-

sintaa tulisi kohdistaa pääsääntöisesti tällä alueella sijaitseville kohteille. Vuokilan (1982) 

mukaan lehtomaisille kankaille ja sitä paremmille kasvupaikoille perustettuja männiköitä 

ei tule koskaan pystykarsia ja mustikka- ja puolukkatyypin istutusmännikötkin vaativat 

2-vaiheisen karsinnan. Tuoreilla kankailla oksattoman puuaineen syntyyn voi kulua jopa 

kaksinkertainen aika verrattuna kuivahkon kankaan männikköihin, jos karsittujen oksien 

läpimitta on ollut yli 25 mm (Uusvaara 1995).  

Vuokila (1982) muistuttaa myös, että pystykarsinnan ja laatupuun kasvatuksen onnistu-

minen edellyttää intensiivistä tukihoitoa. Tukihoidoilla tarkoitetaan toimia, jotka takaavat 

puille parhaat mahdolliset kasvuedellytykset. Tukitoimiksi Vuokila (1982) luettelee ajal-

laan ja huolellisesti tehdyt harvennukset. Metsikön maantieteellisellä sijainnilla voidaan 

katsoa olevan merkitystä, koska logististen haasteiden kasvaessa voivat metsänhoidolliset 

toimenpiteet jäädä tekemättä, jolloin karsinnassa tehdyt panostukset eivät tuota taloudel-

lista hyötyä.  

Joidenkin puulajien kohdalla karsiminen voi olla oksattoman puutavaran kannalta välttä-

mätön toimenpide, koska puun alimmat oksat eivät kaikilla lajeilla karsiudu luontaisesti. 

Hynynen ym. (2005) toteavat pystykarsinnan olevan laajaan käyttöön liian kallis sahata-

varan laatua parantava metsänhoitotoimenpide. Pystykarsinta on toisaalta siihen hyvin 
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soveltuvalla metsäpinta-alalla ja yhdistettynä muihin laatupuun kasvatukseen liittyviin 

toimenpiteisiin tehokas keino tuottaa arvokasta ja moniin eri lopputuotteisiin soveltuvaa 

puutavaraa. On kuitenkin muistettava, että pystykarsinnan tuottavuuden lähtökohtana on 

laatuun perustuva hinnoittelumenetelmä, jossa karsinnassa tehdyt investoinnit otetaan 

huomioon ja puutavarasta maksetaan tavallista korkeampi hinta.  

Varhaisissa pystykarsintaa käsittelevissä tieteellisissä julkaisuissa painotetaan pystykar-

sinnan tärkeyttä laatupuun kasvatuksessa, mutta muistetaan myös painottaa tukitoimien 

merkitystä. Laitakari (1937) toteaakin karsimisen olevan tärkeä laatupuun kasvatuskeino, 

mutta puutavaran kannalta merkityksellisempää on metsikön perustamistapa ja harven-

nushakkuiden ajoitus. Metsän tiheydellä tai harvennushakkuiden voimakkuudella on pe-

rustavanlaatuinen vaikutus männyn oksien kuolemisessa. Oksien kuolemista seuraa luon-

nollinen ja hidas oksien karsiutuminen, jota ihmisen tekemällä pystykarsinnalla pyritään 

nopeuttamaan. Oksien kyljestyminen ja karsiutuminen ovat oksattoman puuaineen muo-

dostumisen ja pystykarsinnan onnistumisen kannalta oleellisia tekijöitä, joita on tutki-

muksen kannalta tarpeen tarkastella lähemmin.  

 

2.2.3 Puuaineen kyljestyminen ja oksien luontainen karsiutuminen 

 

Pystykarsinnan seurauksena mänty suorittaa erilaisia biologisia toimintoja, joiden tarkoi-

tus on estää haavaa hyödyntävien mikrobien ja hyönteisten leviäminen runkopuuhun. 

Männyllä oksan kyljestyminen alkaa heti haavan synnyttyä ja se tapahtuu tangentin suun-

taisesti. Oksakohdan kyljestymisellä tarkoitetaan prosessia, jossa haavaa ympäröivä jälsi 

muodostaa haavasolukkoa (kallus), joka lopulta peittää oksan karsinnan paljastaman koh-

dan kuoressa. Kyljestyneen oksan päälle syntyy useimmissa tapauksissa pihkatappi, joka 

on seurausta traumaattisten pihkatiehyeiden muodostumisesta karsinnassa vaurioitunee-

seen puuaineeseen. Tapin muodostumiseen vaikuttaa oksan koko ja se on puutavaran laa-

tua heikentävä tekijä (Hynynen ym. 2005). Männyllä pihkatapin läpimitta on keskimäärin 

puolitoistakertainen oksan läpimittaan verrattuna (Kärkkäinen 2003). Pihkatapin pituu-

teen vaikuttaa oksan koon lisäksi oksan laatu: elävien oksien karsimisesta syntyvä pihka-

tappi on keskimäärin lyhempi kuin kuivien oksien pihkatappi (Uusvaara 1995). Uusvaa-

ran (1995) mukaan pihkatapin pituuden suhde rungon läpimittaan pienenee puun latvaa 

kohti. Puun tyvellä pihkatapin suhteellinen pituus on siten suurimmillaan. 
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Oksan kyljestymiseen kuluva aika on suoraan verrannollinen oksan paksuuden ja rungon 

läpimitan kasvun kanssa (Hynynen ym. 2005). Mitä suurempi on karsittavan oksan läpi-

mitta, sitä enemmän aikaa kuluu kyljestymiseen ja edelleen oksattoman puuaineen syn-

tymiseen. Kyljestymisnopeudella on suora vaikutus pystykarsinnan taloudellisuuteen, 

koska oksattoman pintapuun muodostuminen ei voi alkaa, kunnes karsinnan jättämä 

haava on täysin umpeutunut (Vuokila 1982). Keskimäärin täysin oksatonta puuta alkaa 

muodostua karsittujen oksien kohdalle kun rungon läpimitta on kasvanut 60 mm (Pietilä 

1989). Oksakohdan nopea kyljestyminen on myös puun terveyden kannalta toivottavaa, 

koska karsitun oksan jättämä haava altistaa puun sieni- ja hyönteisvahingoille. Altistumi-

nen laholle tai värivioille karsimisen jälkeen on puulajikohtaista, eikä männyllä tämä ole 

yleistä (Kärkkäinen 2003). Pystykarsintaan liittyvät väri- ja hyönteistuhot voidaan osit-

tain välttää karsimalla männyt kevättalvesta (Uotila 1990, Hynynen ym. 2005). Pystykar-

sinnan jälkeen erityisesti syyshaavakkasienet ja ytimennävertäjä muodostavat suurimmat 

riskit männylle (Uotila 1990). Kyljestymisen jäädessä epätäydelliseksi, jäljelle jäävää 

haavaa kutsutaan koroksi. Korot ovat vakava laatuvaurio, jota ei hyväksytä puutavarassa.  

Pystykarsinnan hyötyjen analysoimiseksi on olennaista tuntea, mitkä seikat vaikuttavat 

oksien luontaiseen karsiutumiseen. Oksien pystykarsinnan taloudellista hyötyä voi vä-

hentää oksien karsiutuminen tehokkaasti myös ilman ihmisen toimia. Oksan kuoleminen 

ja oksapuun liittyminen ympäröivään puuaineeseen on hidas prosessi, minkä kesto riip-

puu puulajista (Mäkinen 1999). Oksa on fysiologisesti tarkasteltuna kuollut neulasten va-

ristessa, mutta teknisen määritelmän mukaan oksan kuoleminen riippuu oksan ja ympä-

röivän puuaineen välisestä liitoksesta. Luontaisesti kuollut oksa kuivuu vähitellen neu-

lasten yhteyttämisen loppuessa, jolloin sisäoksa jää irtonaiseksi. Heikinheimon (1953) 

mukaan oksan luontaiseen karsiutumiseen vaikuttavat erilaiset oksan ominaisuudet, kuten 

oksan läpimitta, oksakulma ja oksan tiheys. Näiden lisäksi kuvion tiheydellä ja puiden 

spatiaalisella jakautumisella on todettu olevan merkitystä oksien kuolemisen kannalta. 

Oikeaan aikaan ja riittävällä voimakkuudella tehdyt harvennukset edesauttavat oksien 

harvenemista, mutta tutkimukset tästä ovat osittain ristiriitaisia (Mäkinen 1999). Mäkisen 

(1999) mukaan karsiutumiseen vaikuttaa kuvion tiheyttä enemmän puuston ikä ja karsiu-

tuminen kiihtyisi männyllä vasta 60 vuoden iässä. 
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2.2.4 Pystykarsinnan kannattavuus 

 

Pystykarsinnan taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa ensisijaisesti hyvälaatuisen tu-

kin kysyntä ja siitä maksettava hinta (Äijälä ym. 2014). Pystykarsinta on metsänhoidolli-

sena menetelmänä kallis työvaihe, jonka metsänomistaja usein omakustanteisesti toteut-

taa. Menetelmän tehokkuus sahatavaran laadun parantamiseksi on todistettu eri tutkimuk-

sissa, mutta kannattavuuden lähtökohtana on pystykarsitusta tukista maksettava hinta. 

Toisaalta on todettava, että pystykarsinnasta saavutettavat hyödyt ovat aina tapauskohtai-

sia, eikä sahauskokeiden tuloksista ole syytä tehdä kaikkiin pystykarsintakohteisiin koh-

distuvia johtopäätöksiä. Pystykarsitun puutavaran laatu on arvioitava jokaisella leimi-

kolla erikseen. Ratkaisevaa pystykarsinnan taloudellisessa kannattavuudessa onkin hyvä- 

ja huonolaatuisen tukin välinen hintaero (Hynynen ym. 2005). 

Kannattavuuteen vaikuttavat lisäksi epävarmuus puutavaran hintojen kehityksestä. Vii-

meaikaiseen sahatavaran hintakehitykseen vedoten sahojen kannattavuus ei näytä lupaa-

valta, sillä mäntysahatavaran vientihinnat ovat laskeneet tärkeissä vientimaissa. Iso-Bri-

tannian sahatavaraviennin arvosta on kadonnut 20 % (Tulli, 2016). Heikentynyt kilpailu-

kyky voi tulevaisuudessa näkyä puutavarasta maksettavassa hinnassa. Vuokilan (1983) 

arvion mukaan karsinta on kuitenkin yksi tuottavimmista metsänhoitomenetelmistä, jos 

sahatavarasta maksetaan laadun mukainen hinta. Metsänkasvatukselle valittu tuottovaa-

timus kertoo, kuinka suuri hintaero karsitun ja karsimattoman mäntytukin välillä tulisi 

olla, jotta toiminta olisi kannattavaa. 

Tutkimuksia männyn pystykarsinnan taloudellisista vaikutuksista on tehty niukasti, mikä 

kuvastaa alan tutkijoiden suhtautumista pystykarsintaa kohtaan. Pystykarsinnasta saa-

daan hyötyjä, mutta niiden merkitys on puuntuotannon kokonaiskuvassa niin vähäinen, 

että sen vaikutusten yksityiskohtaista tarkastelua ei koeta tarpeelliseksi. Aiemmissa hank-

keissa on keskitytty selvittämään elävien oksien karsinnan vaikutusta männyn kasvun 

kannalta (Uotila ja Mustonen 1994) ja toisaalta on tyydytty pystykarsinnan työkustannus-

ten laskemiseen ja eri työvälineiden vertailuun (Kaivola 1996). Pystykarsinnan taloudel-

listen vaikutusten arviointi vaatisi pitkä-aikaisia koealoja, koska oksattoman pintapuun 

muodostuminen karsinnan jälkeen kestää vuosikymmeniä.  

Kun karsinta kohdistuu myös puun eläviin oksiin, voidaan olettaa kasvun vähentymistä. 

Kasvu heikkenee, koska neulasten tai lehtien muodostama yhteyttävä pinta-ala pienenee. 
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Uotilan ja Mustosen (1994) tutkimuksen yksi tavoitteista oli selvittää suurin mahdollinen 

eläviin oksiin kohdistuva karsintavoimakkuus, jolloin kasvutappioita ei kuitenkaan 

synny. Tutkimuksessa männyn pystykarsinta ei aiheuttanut kasvutappioita, kun alle 40 % 

elävästä latvuksesta karsitaan. 

Aiempien tutkimusten mukaan männyn pystykarsinnan on todettu parantavan puutavaran 

laatua, sekä soirojen ja pintalautojen osalta. Miettisen ja Uusvaaran (1983) koesahaus 

käsitti 20 karsimatonta ja 20 karsittua mäntyä. Tutkimuksen mukaan karsittujen tukkien 

suhteellinen arvo oli 37 % suurempi kuin karsimattomien. Eroa voidaan pitää erittäin 

merkittävänä, mutta tulokseen on syytä suhtautua kriittisesti aineiston vähäisyyden joh-

dosta. Miettinen ja Uusvaara (1983) tiivistävät tutkimuksensa tulosten tarkastelussa kar-

sinnan vaikuttavan U/S-sahatavaran osuuteen sahatavaran saannosta ja parantavan U/S-

sahatavaran sisäistä jakaumaa.   

Yksi huomioitava pystykarsinnan taloudellisuuteen liittyvä aspekti on menetelmällä saa-

vutettavat maisemalliset hyödyt. Oksien karsinta vähentää varjostusta, mikä lisää metsän 

valoisuutta ja puistomaisuutta (Äijälä ym. 2014). Metsä soveltuu paremmin esimerkiksi 

ulkoiluun, kun se vaikuttaa hoidetulta ja näkyvyys metsässä on parempi. Maisemanhoi-

don mahdollisia taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida.  

 

2.3 Röntgenlaitteet puutavaran laadun arvioinnissa 

2.3.1 Puutavaran laadun merkitys tehdasmittauksessa ja eri mittausmenetelmät 

 

Sahalle saapuva puutavara mitataan lajitteluaseman tukkimittarilla ja tukkiröntgenlait-

teella. Mittaus tehdään kahdesta syystä: ns. vastaanottomittauksen tietoja käytetään puu-

kauppojen maksuperusteina ja toisaalta saha käyttää tietoja tukkien laatulajitelussa. Tuk-

kimittari laskee jokaiselle tukille latvaläpimitan, pituuden ja mahdollisesti erilaisia muo-

toparametreja, kuten lenkouden, kapenevuuden ja soikeuden. Tukin ulkoiset viat arvioi-

daan edelleen silmämääräisesti lajittelijan toimesta. Tehdasmittausta käytetään myös luo-

vutusmittausmenetelmänä ja vuonna 2015 sen osuus kaikkien markkinahakkuiden mit-

tausmenetelmistä oli 18,1 %. Eniten tehdasmittausta käytetään yksityismetsien hankinta-

kaupoissa, joissa sen osuus on 24,5 % (Melkas 2016).  
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Läpimitan ja pituuden mittaus perustuu tukkimittareissa tyypillisesti infrapunasäteiden 

lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tukin läpimitta mitataan 1–3 cm jaksoissa, jolloin 

menetelmän erotuskyky on 1 mm ja vastaavasti pituus mitataan pulssianturin ja valoken-

non avulla, jossa mittauksen erotuskyky on 1 cm (Sipi 2009). Näiden tunnusten lisäksi 

tukista voidaan mitata tukin koko profiili laser- ja videokameratekniikan avulla. Profiilin 

avulla tukin arvosaantoa on mahdollista lisätä, kun tukki asetetaan optimaaliseen kulmaan 

ennen sahausta. Optimaaliseen tukin asentoon vaikuttaa eniten tukin lenkous.   

Laatulajittelussa tukin vikaisuudet jaetaan määrävikoihin, joita ovat tukin lenkous, mut-

kat, koro ja laho ja laatuvikoihin, joita ovat oksat ja tiheys. Pohjoismaisessa sahaustavassa 

lajittelu perustuu edellä mainittuihin tunnuksiin, sekä tukkien pituus- ja läpimittatietoihin. 

Perinteisten laatutunnusten lisäksi tukeista voidaan määrittää erilaisia tukin sisäisiä omi-

naisuuksia kuvaavia tunnuksia. Kunkin tukkiluokan kappaleet sahataan luokkaan sopi-

villa asetteilla. Tukkien laatulajittelu mahdollistaa suurien tukkierien sahauksen samalla 

asetteella. Suuret sahauserät vähentävät asetteiden vaihtoon kuluvaa aikaa ja nostavat sa-

han tehotyöaikaa. Asetteen muuttaminen kesken sahauksen edellyttäisi suurta tukkiväliä, 

josta aiheutuisi välitön tuotannon menetys. Esimerkiksi tukkien keskipituuden ollessa 500 

cm, 2 metrin tukkiväli aiheuttaa 30 % tappiot tuotannossa (Usenius ym. 2010). 

Vaikka hakkuukonemittaus on Suomessa käytetyin luovutusmittausmenetelmä, tukit mi-

tataan aina sahan lajitteluasemalla. Mittaus suoritetaan uudelleen, koska hakkuukoneen 

tuottama tukkikohtainen informaatio läpimitasta ja pituudesta katoaa kuljetusketjussa lei-

mikolta tehtaalle. VTT:n tulevaisuuden sahauskonsepteihin on hahmoteltu kehittyneitä 

informaatiojärjestelmiä, joissa mittaustieto säilyisi mahdollisimman pitkälle jalostusket-

jua (Usenius ym. 2010).  

Tehdasmittauksella voidaan saavuttaa hakkuukonemittaukseen verrattuna parempi mit-

tauksen erotuskyky ja valvonta. Tehtaan mittausolosuhteet pysyvät muuttumattomina ja 

mittalaitteiston luotettavuus on lajitteluasemalla parempi kuin hakkuupäähän sijoitettuna 

(Sipi 2009). Lajitteluaseman ammattitaitoinen henkilökunta valvoo mittauksen tarkkuutta 

päivittäin puutavaran mittauslain mukaisilla testimittauksilla.  

Tehdasmittauksessa tukit arvioidaan kehittyneillä mittalaitteilla, jotka mittaavat myös tu-

kin sisäisiä laatutekijöitä. Tukkien laadun yksityiskohtaisen arvioinnin kautta voidaan 

laatumaksutapaa kehittää. Useimmilla sahoilla laatuperusteinen maksutapa pohjautuu 
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vuonna 1994 julkaistuun pohjoismaisen sahatavaran luokitteluun. Nykyisin käytössä ole-

villa mittalaitteilla, kuten röntgenlaitteilla puutavaran laatu olisi käytännössä mahdollista 

määrittää hyvin tarkasti ja käyttää sisälaatutunnuksia laatulajittelun lisäksi vastaanotto-

mittauksen tietoina.  

Laatuhinnoittelulla puunostajat pyrkivät kilpailemaan hyvälaatuisista leimikoista. Hin-

noittelu perustuu usein ainoastaan tukin sijaintiin rungossa ja tukkilajittelijan arvioon tu-

kin laadusta tukin vaippapinnan perusteella. Metlan PURO -tutkimuskonsortion teettä-

män osaprojektin tulosten mukaan metsänomistajan ei ole taloudellisesti mielekästä tehdä 

panostuksia hyvälaatuisen mäntytukin tuottamiseksi, koska hintasuhteet eri laatujen vä-

lillä ovat pieniä (Mäkinen 2004). Tomografiaa hyödyntävä tukkien laatuhinnoittelu muut-

taa jopa optimaalisia kiertoaikalaskelmia. Laadukasta tukkia saadaan mahdollisesti kier-

toajalla, joka on pidempi kuin nykyiset puun tilavuuskasvuun perustuvat kiertoaikamallit. 

Tämä tulisi huomioida myös pystykarsinnan tapauksessa, sillä menetelmän tuottavuus 

kasvaa vasta nykyisen kiertoajan lopussa. Nykyinen hinnoittelu saattaa kannustaa met-

sänomistajaa kasvattamaan metsää nopeasti ja huonolla laadulla.  

Ennen tietokoneavusteisten mittausmenetelmien käyttöönottoa, puutavaran lajittelu pe-

rustui lajittelijan silmämääräiseen arvioon tukin laadusta ulkoisten ominaisuuksien perus-

teella. Subjektiiviseen arviointiin perustuvan lajittelun heikkouksia ovat suuret erot lajit-

telijoiden välillä. Ihmisen tekemään silmämääräiseen arvioon puutavaran laadusta liittyy 

toisaalta riski systemaattisiin virheisiin laadun arvioinnissa (Pietikäinen 1996). Tutkimus-

ten mukaan sahatavaran arvosaanto kasvaa jopa 5–15 %, kun puutavaran lajittelu perus-

tuu puuaineen sisäisten ominaisuuksien mittaamiseen (Grönlund 1992).  

Laatuluokittelussa tukit lajitellaan sahan vastaanotossa luokkiin, joissa kriteereinä toimi-

vat puutavaran dimensiot ja sisäiset ominaisuudet. Laatuluokittelun avulla estimoidaan 

tukin arvoa ja tavoitellaan mahdollisimman korkeaa puutavaran käyttösuhdetta. Laadul-

taan parhaat ja sopivimmat tukit allokoidaan sahatavaraksi, josta ostaja maksaa korkeim-

man hinnan. Sahalla pyritään optimoimaan tukin käyttösuhdetta, mikä edellyttää puun 

ulkoisten ominaisuuksien ja dimensioiden ohella sisälaadun tuntemisen. Sisälaadun mää-

rittämiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä, joista puuta hajottamattomat mittaustavat 

mahdollistavat puutavaran sisälaadun tarkastelun ennen sahausta (Sipi 2009). 
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Puuta hajottamattomia mittausmenetelmiä ovat gammamittaus, röntgenmittaus, ydin-

magneettiseen resonanssiin (NMR), mikroaaltoihin, ultraääneen ja puuaineen värähte-

lyyn perustuvat tai pitkittäisiä stressiaaltoja mittaavat laitteet. Mittausmenetelmät perus-

tuvat puun laadun heterogeenisyyteen. Oksat on mahdollista tunnistaa muusta puuai-

neesta, koska niissä puun ominaisuudet, kuten tiheys, muuttuvat. Puutavaran laadun ar-

von määrittämiseksi on tärkeintä tuntea puun sisäisistä ominaisuuksista erityisesti puuai-

neen oksien esiintyvyys ja koko (Longuetaud ym. 2012). 

Röntgensäteilyyn perustuvat mittalaitteet (ts. tukkitomografit) ovat osoittautuneet teolli-

sen käytön kannalta käytännönläheisimmäksi vaihtoehdoksi puuaineen sisäisten ominai-

suuksien mittaamisessa. Teollisissa sovelluksissa käytetään röntgenlaitteiden lisäksi ult-

raääneen ja mikroaaltoihin perustuvia menetelmiä, kun puuaineen molekyylitason tarkas-

teluun tarvitaan tarkempi NMR-laite. Röntgenlaitteita on saatavilla myös siirreltävinä 

malleina, jotka mahdollistavat röntgenin hyödyntämisen puurakenteiden tai pystypuiden 

laadun tutkimisessa. 

Mittausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattavan kohteen ominaisuudet ja mittauk-

selta vaadittu erotuskyky. Puu on rakenteeltaan ja sisäisiltä ominaisuuksiltaan heterogee-

nista ja anisotrooppista, mikä asettaa vaatimuksia mittauslaitteen tarkkuudelle. Röntgen-

säteilyn lyhyt aallonpituus (10-12–10-9 m) mahdollistaa puuaineen yksityiskohtaisen ra-

kenteen tarkastelun, jossa puuaineessa ilmenevät viat pystytään tunnistamaan jopa mik-

roskooppisella tasolla (Bucur 2003). Mikroskooppisen tason tarkastelu ei ole teollisissa 

sovelluksissa tarpeellista ja sahoilla keskitytäänkin kuvaamaan makrotason ilmiöitä, jossa 

on karkeampi, mutta tukkien lajitteluun riittävä erotuskyky. 

Säteilyn voimakkuus ja aallonpituus määrittävät mittauksen resoluution, eli erotuskyvyn. 

Erotuskyvyn ollessa tarpeeksi pieni, voidaan puuaineessa ilmenevät pienetkin piirteet, 

kuten oksat kuvantaa röntgenkuvalle. Mikroaaltoja ja ultraääntä hyödyntävissä mittalait-

teissa ongelmaksi muodostuu oksien tunnistamiseen riittämätön erotuskyky, mikä johtuu 

säteilyn suhteellisen pitkästä aallonpituudesta. Röntgensäteily erottuu edukseen muista 

lyhytaaltoisista säteilylajeista sen helppokäyttöisyyden perusteella.  
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2.3.2 Puutavaran sisäominaisuuksien määrittäminen röntgenlaiteella 

 

Tietokonetomografia (CT-tomography) kehitettiin alkujaan lääketieteen tarpeisiin 

vuonna 1972. Myöhemmin myös sahateollisuus kiinnostui kyseisestä teknologiasta ja en-

simmäiset puuta kuvaavat tomografit rakennettiin vuonna 1986. Menetelmän avulla voi-

tiin ensimmäistä kertaa tarkastella puun sisäisiä ominaisuuksia ilman sen hajottamista. 

Tukkitomografian uskottiin parantavan sahatoiminnan kannattavuutta, kun puutavaran si-

säiset viat voitiin kuvata. Nykyisin röntgenkuvaus on käytössä noin kymmenellä suoma-

laisella sahalla ja kokemukset sen käytöstä ovat olleet positiivisia (Usenius ym. 2014). 

Toisin kuin lääketieteellisissä sovelluksissa, tukkitomografeissa röntgensäteet kohdiste-

taan kappaleen läpi yleensä 1–4  suunnasta. Kuvattavan kappaleen ympäri pyörivät to-

mografit kuvaavat kappaleen tarkemmin, mutta niiden mittausnopeus ei ole teollisiin tar-

koituksiin riittävä. Tehokkaimmat tietokonetomografit kuvaavat kappaleen tällä hetkellä 

noin 0,3 m/s, kun tavoite sahoilla on yli 2,5 m/s (Giudiceandrea ym. 2012) 

 

2.3.2.1 Projektiot ja mittauksen erotuskyky 

 

Röntgenlaitteen suuntien lukumäärä kuvastaa kuinka monesta eri kulmasta tukin projek-

tiot muodostetaan. Projektioiden, eli poikkileikkauskuvien lukumäärällä on keskeinen 

vaikutus mittaustarkkuuteen. Useniuksen ym. (2010) mukaan yksittäisten oksien tunnis-

tus heikkenee noin 6–10  projektion kohdalla (Kuva 3). Projektioiden puutteellisuus voi 

johtaa erilaisiin harhoihin, kuten puuaineessa ilmenevien vikojen jäämistä toistensa var-

joon tai puuaineen viat voivat voimistaa toinen toistaan. Projektioita voidaan ottaa jopa 

sadoista eri suunnista, jolloin menetelmän erotuskyky on huomattavasti parempi ja kap-

paleen geometria voidaan rekonstruoida täsmällisesti (Usenius ym. 2010). 

Taloudellisten rajoitteiden vallitessa tukkitomografien mittaussuuntia joudutaan laske-

maan ja Suomessa sijaitsevilla sahoilla mittaussuuntien lukumäärä vaihtelee yhdestä nel-

jään (Usenius ym. 2014). Spiraalimaisesti pyörivät CT-mittausjärjestelmät ovat teolli-

sissa sovelluksissa harvinaisia. 1–4  projektiota tuottavat usein tarpeisiin nähden riittävän 

tarkkuuden, mutta kolmiulotteisen rekonstruktion luomiseen tarvitaan useampia suuntia. 
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Sahojen tukkilajittelussa röntgenin avulla pyritään usein selvittämään yksittäistä oksaa 

suurempien elementtien, esimerkiksi oksaryhmien, sijainti ja tilavuus (Pietikäinen 1996). 

 

Kuva 3. Mittaussuuntien (N) lukumäärällä on keskeinen merkitys tukin sisäominaisuuk-

sien kuvantamisen tarkkuuden kannalta. Projektioista luodun rekonstruktion laatu heik-

kenee merkittävästi, kun käytössä on vähemmän kuin kuusi mittaussuuntaa (Usenius ym. 

2010).  

 

Tukkitomografin avulla mitataan puutavaran sisäisiä laatutekijöitä, kuten oksien määrää 

ja sijaintia tukissa. Röntgensäteen kulkiessa mitattavan kohteen läpi tapahtuu säteilyn 

vaimenemista, mihin vaikuttavat kohteen tiheys ja kosteus (Sipi 2009). Oksien havaitse-

minen röntgenmittauksella perustuu tiheyseroihin oksan ja muun puuaineen välillä (Use-

nius ym. 2014). Tukin sijaintia rungossa voidaan päätellä tukin muodon, koon ja tiheyden 

avulla. Tietoa tukin sijainnista voidaan edelleen epäsuorasti käyttää oksien laadun arvi-

oinnissa (Pietikäinen 1996). Oksien koko, muoto ja sijainti vaikuttavat tukin sahausaset-

teen valintaan. Kaikki sahausta edeltävä informaatio tukin ominaisuuksista on pyrittävä 
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hyödyntämään, jotta raaka-aineen käyttö ja koko prosessin tuottavuus maksimoituisi 

(Usenius ym. 2010).  

Teollisuuskäyttöön suunnitelluissa tukkitomografeissa korostuu mittauslaitteen nopeus, 

koska tukkilajittelun täytyy vastata sahalinjan kapasiteettiin. Lajittelulinjan mittakuljetti-

men nopeus on noin 2,5 m/s ja linjaston pysäyttäminen kuvauksen ajaksi pudottaisi lajit-

telun tuottavuutta. Lajittelu on kuitenkin harvoin tuotannon pullonkaula ja linjanopeuden 

lasku ei välttämättä aiheuta tappioita. Sahojen lajitteluasemilla joudutaan joka tapauk-

sessa tekemään kompromisseja mittaustarkkuuden suhteen, jolloin röntgenkuvien erotus-

kyky on heikompi. 

Useniuksen ym. (2014) tutkimuksessa selvitettiin kokeiden avulla 2D-röntgenmittarin ja 

3D-vastaanottomittarin mittaustarkkuutta. Kokeiden mukaan erityisesti 3D-vastaanotto-

mittarin mittauserot eri toistokerroilla voivat olla hyvinkin suuria. Vastaavasti lajittelu-

mittarilla ongelmallisia mitattavia suureita ovat kartiokkuus, sydänpuun minimihalkaisija 

ja oksiin liittyvät suureet. Pinta- ja sydänpuun tiheyserojen tunnistamiseen röntgenlaitteet 

soveltuvat erinomaisesti. 

Parhaiten röntgenmittarilla saadaan määritettyä sydän- ja pintapuun välinen raja, sillä sy-

dänpuu sisältää pintapuuta huomattavasti vähemmän vettä (Usenius ym. 2014).  Useniuk-

sen ym. (2014) mittausten välinen ero oli männyn sydänpuun määrityksessä 4,1 %. Ok-

sien erottaminen pintapuusta on röntgenkuvauksessa haastavaa, koska tuore pintapuu si-

sältää paljon kosteutta, mikä nostaa puuaineen tiheyden lähelle oksan tiheyttä. Oksa voi-

daan usein erottaa hyvin sydänpuun reunalle asti, mutta pintapuussa oksan erottaminen 

on vaikeaa ja oksatunnusten laskennassa tämä on huomioitava (Pietikäinen 1996). 

Oksien segmentointi kosteasta puuaineesta edellyttää algoritmeja, jotka ovat yhtä aikaa 

nopeita ja riittävän tarkkoja. Krähenbühl ym. (2016) ovat tutkimuksessaan kehittäneet 

segmentointiin menetelmän, jossa oksien poikkileikkauksien katsotaan olevan ympyrän 

muotoisia tasossa, joka on kohtisuorassa ytimen muodostaman trajektion kanssa. Mene-

telmää kutsutaan tangentiaaliseksi oksantunnistukseksi ja segmentoinnissa oksa jaetaan 

tangentinsuuntaisiin siivuihin. Lopputuloksena soikean muotoinen oksasegmentti, joka 

on perinteisiä menetelmiä merkittävästi tarkempi ja laskentaa kuluva aika on viisi kertaa 

lyhempi kuin perinteisillä algoritmeilla.  
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2.3.2.2 Tukin sisäominaisuuksien mallintaminen algoritmeilla 

 

Röntgenmittauksen avulla saadaan kuvapisteistä koostuva röntgenkuva tukin poikkileik-

kauksesta (Kuva 4). Tukin poikkileikkauskuvien lukumäärä riippuu kuvaussuuntien eli 

projektioiden lukumäärästä. Projektion pikselit saavat arvoja absorption mukaan ja rönt-

genkuvassa ne esitetään harmaasävyarvoina. Puuaineen kohdalla pikselin sävy kertoo 

kohteen tiheydestä ja kosteudesta. Röntgenkuvien tulkintaan voidaan soveltaa erilaisia 

laskenta-algoritmeja, joiden avulla voidaan määrittää tukin sisälaadun erityispiirteitä, ku-

ten oksien sijaintia ja tilavuutta. 

 

 

Kuva 4. 2D-muotoinen röntgenprojektio tukista. Pikselin harmaasävyarvot kertovat ti-

heyden ja kosteuden muutoksista (Finnos Oy 2016).  

 

Rekonstruktio- ja inversioalgoritmit perustuvat fyysikko J. Radonin vuonna 1917 esittä-

mään konseptiin, jossa kappaleen muoto voidaan määrittää, kun sen kaikki projektiot tun-

netaan. Käytännön sovelluksissa kappaleen kaikkien projektioiden mittaaminen ei olisi 

kustannussyistä mielekästä, vaan kappaleen muoto on aina approksimaatio todellisuu-

desta. Kuvassa 6 on havainnollistettu tomografin toimintaa kaavakuvan avulla, jossa jo-

kainen röntgenlähteestä poistuva nuoli edustaa tasomaista projektiota kuvattavasta kap-

paleesta (Averbuch ja Shkolnisky 2003).  
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Kuva 5. Tietokonetomografiassa röntgensäteet suunnataan kappaleeseen, jonka jälkeen 

detektorit mittaavat säteiden absorption. Mittaustulos syötetään tietokoneeseen, jossa al-

goritmit laskevat aineen tiheysjakauman, joka esitetään poikkileikkauskuvana (Averbuch 

ja Shkolnisky 2003). 

 

Toisin kuin perinteiset (Kuva 5) röntgenmittarit, teollisuuskäyttöiset tukkitomografit 

(Kuva 6) käyttävät pistemäisiä säteilylähteitä, joiden kollimaattorit kaventavat säteilykei-

lan ohueksi viuhkaksi. Ohut, mutta leveä viuhka kohdistetaan kappaleen läpi detektorille, 

joka mittaa luminenssimateriaalin avulla absorboitunutta säteilyä. Kun säteilyä johdetaan 

useista pistemäisistä lähteistä, voidaan syntyneistä projektioista muodostaa laskenta-al-

goritmien avulla kuvaus tukin sisäominaisuuksista. 

Röntgensäteen absorboitumisen voimakkuuteen vaikuttaa väliaineen vaimennuskerroin 

(attenuation coefficient) ja paksuus. Säteilyn intensiteetti vaimenee kappaleessa vaime-

nemislain mukaisesti: 

[1] 

 

N = N0 e
-μx 

 

Jossa N on materiaaliin tunkeutuvien kvanttien lukumäärä, N0 on syvyydelle ”x” tun-

keutuvien kvanttien lukumäärä ja μ on matkaheikennyskerroin. Matkaheikennyskertoi-

men arvoon vaikuttaa läpäistävän materiaalin tiheys. 
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Kuva 6. Kahdesta suunnasta kuvaavan tukkitomografin toimintaperiaate: röntgensäde 

johdetaan pistemäisestä lähteestä kohti detektoreita, jotka mittaavat säteilyn vaimene-

mista (Skog ja Oja 2010).  

 

Röntgenkuvan harmaasävyarvojen kuvatulkintaan ja luokitteluun on olemassa useita me-

netelmiä, joista kehittyneimmät ovat neuroverkkotyyppiset vastavirta-algoritmit (back 

propagation, BP ANN) ja suurimman uskottavuuden luokitteluun perustuvat menetelmät 

(maximum likelihood classifier, MLC) (Wei ym. 2008, Wei ym. 2009, Wei ym. 2011). 

Algoritmit käsittävät erilaisia sääntöjä, joiden perusteella röntgenkuva-analyysi suorite-

taan. Luokittelun sääntöjä tai kriteerejä on usein vaikea täsmällisesti kuvailla ja siksi al-

goritmeista voi kuulla käytettävän termiä ”musta laatikko”. Termi kuvaa hyvin myös tä-

män tutkielman lähtökohtaa, jossa röntgenkuvien laskenta-algoritmien tarkka kuvaus jää 

yrityssalaisuuksien tähden puuttumaan. Seuraavissa kappaleissa esitellään yleisimmät 

käytössä olevat kuvapisteiden luokittelumenetelmät.   

Neuroverkkoja hyödyntävät BP ANN -algoritmit perustuvat opetusaineiston käyttöön, 

jonka avulla algoritmi oppii luokittelemaan halutut ominaisuudet (Wei ym. 2009). Ta-

voite on löytää sellaiset painoarvot algoritmin välisille solmuille, jotka minimoivat ne-

liöllisen keskivirheen saadun ulostulon ja halutun ulostulon välillä. Käytännössä kuva-
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aineistoa iteroidaan kunnes optimaaliset painoarvot solmujen välille löydetään. Lopputu-

losta arvioidaan vertaamalla algoritmin suorittamaa luokittelua asiantuntijan luokitteluun. 

Algoritmi jäljittelee aivojen toimintaperiaatetta, jossa synapsit yhdistävät neuroneja. Al-

goritmiin ohjelmoidaan neuronien sijaan solmuja, jotka toimivat linkkeinä syötettävän ja 

luokitellun kuvan välillä. BP ANN -algoritmi etsii kuvasta yhä uudelleen toistuvia kuvi-

oita, joiden avulla se tekee päätöksen yksittäisen pikselin luokittelusta. Menetelmä on 

tuttu myös muissa konenäkökonsepteissa, joissa kuvatulkintaan kehittyneet algoritmit et-

sivät säännönmukaisuuksia kuva-alkioista.  

Suurimman uskottavuuden luokittelija perustuu ajatukseen, että röntgenkuvan pikselit 

ovat naapuripikseliensä suhteen samankaltaisia. Algoritmiin tulee ensin määrittää luokat, 

joihin kuvapisteet sijoitetaan. Wein ym. (2009) tapauksessa luokkina toimivat puuaineen 

ominaispiirteet, kuten pinta- ja sydänpuu. Tämän jälkeen tutkitaan kuvan ominaisuusvek-

torilta, mihin luokkaan pikseli suurimmalla todennäköisyydellä kuuluu. Ominaisuusvek-

tori sisältää useita eri komponentteja, joihin röntgenkuvan kuvapisteitä verrataan. Edel-

leen määrittämällä ominaisuusvektorin ja kuvapisteiden välinen etäisyys, saadaan kuva-

pisteet luokiteltua. Yksinkertaisimmillaan ominaisuusvektorit ovat kuvapisteiden har-

maasävyarvoja (ts. intensiteettiarvoja). Harmaasävyarvojen avulla on mahdollista edel-

leen muodostaa hienostuneempia ominaisuusvektoreita, jotka tunnistavat erilaisia muo-

toja, kuten reunoja tai sävyalueita. Wein ym. (2009) tutkimuksessa kuvapisteet luokitel-

tiin luokkiin i ja j erottelufunktion avulla:  

[2] 

 

 

𝑔𝑖(𝑋) = ln(𝑃(𝑖)) −
1

2
∗ (𝑋 − 𝑀𝑖)

𝑇 ∗∑ ∗ (𝑋 − 𝑀𝑖) −
1

2

−1

𝑖
∗ ln (|∑ ¨

𝑖
|) −

𝑘

2
∗ ln(2𝜋) 

 

Jossa X on ominaisuusvektori, Mi on keskimääräinen ominaisuusvektori luokalle i, ∑i on 

luokan i, kovarianssimatriisi, |∑i| on matriisin ∑i determinantti, ∑
i
−1

 on käänteismatriisi, 

(X–Mi)
T on transpoosimatriisi ja k on tarkasteltavien kuvaominaisuuksien lukumäärä 

(Wei ym. 2009). 
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Kuvatulkinnan erotuskyky on kehittynyt korkealle tasolle, mikä käy ilmi eri tutkimuk-

sista. Wei ym. (2009) tutkimuksessa vertaitiin luokittelualgoritmien erotuskykyä (Tau-

lukko 2) mustakuusitukista (Picea mariana) otetuilla röntgenkuvilla. Röntgenkuvista tun-

nistettiin puuaineen ominaispiirteitä, kuten sydän- ja pintapuun raja, kuori ja oksat. Tut-

kimuksen mukaan parhaaseen luokittelutarkkuuteen päästiin sydänpuun luokittelussa, 

jonka keskimääräinen luokittelutarkkuus oli 97,6 % BP ANN- ja 80,9 % MLC-menetel-

mällä. Samaan havaintoon päätyivät myös Usenius ym. (2004), joiden mukaan sydän- ja 

pintapuun erottaminen toisistaan on röntgenkuvista vaivatonta, koska kosteusero näiden 

välillä on merkittävän suuri. Puolestaan kuoren ja pintapuun heterogeenisyys voi aiheut-

taa epätarkkuutta oksien tunnistamisessa (Wei ym. 2009).  

 

Taulukko 2. Wein ym. (2009) tekemässä vertailussa suurimman uskottavuuden luokitte-

lulla (MLC) ja vastavirta-algoritmeihin perustuvalla luokittelulla (BP ANN) saavutettiin 

erinomainen toistokyky.  

 

Luokittelu-

menetelmä 

 

Ryhmä 

 

Keskimääräinen 

erotuskyky 

(%) 

 

Luokkakohtainen erotuskyky 

Sydänpuu 

(%) 

Pintapuu 

(%) 

Kuori 

(%) 

Oksat 

(%) 

MLC 1 78 85,3 70,4 81 73,6 

  2 82 86,9 78,8 81 78,6 

  3 84 91,2 73,8 85,1 82,1 

  4 78,5 88,8 63,4 81 79,2 

  5 81,8 85,5 78,5 80 77,8 

  Keskiarvo 80,9 87,5 73 81,6 78,3 

BP ANN 1 97,6 100 96,6 97,1 96,3 

  2 97,3 100 98,3 97,4 93,6 

  3 97,7 100 98,3 95,3 97 

  4 98 100 99,5 97,1 95,6 

  5 97,4 100 98 97 94,9 

  Keskiarvo 97,6 100 98,1 96,8 95,5 

 

Suurimman uskottavuuden luokitteluun perustuvat luokittelijat ovat myös Wein ym. 

(2008) aiemmissa tutkimuksissa osoittaneet lupaavia tuloksia. Sokerivaahteran (Acer sac-

charum) sisäominaisuuksia tutkivassa kokeessa MLC-luokittelulla päästiin yli 70 % tark-

kuuteen. Huonoiten menetelmä soveltuu oksien erotteluun pintapuusta, koska oksa- ja 

pintapuu saavat hyvin samankaltaisia harmaasävyarvoja, sekä niiden euklidinen etäisyys 

on lyhyt (Wei ym. 2009). Tutkijoiden mukaan MLC-luokittelun laajempi yleistyminen 

käytännön sovelluksiin vaatii tarkempia tutkimuksia. 
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Harmaasävyarvojen segmentointiin perustuvat BP ANN - ja MLC-luokittelut antavat kar-

kean, mutta teollisuuskäyttöön riittävän tarkkuuden tukin sisäominaisuuksien mittaa-

miseksi. Tutkimuskäyttöön tarkoitetuissa algoritmeissa voidaan saavuttaa tarkkuus, jossa 

yksittäiset oksat voidaan tunnistaa ja mallintaa kolmiulotteisesti (Kuva 7). Longuetaudin 

ym. (2012) kehittämä algoritmi kykenee tunnistamaan ja mittaamaan oksat suoraan rönt-

genkuvien kolmiulotteisesta rekonstruktiosta. Algoritmi perustuu kuvakomponentti-

analyysiin (connex component analysis), jossa komponenttien väliset etäisyydet määrite-

tään. Oksien segmentointi tapahtuu asettamalla harmaasävyarvoille kynnysarvoja. 

Longuetaudin ym. (2012) tutkimuksessa kuvapisteet segmentoitiin oksiksi, kun har-

maasävyarvo vastasi tiheyttä välillä 700–1100 kg/m3. Kuvakomponentiksi luetaan esi-

merkiksi yksittäinen oksa, jonka geometriset ominaisuudet tunnetaan.  

 

Kuva 7. Kehittyneissä algoritmeissa oksatilavuuden, sijainnin ja geometrian mittaaminen 

perustuu 3d-malleihin. A-kohdan röntgenkuvasta voidaan segmentoinnin jälkeen re-

konstruoida oksan 3d-malli (b), josta voidaan edelleen segmentoida oksien kuvakom-

ponentit (c) (Longuetaud ym. 2012).  

 

2.3.3 Röntgenlaitteen hyödyntäminen UPM Korkeakosken sahan tukkilajittelussa 

 

UPM Korkeakosken sahan tukkilajittelu (Kuva 8) pohjautuu röntgenlaitteen mittaamaan 

tietoon tukkien sisäisestä laadusta. Tukit lajitellaan pohjoismaisen sahaustavan mukai-

sesti luokkiin laatua kuvaavien tunnuslukujen, kuten oksaisuusindeksin ja sydänpuun mi-

nimiläpimitan perusteella (Usenius ym. 2010). Tukkien lajittelua tehdään, jotta raaka-ai-

neen laatu ja asiakkaan tavoitteet kohtaisivat. Voidaankin ajatella, että tukin sisäistä laa-

tua mitattaessa pyritään luomaan yhteys raaka-aineen laadun, markkinoiden ja sahan asi-
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akkaan välille. Sahan kyky vastata asiakkaan tarpeisiin on sisälaatuun perustuvassa lajit-

telussa parempi ja laatuluokkien muuttaminen on mahdollista asiakkaan toiveiden mu-

kaan. 

 

 

Kuva 8. UPM Korkeakosken sahan tukkilajittelun pääperiaate. Tukin laatuluokka mää-

räytyy tukkilajittelijan, metallinilmaisimen, tukkimittarin ja tukkiröntgenin tuottaman tie-

don perusteella.  

 

Tukkien lajittelu alkaa tukin geometrian mittaamisella tukkimittarilla, jossa käytetään op-

tisia mittalaitteita, kuten laser- ja kameratekniikkaa. Tukin läpimitta, pituus, kartiokkuus, 

lenkous ja mutkaisuus ovat tunnuksia, jotka mitataan jokaisesta sahalle saapuvasta tu-

kista. Puun sisäiset ominaisuudet, joita ovat esimerkiksi oksaisuus, oksaryhmien väli, sy-

dänpuun määrä ja vuosiluston leveys mitataan röntgenillä. Linjaston viimeisessä vai-

heessa tukit lajitellaan lokeroihin tukkikohtaisten laadunmäärityksen perusteella. Tukki-

lokeroita on UPM Korkeakosken sahalla käytössä noin 55 kappaletta, joiden lajittelukri-

teerit on ohjelmoitu lajittelujärjestelmään. Tukkien primäärisenä lajitteluperusteina toi-

mivat kappaleen dimensiot, mutta lajittelua tarkennetaan tukkien röntgenmittauksella 

saaduilla tiedoilla. 

UPM Korkeakosken sahan Wood-X Tomo200K-röntgenjärjestelmä tuottaa tukkikoh-

taista tietoa tukin dimensioista, tiheyksistä ja vioista. Röntgenjärjestelmä rakentuu mit-

tauskehikosta (Kuva 9), johon on asennettu neljä röntgenputkea. Röntgenputkiin johde-

taan korkeajännitettä, jolloin röntgenputket alkavat tuottaa säteilyä. Tukin läpäisseen sä-

teilyn intensiteetti mitataan röntgenputkia vastapäätä olevilla detektoreilla. Detektorit si-

sältävät valolle herkkää luminenssimateriaalia, jonka avulla tehdään havaintoja säteilyn 
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intensiteetin vaihtelusta. Intensiteettierojen perusteella muodostetaan röntgenkuvia, joi-

den erotuskyky on 1 mm. 

 

 

Kuva 9. Wood-X Tomo200K-röntgenjärjestelmän kehikko (Finnos Oy 2013). 

 

Tukkilajittelun päämäärä on mitata tukkien geometria ja sisälaatu sellaisella tarkkuudella, 

että tukit voidaan myöhemmin sahata käyttämällä tukin latvaläpimitan mukaista asetetta. 

Tukin sisälaatuun perustuva lajittelu ottaa latvaläpimitan lisäksi huomioon tukin laadun, 

jolloin lajittelun tarkkuus paranee edelleen. Näin puutavara suunnataan sopivaksi sahata-

varatuotteeksi ja maksimoidaan arvosaanto. Tämän kaltaista tukkien lajittelua kutsutaan 

poimintalajitteluksi, jossa yksittäisen tukin luokka määräytyy sen sopivuuden mukaan. 

Useniuksen ym. (2014) mukaan poimintalajittelulla voidaan saavuttaa jopa 10 % parempi 

sahauksen arvosaanto kuin perinteisellä, läpimittoihin perustuvalla lajittelulla. 
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3 Aineisto- ja menetelmät 

 

3.1 Aineiston hankinta 

 

Pro gradu -tutkimuksen aineistonhankinta tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Hyy-

tiälän metsäaseman johtajan Antti Uotilan, Metsähallituksen ja UPM Korkeakosken 

kanssa. Tutkimusleimikko sijaitsi Metsähallituksen mailla ja tukkiaineisto mitattiin 

UPM:n lajitteluasemalla.  

Tutkimuksen aineistoksi valittiin mäntyleimikko, jonka metsänhoitohistoria tunnettiin ja 

pystykarsittujen puiden silmämääräinen erottaminen verrokkipuista oli mahdollista. Op-

timaalisessa koejärjestelyssä pystykarsitut puut olisivat olleet merkittyinä maastossa, 

mutta tämän tutkimuksen puitteissa jouduimme tyytymään silmämääräiseen arvioon pys-

tykarsintaluokasta. Tutkimuksen tulosten yleistettävyyden kannalta olisi ollut suotavaa 

kerätä tietoja erilaisilta kasvupaikoilta. Pystykarsittujen tyvitukkien ja referenssipuiden 

mittaamiseksi hankittiin mittalaite, jonka avulla tukin sisäisten ominaisuuksien mittaami-

nen on mahdollista. Tutkimuksen tarkoitusperiä vastaava 4-suunnan tukkitomografi saa-

tiin tutkimuksen ajaksi käyttöön UPM Korkeakosken sahan tukkilajittelusta. 

Tutkimusleimikko sijaitsi Metsähallituksen mailla, Ruovedellä (61°51'13.6"N 

24°13'07.2"E) (Kuva 10), jossa osaa puustosta oli pystykarsittu vuonna 1984. Tuoreen 

kankaan kylvötaimikko on perustettu kuviotietojen mukaan vuonna 1950, jonka jälkeen 

taimikossa on tehty kaksi harvennusta, joista ensimmäinen tehtiin ennen pystykarsintaa 

(1983) ja viimeisin harvennus tehtiin 1990-luvun lopulla. Kuvio oli kooltaan 1,7 ha. Kas-

vupaikkatyypiltään leimikko vastasi pääosin tuoreen kankaan (MT) tuntomerkkejä. 
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Kuva 10. Tutkimuksen koeleimikko sijaitsi Taipaleenmaalla, noin 2 km Hyytiälän met-

säasemalta pohjoiseen.  

 

Leimikon maastoarviointi tehtiin keväällä 2016. Karsinta arvioitiin silmämääräisesti jo-

kaiselle puulle erikseen silmäillen rungon pintaa alle 5 metrin korkeudelta. Puu merkittiin 

karsituksi, jos tyvellä ei ilmennyt kuivia oksantynkiä tai merkkejä vasta viime aikoina 

alkaneesta oksan kyljestymisestä. Karsimattomat puut merkittiin maastoon punaisella 

spray-maalilla, joiden lisäksi aineistosta poikkeavat yksilöt merkittiin sinisellä maalilla. 

Poikkeavia yksilöitä olivat esimerkiksi susipuut ja tyveltä hyvin oksaisiksi kasvaneet run-

got.  

Metsähallituksen kuviotietojen mukaan pystykarsinta tehtiin puuston ollessa noin 30 vuo-

tiasta. Leimikon ikä oli hakkuuhetkellä 65 vuotta ja kuvion kasvupaikaksi oli merkitty 

kuivahko kangas tai sitä karumpi. Toisaalta kuviolla voitiin tehdä havaintoja kasvillisuu-

desta, jotka viittaavat tuoreen kankaan tuntomerkkeihin. Erityisesti kuvion perällä, jossa 

puulaji vaihtui männystä kuuseksi, oli selkeästi erotettavissa rehevämpään kasvupaikkaa 

indikoivia kasveja. Rehevämpi kasvupaikka vaikutti silminnähden myös tyvitukin oksai-

suuteen.  
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Kyljestymisen ja oksattoman pintapuun syntymisen kannalta puuston hakkuuta olisi voitu 

siirtää tulevaisuuteen. Puuston rinnankorkeusläpimitta täytti vaivoin metsänhoidon suo-

situsten (Äijälä ym. 2014) mukaiset uudistusläpimittarajat. Huomionarvoista on myös 

viime vuosina tapahtunut valo-olosuhteiden muuttuminen, kun tutkimusleimikon vierei-

nen kuvio uudistettiin. Erityisesti leimikon eteläisellä puolella olevat puut olisivat luulta-

vasti hyötyneet lisääntyneestä valosta.  

Tutkimusleimikon korjuu (Kuva 11) suoritettiin elokuussa 2016. Hakkuukoneenkuljetta-

jia ja kaukokuljetuksesta vastaavia henkilöitä ohjeistettiin kirjallisella korjuuohjeella en-

nen työn aloittamista. Runkojen katkonta ohjeistettiin tehtäväksi käyttämällä automaat-

tista katkontaa, jossa tyvi- ja välitukin kuivaoksarajaa ei huomioida. Automaattisen kat-

konnan käyttöön päädyttiin, koska tyvitukit haluttiin säilyttää keskenään mahdollisim-

man vertailukelpoisina. Katkonnan jälkeen runkojen tyvitukit lajiteltiin erilleen muista 

rungon osista. Pystykarsitut ja referenssinä toimineet karsimattomat tyvitukit lajiteltiin 

edelleen omiin pinoihinsa jatkokuljetusta silmällä pitäen.  

 

 

Kuva 11. Leimikon korjuusta vastasi Ruukin Metsätyö Oy. Karsitut ja karsimattomat 

männyn tyvitukit lajiteltiin omiin pinoihin katkonnan yhteydessä. 

 



41 

 

Hakkuukoneenkuljettaja ohjeistettiin tallentamaan leimikon STM-tiedoston, joka sisältää 

jokaisen rungon pituus- ja läpimittatiedot. STM-tiedoston mukaan leimikolta kertyi kar-

simattomia tyvitukkeja 103 kappaletta ja karsittuja 585 kappaletta (Taulukko 3). Maas-

toon merkityistä karsimattomista rungoista 14 kappaletta osoittautui alamittaisiksi ja ne 

käsiteltiin kuitupuuna. Karsittuja runkoja tuli leimikolta lukumäärällisesti enemmän kuin 

karsimattomia, koska pystykarsinta on tehty metsänhoidon suositusten mukaisesti ja har-

vennuksissa on poistettu lähinnä karsimattomia puita.  

Koeleimikolta kertyneiden männyn tyvitukkien keskimääräinen tilavuus jäi vaatimatto-

man alhaiseksi. Karsitut tyvitukit olivat keskimäärin 28 litraa karsimattomia kookkaam-

pia. Toisaalta karsitut tyvet oli katkottu keskimäärin 26 cm karsimattomia pidemmiksi, 

mikä selittää havaittua tukkien tilavuuseroa. Keskimäärin kaikkien leimikolta saatujen 

männyn tyvitukkien tilavuus oli 0,198 m3. 

 

Taulukko 3. STM-tiedostosta muodostettu yhteenveto leimikon eri tuotteista. Taulukosta 

voidaan havaita, että karsittujen ja karsimattomien tyvien lukumäärät eivät täsmää sahan 

tukkimittarin kanssa. Tyvitukki on merkitty kuitupuuksi, jos tukkipuun läpimittaraja ei 

ole täyttynyt. Alamittaiset tyvitukit ovat tästä huolimatta sisällytetty tutkimuksen aineis-

toon.  

Puutavaralaji Tukit 

(kpl) 

Keskipi-

tuus (cm) 

Tilavuus 

(m3) 

Keskitukkitila-

vuus (m3) 
KORK_KARSITTU 716 469 106,57 0,149 

MPT_KARSITTU 621 294 30,99 0,05 

MAK_KARSITTU 954 396 59,14 0,062 

KORK_KARSIMATON 105 459 14,51 0,138 

KORK_MUU 52 460 8,81 0,17 

MPT_KARSIMATON 136 293 6,71 0,049 

MPT_MUU 44 295 2,1 0,048 

MAK_KARSIMATON 173 399 9,77 0,056 

MAK_MUU 73 396 3,87 0,053 

KORK_KARSITTUTYVI 585 487 124,26 0,212 

KORK_KARSIMATONTYVI 103 461 18,99 0,184 
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3.2 Koetukkien mittaukset 

 

Tutkimuksen koetukit mitattiin UPM Korkeakosken sahan lajitteluaseman mittalaitteilla 

elokuussa 2016. Tukkipihalla koetukit pidettiin omissa pinoissaan ja lajitteluaseman hen-

kilökuntaa ohjeistettiin kokeesta. Ennen mittauksia lajitteluaseman tukinmittausjärjestel-

mässä aloitettiin testierä, jonka aloitushetki kirjattiin ylös. Kellonajan perusteella tukit oli 

mahdollista myöhemmin hakea UPM:n tietojärjestelmästä. Mittaus toteutettiin lajittelu-

aseman tavanomaista työjärjestystä mukaillen, jossa tukit ensin nostetaan pyöräkuormai-

mella tukkipöydälle, josta ne siirtyvät kuljettimia pitkin mittaustunneliin. Mittaustunne-

lissa tukit läpäisevät ensimmäiseksi metallinilmaisimen. Yhdestäkään koetukista ei löy-

tynyt metallia. Seuraavaksi mittaustunneliin sijoitettu Visiometric- merkkinen optinen 

mittalaite määrittää jokaiselle tukille tarkat dimensiotiedot. Viimeiseksi tukit siirtyvät 

Wood-X Tomo200K-röntgenjärjestelmään. 

Tukkitomografi mittasi jokaisesta koepuusta erilaisia sisälaatua kuvaavia tunnuksia, 

joista valittiin tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät lähempään tarkasteluun. Tutki-

muskysymyksen kannalta oleellisimmat tunnukset liittyvät koetukkien oksaisuuteen. Ko-

keen aikana jokaisen koetukin röntgenkuvat tallennettiin röntgenmittauksesta vastaavan 

Finnos Oy:n palvelimelle. Röntgenkuvien lisäksi saatiin tukkien sisäominaisuuksien ns. 

parametrimuotoinen esitys. Tukkien sisälaatua kuvaavista tunnuksista muodostunut tieto 

ja optisen mittalaitteen mittaustiedot tallennettiin UPM:n palvelimelle, josta mittaustu-

lokset olivat suoraan siirrettävissä taulukkomuotoon.  

Mittausten aikana tapahtui satunnaista kuljettimen valokennoihin liittyvää häiriötä, minkä 

johdosta kaikille tukeille ei saatu mittaustietoa. Toinen mittauksiin vaikuttava tekijä on 

mittakuljettimen rakenne, jossa kuljetin katkeaa noin metrin matkalta röntgenjärjestelmän 

kohdalla. Kuljettimen katkeaminen aiheuttaa tukkien liikehdintää mittausvaiheessa, mikä 

heikentää mittaustarkkuutta. Kuljetin katkeaa röntgenlaitteen kohdalla, koska röntgenput-

ken ja detektorin väliin jäävä metallinen kuljetin aiheuttaisi mittaukseen suurta häiriötä. 

Kolmas syy tukkien lukumäärän vaihtelulle mittauskertojen välissä on tukkien ylimääräi-

nen siirtely tukkipihalla ja siitä johtuva tukkien vaurioituminen. Kuormatessa hajonneet 

koetukit poistettiin tutkimuksen aineistosta.  
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3.3 Tilastolliset menetelmät 

3.3.1 Yleistä tutkimuksen tilastollisista menetelmistä 

 

Pro gradu -työn tilastollinen laskenta tehtiin IBM SPSS 24-tilasto-ohjelmalla. Tilastolli-

sen tarkastelun asetelmassa pystykarsintaluokka on diskreetti, luokitteluasteikollinen sa-

tunnaismuuttuja, joka saa arvokseen 0 tai 1.  Karsitut tyvitukit ovat luokassa 1 ja karsi-

mattomat luokassa 0. Sisälaatutunnukset ovat jatkuvia ja numeerisia taustamuuttujia, 

joiden eroja luokkien välillä tarkastellaan. Tarkasteluun valittiin kvalitatiivisen pohdin-

nan kautta muuttujat, joilla oli lähtökohtaisesti suurin kyky selittää pystykarsintaluok-

kaa.  

Tutkimuksen tulosten tilastollisessa tarkastelussa keskitytään kahden riippumattoman 

otoksen vertailuun. Mahdollisia eroja otosten välillä tarkastellaan sisälaatua kuvaavien 

tunnusten avulla, jotka esitellään seuraavassa luvussa. Luokkien analysointi aloitetaan 

aineiston yleisellä kuvauksella, jossa sisälaatutunnuksia tarkastellaan tilastollisten tun-

nuslukujen, kuten keskiarvon, mediaanin ja keskihajonnan, sekä ruutu- ja janakaavioi-

den avulla.  

Erojen kuvailun lisäksi tutkittiin sisälaatutunnusten välistä lineaarista riippuvuutta Pear-

sonin korrelaatiokertoimen avulla. Laatutunnusten arvojen välisiä eroja osapopulaatioi-

den, eli pystykarsintaluokkien kesken tarkastellaan t-testin ja Welchin-testin avulla. 

Pystykarsintaluokkien välistä eroa sisälaatutunnuksessa pidettiin tilastollisesti merkittä-

vänä, jos tunnuksen p-arvo on alle 0,05. Sisälaatutunnusten oletetaan noudattavan nor-

maalijakaumaa. 
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4 Tulokset 

 

4.1 Aineiston yleiskuvaus 

 

Aineiston kaikista tyvitukeista mitattiin tukkimittarin avulla yleiset runkotunnukset. Tuk-

kimittarin määrittämät tukin latvaläpimitta, pituus- ja tilavuusmittaukset ovat tukkitomo-

grafin mittauksia luotettavampia, koska tukkikuljetin ei katkea tukkimittarin kohdalla. 

Kuljettimen katkeamisesta aiheutuu vähäistä mittavirhettä, joka voidaan havaita myös 

röntgenkuvan vääristymisenä. Röntgenkuljettimen katkeamisesta johtuvan mittavirheen 

ohella on mainittava kolmen karsitun tyvitukin mittauksessa tapahtuneen kuljettimien va-

lokennoista johtunut mittausvirhe, jonka seurauksena näistä tukeista ei ole saatavilla mit-

taustietoja. Mittaustiedot puuttuvat tukeilta, joiden järjestysnumerot olivat 318., 490. ja 

560. 

Kaikkien aineistoon kuuluvien tyvitukkien keskimääräinen latvaläpimitta oli 20,96 cm ja 

keskihajonta 2,81 cm. Kaikkien tyvitukkien keskimääräinen tyviläpimitta oli vastaavasti 

28,54 cm, keskihajonnan ollessa 3,85 cm. Tyviläpimitta kuvaa aineistoa latvaläpimittaa 

paremmin, koska tukit katkaistiin eri pituuksiin, joten latvaläpimitta ei ole vertailukelpoi-

nen tunnus. Tyviläpimitta vaihteli koko aineistossa välillä 16,84–42,36 cm (Kuva 12). 

Pystykarsitut tyvitukit olivat keskimäärin järeämpiä kuin karsimattomat. Karsittujen kes-

kimääräinen latvaläpimitta oli 21,15 cm keskihajonnan ollessa 27,72 cm. vastaavasti kes-

kimääräinen tyvihalkaisija 28,82 cm keskihajonnan ollessa 3,80 cm. Karsimattomilla ty-

vitukeilla keskimääräinen latvaläpimitta ylitti vain niukasti 20 cm, keskihajonnan ollessa 

2,81 cm. Keskimääräinen tyvihalkaisija karsimattomilla oli 27,09 cm ja keskihajonta 3,83 

cm. Sekä karsittujen, että karsimattomien tyvitukkien joukossa oli tukkeja, joiden 

latvaläpimitta alitti tukin minimiläpimitan (15 cm). Alimittaisten tukkien päätyminen 

koetukkien joukkoon johtui korjuun katkontavirheistä. 

Aineiston sopivuus pystykarsinnan vaikutuksia tutkivaan analyysiin ei ollut paras 

mahdollinen. Puiden alhaisen tyviläpimitan vuoksi oksatonta pintapuuta ei ole ehtinyt 

muodostua kuin ainoastaan aineiston suurimmille puille. Tästä syystä aineistosta 

päätettiin valita yli 28 cm tyviläpimitaltaan olevat tukit. Aineiston rajauksen jälkeen 



45 

 

molemmista ryhmistä saatiin vielä analyysin kannalta riittävät otokset (karsimattomat, 

n=41 ja, karsitut n=270).  

 

 

Kuva 12. Koko aineiston tyviläpimittajakauma. 

 

Pystykarsittujen ja karsimattomien mäntyjen välinen keskimääräinen kokoero selittyy 

puiden harvennusperiaatteesta, jossa pystykarsitut puut jätetään metsään kasvamaan ja 

harvennukset luonnollisesti kohdistetaan heikkolaatuisiin puihin. Toisaalta karsintaa 

myös kohdistetaan karsintahetkellä suurimpiin ja parhaiten kasvaviin yksilöihin. Puiden 

kasvuolosuhteiden voidaan olettaa pysyvän samana myös tulevaisuudessa, jolloin karsitut 

puut ovat päätehakkuuiässä keskimäärin karsimattomia tyviä kookkaampia.  

Tukkimittarin mittaamien runkotunnusten avulla on mahdollista määrittää jokaiselle ty-

vitukille laatuluokka (Kuva 13). Laatuluokat perustuvat yleisesti määritettyihin mäntytu-

kin mitta- ja laatuvaatimuksiin. Esimerkiksi A-laatutyvet ovat latvaläpimitaltaan 25–27 

cm ja pituudeltaan 270–610 cm. Muihin tyviin kuuluvat läpimitaltaan yli 15 cm ja pituu-

deltaan 430–610 cm tyvitukit. Tyvitukeista osa lajiteltiin väli- ja latvatukeiksi, koska tuk-

kimittari käyttää tukin sijainnin määrityksessä tietoja tukin kartiokkuudesta ja oksaisuu-

desta, jolloin on mahdollista, että lieriömäinen ja oksainen tyvi lajitellaan väli- tai latva-

tukiksi. Lisäksi molemmissa ositteissa oli alamittaisia tukkeja, sekä yksi tukki, jonka tuk-

kimittari luokitteli muotovialliseksi. 
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Kuva 13. Puutavaran laadun jakautuminen aineiston tyvitukeissa.  

 

Aineiston laatujakaumassa voidaan tehdä huomioita suuristakin eroista pystykarsinta-

luokkien välillä. Karsituista tyvitukeista 50 % saivat parhaan A-laadun, kun vastaava 

osuus karsimattomista oli vain 32 %. Karsimattomat luokiteltiin useammin karsittuja use-

ammin ”muu tyvi”-luokkaan. Joidenkin tukkien tapauksissa mittalaitteisto oli luokitellut 

tukkeja väli- ja latvatukeiksi, mikä johtuu vääristä katkontapituuksista ja tyvitukeille epä-

tyypillisistä muodoista.   

Tutkimusleimikon männyt apteerattiin hakkuukoneen automaattisella katkonnalla, tavan-

omaisia hinta- ja tavoitematriiseja käyttäen. Tukkien pituudet (Kuva 14) vaihtelivat koko 

aineistossa välillä 378–627 cm ja suurin osa aineiston tukeista asettuivat pituuden puo-

lesta välille 428–577 cm. Molemmat pystykarsintaluokat olivat tasaisesti edustettuina ja 

ainoastaan yhden tukin pituus ylsi 6 metriin, mutta muuten tyvitukit asettuivat oletetun 

pystykarsintakorkeuden (noin 6 metriä) alapuolelle. 
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Kuva 14. Tyvitukkien pituuksien jakautuminen aineistossa. 

 

4.2 Tukkien sisälaatutunnukset 

 

Tyvitukeista mitattiin tukkitomografin avulla erilaisia sisäistä laatua kuvaavia tunnuksia. 

Tunnuksia käytetään tukkien sisäisen laatulajittelun apuna ja niiden päämäärä on opti-

moida tukkien sahausarvoa. Tunnukset kertovat esimerkiksi sydänpuun minimihalkaisi-

jan sijainnin tukissa tai oksakiehkuran välisen etäisyyden. Röntgenlaite on kalibroitu tuk-

kimittarin avulla ja esimerkiksi laitteiden mittaamat tukkien kuorelliset tilavuudet korre-

loivat hyvin voimakkaasti (Kuva 15). 

Pystykarsintaa selittävät sisälaadun tunnukset lasketaan röntgenkuvien harmaasävyarvo-

jen tulkintaan perustuvien algoritmien avulla. Algoritmien rakenteiden yksityiskohtainen 

käsittely ei tämän tutkimuksen yhteydessä ole mahdollista, koska algoritmien sisältö kuu-

luu Finnos Oy:n yrityssalaisuuksien piiriin.  
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Kuva 15. Tukkimittarin ja röntgenlaitteen mittaamien kuorellisten tilavuuksien välinen 

korrelaatio. Pisteet asettuvat suoralle ja mittaustulokset korreloivat voimakkaasti. Seli-

tysaste, R2 saa arvon 0,9971. 

 

Jotta aineiston pystykarsintaluokat olisivat vertailukelpoisia, valittiin molemmista luo-

kista tyvitukit, joiden tyviläpimitta oli tukkimittarilta saatujen tietojen mukaan yli 28 cm. 

Erikokoisten tukkien sisäominaisuuksien vertaileminen ei olisi tutkimuksen tavoitteen 

kannalta mielekästä, koska pieniläpimittaisilla tukeilla pintapuuta ei ole ehtinyt muodos-

tua. Karsituista puista 270 kpl ja karsimattomista 41 kpl valittiin yksityiskohtaisempaan 

sisälaadun arviointiin, jonka perustana ovat puuaineen sisäistä laatua kuvaavia tunnuksia. 

Näiden 90 tunnuksen joukosta valittiin pystykarsintaa parhaiten selittävät muuttujat, jotka 

käsitellään seuraavaksi. 
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4.2.1 Oksaisuusindeksi 

 

Koko tukin oksaisuutta kuvaa oksaisuusindeksi, jossa algoritmi laskee tukin oksien ko-

konaistilavuuden (Vo) ja tukin kuorettoman tilavuuden (Vk) välisen suhteen. Oksaisuus-

indeksi (Io) ilmoitetaan prosentteina: 

 

[3] 

Io = (Vo  /  Vk) * 100 

 

Jossa Io on tukin oksaisuusindeksi, Vo on tukin oksien kokonaistilavuus ja Vk on tukin 

kuoreton tilavuus. 

 

Röntgenlaite analysoi oksatilavuutta neljältä suunnalta saatujen projektioiden har-

maasävyarvojen maksimiderivaattojen avulla. Maksimiderivaattoja käytetään oksien tun-

nistamiseen, koska oksat ovat puuaineen tiheimpiä kohtia, jolloin myös harmaasävyarvot 

saavat näissä pisteissä maksimiarvoja. Kuten kuvasta 16 voidaan havaita, oksien erotta-

minen sydänpuusta on mahdollista tehdä hyvällä tarkkuudella. Pinta- ja kesäpuun tihey-

det voivat yltää lähelle oksien tiheyttä, jolloin oksatilavuuden laskennassa voi ilmetä vir-

hettä. 

 

 

Kuva 16. Muuttamalla röntgenkuvan värihistogrammia saadaan oksat erotettua muusta 

puuaineesta. Kuva on erityisen oksaisesta välitukista, jonka oksaisuusindeksiksi mitattiin 

6,4 % (Finnos Oy 2016). 
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Oksaisuusindeksi mahdollistaa tilavuudeltaan erikokoisten tukkien vertailun. Oksaisuus-

indeksi ottaa huomioon tukin tilavuuden, johon vaikuttaa läpimitta ja pituus. Pituus vai-

kuttaa tukin oksaryhmien lukumäärään ja oksatilavuuteen oleellisesti, koska männyllä 

oksat asettuvat selkeisiin ryhmiin tukin puun rungolla. Pidemmät tukit sisältävät luulta-

vasti enemmän oksakiehkuroita kuin pienemmät, joten pelkkä oksatilavuus ei ole suoraan 

käyttökelpoinen suure luokkien välisten erojen vertailemiseksi. Oksaisuusindeksiä hyö-

dynnetään tukkien laatulajittelussa ja sillä voidaan hyvin tehokkaasti vaikuttaa sa-

hauserien laatuihin, koska puuaineen suhteellisella oksaisuudella on sahatavaran laadussa 

oleellinen vaikutus.  

Pystykarsinnan oletetaan vähentävän oksaisuutta puuaineessa, joten myös karsittujen pui-

den oksaisuusindeksin tulisi olla karsimattomia pienempi. Aineiston karsittujen tyvituk-

kien keskimääräinen oksaisuusindeksi oli 3,66 % keskihajonnan ollessa 0,87 %. Karsi-

mattomilla tyvitukeilla keskimääräinen oksaisuusindeksi oli karsittuja korkeampi, 3,94 

%, mutta samalla luokan sisäinen hajonta oli suurta (0,94 %). Luokkien keskivirheet oli-

vat 0,053 % (n=270) ja 0,147 % (n=41). Tämän tutkimuksen kanssa vertailukelpoisia mit-

tauksia oksien osuudesta puutavaran tilavuudesta ei tieteellisistä kirjallisuuslähteistä 

löydy. Kirjallisuusmainintoja puun oksaisuustilavuudesta löytyy Nylinderin ja Hägglun-

din (1955) selvityksestä ja tutkijat mainitsevat kuusen oksatilavuuden olevan tukkipuu-

kokoisissa rungoissa prosentin luokkaa. Oksatilavuuden vertailu puulajien ja mittausme-

netelmien kesken ei ole mahdollista, mutta tämä antaa viitteitä laskentamenetelmän luo-

tettavuudesta.  

Oksatilavuuden määrittäminen röntgenkuvista on haasteellista, koska tiheyden muutokset 

eivät ole kovin jyrkkiä, vaan tiheys laskee vähitellen oksapuun ja muun puuaineen välillä. 

Epätarkkuutta aiheuttaa toisaalta pintapuun sekoittuminen oksapuuksi. Onkin todennä-

köistä, että röntgenlaitteen ilmoittamat oksatilavuudet ovat lieviä yliarvioita puun todel-

lisesta oksatilavuudesta.  
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Kuva 17. Keskimääräinen oksaisuusindeksi karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien 

kesken. Karsimattomilla tyvitukeilla keskimääräinen oksaisuusindeksi oli 0,27 % karsit-

tuja korkeampi. 

 

4.2.1.1 Tukin latvapään oksaisuusindeksi 

 

Tukin latvapään oksaisuusindeksi lasketaan samalla menetelmällä kuin koko tukin oksai-

suusindeksi, mutta laskennassa huomioidaan vain tukin latvapäässä sijaitsevat oksat. Tu-

kin latvapäällä tarkoitetaan tukkiosuutta, joka alkaa tukin puolivälistä jatkuen tukin ka-

penevaan päähän. Tukin latvapään oksaisuusindeksin voidaan olettaa selittävän pystykar-

sintaluokan eroa koko tukin oksaisuusindeksiä paremmin, koska pystykarsinnassa vaiku-

tetaan kyseiselle alueelle tukkia. Tyvipään oksaisuusindeksin erot eivät johdu pystykar-

sinnasta, vaan esimerkiksi erilaisista ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat kuivien oksien 

luontaiseen karsiutumiseen.  
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Kuva 18. Keskimääräinen latvapään oksaisuusindeksi karsittujen ja karsimattomien ty-

vitukkien kesken. Latvapään oksaisuusindeksi oli koko tukin oksaisuusindeksiä hieman 

korkeampi. 

 

Pystykarsinnasta huolimatta erot latvan oksaisuusindeksissä jäivät vähäisiksi. Karsittujen 

tyvitukkien keskimääräinen latvan oksaisuusindeksi oli aineistossa 3,89 % keskihajonnan 

ollessa 1,17 %. Karsimattomien tyvitukkien kohdalla keskimääräinen oksaisuusindeksi 

oli latvassa 4,17 % ja keskihajonta 1,34 %. Luokkien keskivirheet olivat 0,07 % ja 0,21 

%. 

Karsimattomien tyvitukkien latvapään oksaisuudesta voidaan tehdä havaintoja röntgen-

kuvien avulla. Kuvassa 19 esitelty karsimattoman (tukki 61.) ja karsitun (tukki 28.) tyvi-

tukkien latvapäät, josta voidaan vaivatta erottaa selkeitä laatueroja. Erityisesti silmiinpis-

tävää ovat erot oksakulmissa, mikä viittaa erilaisiin ympäristöolosuhteisiin puiden välillä. 

Pystykarsinta ei selitä eroja oksien paksuudessa, mutta karsimattomien tyvien sisäoksien 

jatkuminen syvemmälle pintapuuhun antaa viitteitä pystykarsinnan vaikutuksista.  
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Kuva 19. Pystykarsitun (yllä) ja karsimattoman tyvitukin latvapään röntgenkuvat. Karsi-

tun tyven latvapään oksaisuusindeksi (2,9 %) oli karsimatonta (4,8 %) huomattavasti pie-

nempi (Finnos Oy 2016). 

 

4.2.2 Oksaryhmien keskimääräinen pituus 

 

Oksaryhmien, tai tavanomaisemmin oksakiehkuroiden ominaisuuksia kuvaavia tunnuk-

sia ovat oksaryhmien keskimääräinen pituus, oksaryhmien lukumäärä, oksaryhmäväli 

keskimäärin sekä oksaryhmävälien minimi, maksimi ja hajonta. Tutkimuksen kannalta 

käyttökelpoisimmaksi tunnukseksi valittiin oksaryhmien keskimääräinen pituus (Kuva 

20), joka lasketaan määrittämällä oksaryhmän alku- ja loppukohta. Oksaryhmän alku-

kohta saadaan läheltä puun ydintä. Loppukohta saavutetaan oksan ja puun pinnan väli-

sessä pisteessä. Oksaryhmän pituuteen vaikuttavat eniten oksakulma ja oksien pituus. Ok-

san pituuden kannalta puiden pystykarsinnalla olisi myös oksaryhmän pituutta kaventava 

vaikutus, jolloin voidaan odottaa eroja pystykarsintaluokkien välillä. 
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Kuva 20. Vähäoksaisen tyvitukin röntgenkuva. Oksaryhmän alku- ja loppukohtaa on vai-

kea määritellä yhden projektion avulla, koska oksat voivat jäädä toistensa peittoon, eikä 

todellinen oksakulma selviä kuvasta. Kuvaan on punaisella suorakulmiolla hahmoteltu 

oksaryhmän todellista kokoa (Finnos Oy 2016). 

  

Karsittujen mäntyjen oksaryhmien keskimääräisen pituuden voidaan odottaa olevan ly-

hempi kuin karsimattomilla. Erot johtuvat puiden valinnasta, koska pystykarsinta ohjeis-

tetaan tehtäväksi oksille, joiden oksakulma on mahdollisimman suuri. Pystykarsittaviksi 

puiksi valikoituvat näin yksilöt, joiden oksakulma on lähellä suoraa kulmaa. Lähellä suo-

rakulmaa olevien oksien karsimisella vähennetään karsinnasta aiheutuvia vahinkoja. Ok-

saryhmän keskimääräisellä pituudella on merkitystä komponenttituotannon saannossa, 

sillä oksaryhmän pituus vaikuttaa oksattoman puun pituuteen. Oksaryhmän pituuden voi-

daan toisaalta ajatella korreloivan muiden puuaineen laatua kuvaavien tunnusten, kuten 

puuaineen tiheyden ja lustopaksuuden kanssa.  
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Kuva 21. Oksaryhmien keskimääräinen pituus karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien 

kesken.  

 

Lievää eroa karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien välille kehittyi ja karsittujen tyvien 

oksaryhmien keskimääräinen pituus osoittautui odotetusti karsimattomia lyhemmäksi. 

Karsituissa tyvitukeissa keskimääräinen oksaryhmän pituus oli 90,58 mm keskihajonnan 

ollessa 15,44 mm. Karsimattomilla oksaryhmän pituus oli keskimäärin 101,98 mm ja kes-

kihajonta 18,98 mm. Luokkien keskivirheet olivat 0,94 mm ja 2,96 mm.  

 

4.2.3 Tukin oksien ja oksaryhmien tilavuus 

4.2.3.1 Suurimman oksan suhteellinen tilavuus 

 

Pystykarsinnan vaikutuksesta oksien kasvu lakkaa, jolloin karsituissa tyvitukeissa oksien 

tilavuus olisi loogisesti pienempi kuin karsimattomissa tyvitukeissa. Suurimman oksan 

tilavuudesta on johdettu oksaisuusindeksin (Io) tapainen tunnus, joka kuvaa tukin suurim-

man oksan tilavuuden (Vok) suhdetta koko tukin kuorettomaan tilavuuteen (Vk). Suurim-

man oksan suhteellinen tilavuus, Iso ilmoitetaan prosentteina ja lasketaan kaavalla: 
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[4] 

 

Iso = (Vok / Vk) * 100 

 

Jossa Iso on tukin suurimman oksan suhteellinen tilavuus, Vok on suurimman oksan tila-

vuus ja Vk on tukin kuoreton tilavuus. 

 

Suurimman oksan tilavuuden suhdetta koko tukin tilavuuteen kuvaavassa tunnuksessa il-

meni selkeää eroa karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien välillä. Karsituissa tyvitu-

keissa suurimman oksan tilavuus vaikuttaisi olevan selkeästi pienempi suhteutettuna 

koko tukin tilavuuteen kuin karsimattomissa. Karsituilla tyvitukeilla tunnuksen keskiarvo 

oli 0,157 % ja keskihajonta 0,037 %. Karsimattomissa suurimman oksan suhde koko tu-

kin tilavuuteen oli keskimäärin 0,187 % ja keskihajonta oli luokassa 0,045 %. Tunnuksen 

keskivirheet olivat luokissa 0,002 % ja 0,007 %. 

 

 

Kuva 22. Keskimääräinen suurimman oksan tilavuuden suhde tukin kuorettomaan tila-

vuuteen karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien kesken.  
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4.2.3.2 Suurimman oksaryhmän suhteellinen tilavuus 

 

Edellisen tunnuksen tapaan, oksaryhmien tilavuuden voidaan ennustaa olevan karsittujen 

tyvitukkien kesken karsimattomia pienempi, koska koko oksakiehkura poistetaan pysty-

karsinnassa. Mahdollinen ero näkyisi oksaryhmän suhteellisessa tilavuudessa yksittäistä 

oksaa selkeämmin, koska on epätodennäköistä, että koko oksakiehkura karsiutuu luontai-

sesti, esimerkiksi lumen painosta. 

 

Tunnus ilmoitetaan prosentteina ja lasketaan kaavalla: 

[5] 

 

Isr = ( Vor /   Vk) * 100 

 

Jossa Isr on suurimman oksaryhmän suhteellinen tilavuus, Vor on suurimman oksaryhmän 

tilavuus ja Vk on tukin kuoreton tilavuus. 

 

Erot luokkien välillä eivät kuitenkaan osoittautuneet kovin merkittäviksi. Karsittujen ty-

vitukkien kesken keskimääräinen suurimman oksaryhmän tilavuuden suhde tukin tila-

vuuteen oli 0,400 % ja keskihajonta 0,094 %, kun karsimattomilla samat tunnusluvut oli-

vat 0,469 % ja 0,012 %. Luokkien keskivirheet olivat 0,006 % ja 0,018 %.  
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Kuva 23. Keskimääräinen suurimman oksaryhmän tilavuuden suhde koko tukin kuoret-

tomaan tilavuuteen karsittujen ja karsimattomien kesken. 

 

4.2.5 Muut sisälaatutunnukset 

 

Muita tukin sisäisiä ominaisuuksia kuvaavia tunnuksia, jotka mahdollisesti voivat selittää 

eroa karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien välillä, ovat sydän- ja pintapuun tiheys ja 

vuosiluston leveys. Puuaineen tiheyteen vaikuttaa erityisesti puun kasvunopeus, jolloin 

ero luokkien välillä johtuisi enemmän pystykarsittavien puiden valintamenetelmästä kuin 

itse pystykarsinnasta. Karsintaan ei suositella puita, joiden oksien läpimitta ylittää 25 mm. 

Oksien suuri läpimitta kertoo männylle liian rehevästä kasvupaikasta. Karsimattomat ty-

vitukit olivat sijoittuneet kuvion perälle, jossa männikkö vaihtuu kuusikoksi. Samalla kas-

vupaikkatyyppi muuttuu jyrkästi kohti mustikkatyyppiä, kun laadultaan parhaat männyt 

kasvoivat matalan rinteen harjalla. On syytä epäillä, että karsimattomien puiden sijoittu-

minen kuvion syrjään johtui pystykarsinnan suorittaneiden henkilöiden työtavasta. Lä-

hellä tietä olleet puut karsittiin ensin. 

 

4.2.5.1 Keskimääräinen vuosiluston leveys 

 

Keskimääräisen luston leveys määrittäminen perustuu kesä- ja kevätpuun tiheyseroihin. 

Kesäpuun selluloosapitoisuus on jopa kolminkertainen kevätpuuhun verrattuna, minkä 

seurauksena kesäpuun tiheys vaihtelee välillä 810–920 kg/m3, kun kevätpuun tiheys on 
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300–370 kg/m3. Lustojen keskimääräinen paksuus lasketaan tulkitsemalla röntgenkuvan 

(Kuva 25) harmaasävyarvoja tukin sydänpuun alueelta. Puun ydinaluetta ei huomioida 

laskennassa.  

 

 

Kuva 24. Keskimääräisen vuosiluston leveys karsittujen ja karsimattomien tukkien kes-

ken. 

 

Merkittäviä eroja keskimääräisissä vuosiluston leveyksissä ei aineiston karsittujen ja kar-

simattomien tyvitukkien kesken ilmennyt. Karsimattomista puista mitattu vuosiluston le-

veys oli hieman karsittuja puita suurempi. Karsittujen tyvitukkien keskimääräinen vuosi-

luston paksuus oli 2,50 mm keskihajonnan ollessa 0,26 mm. Vastaavasti karsimattomien 

tyvien luokassa vuosiluston paksuus oli keskimäärin 2,56 mm ja keskihajonta 0,35 mm. 

Luokkien keskivirheet olivat 0,0018 mm ja 0,0158 mm. Voidaan todeta, että aineisto oli 

sydänpuun vuosilustojen paksuuksien suhteen yhdenmukainen. Mikäli pystykarsinta 

kohdistettaisiin eläviin oksiin, voisi toimenpiteellä olla vaikutuksia puun kasvuun ja vuo-

siluston paksuuteen. 
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Kuva 25. Leikkaus tyvitukin röntgenkuvasta, josta voidaan silmämääräisesti havaita 

puun lustorakenne. Ytimen läheisyydessä tiheyserot ovat hyvin pieniä, jolloin lustojen 

erottaminen on vaikeaa (Finnos Oy 2016). 

 

4.2.5.2 Pintapuun tiheys 

 

Aineiston mittaustiedoissa puuaineen tiheys on eroteltu sydän- ja pintapuun tiheyksiksi 

ja ne ilmoitetaan indeksinä. Pintapuun tiheyden tarkastelu perustuu ajatukseen, jossa kar-

simattomien puiden pintapuun tiheys olisi karsittuja puita korkeampi, mikä johtuu oksien 

vaikutuksesta ympäröivään puuaineeseen. Kärkkäisen (2003) mukaan puuaineen tiheys 

kasvaa oksien läheisyydessä. Kaikesta huolimatta, jo edellä mainittu haaste tuoreen pin-

tapuun ja oksien erottamisessa voi aiheuttaa ongelmia ilmiön todentamisessa. 
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Kuva 26. Aineiston tyvitukkien pintapuun tiheyden vaihtelu. 

 

Karsitut tyvitukit osoittautuivat karsimattomia hieman tiheämmiksi. Merkittävää eroa 

luokkien välille ei tunnuksessa kuitenkaan saatu ja hajonta pintapuun tiheyksissä oli 

suurta. Karsittujen tyvitukkien keskimääräinen pintapuun tiheys oli aineistossa keskimää-

rin 121,45 ja keskihajonta 3,83. Karsimattomien tyvitukkien luokassa tiheyden keskiarvo 

oli 122,12 ja keskihajonta 4,12. Luokkien keskivirheet olivat 0,233 ja 0,644.  

 

4.3 Tilastollinen analyysi 

4.3.1 Puuaineen sisälaatutunnusten välisten riippuvuuksien tarkastelu 

 

Aineiston tilastollisen tarkastelun ensimmäisessä osassa tutkittiin laatutunnusten välisiä 

korrelaatioita Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla (Taulukko 4). Pearsonin korrelaatio-

kertoimien perusteella laatutunnukset ovat keskenään voimakkaassa riippuvuussuhteessa. 

Tunnusten välinen korrelaatio oli hyvin odotettavaa, sillä monet tunnuksista kuvailevat 

samaa puuaineen ominaisuutta. On luontevaa, että suurimman oksan suhteellisen tilavuu-

den kasvaessa, myös suurimman oksaryhmän tilavuus ja oksaindeksi kasvavat. Vuosilus-

ton leveyden korreloituminen muiden tunnusten kanssa ei myöskään tullut yllätyksenä, 

koska myös aiemman tutkimustiedon mukaan männyn oksien paksuus ja oksakulma kas-

vavat puun kasvunopeuden kiihtyessä (Kärkkäinen 2003). Sisälaatutunnuksista vain pin-
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tapuun tiheyden korreloituminen muiden tunnusten kesken oli selvästi heikompaa. Pinta-

puun tiheys näytti korreloituvan eniten suurimman oksaryhmän suhteellisen tilavuuden 

kanssa. 

 

Taulukko 4. Tunnusten väliset korrelaatiokertoimet. Kaikki korrelaatiokertoimet ovat ti-

lastollisesti merkitseviä (p-arvo > 0,001). 

 

 

Tukin latvapään oksaisuusindeksi ja koko tukin oksaisuusindeksi korreloivat tunnuksista 

voimakkaimmin (0,801). Muita vahvasti korreloituvia tunnuksia olivat suurimman oksan 

ja oksaryhmän suhteellinen tilavuus (0,977), sekä oksaryhmän keskimääräinen pituus ja 

oksaryhmän suhteellinen tilavuus (Kuva 27). Eräs mielenkiintoinen korrelaatio löytyi 

keskimääräisten vuosilustojen paksuuksien ja suurimman oksaryhmän indeksin välillä 

(Kuva 28). 
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Kuva 27. Oksaryhmien keskimääräisen pituuden ja suurimman oksaryhmän suhteellisen 

tilavuuden välinen korrelaatio. 

 

 

Kuva 28. Keskimääräisen vuosiluston paksuuden ja suurimman oksaryhmän suhteellisen 

tilavuuden välinen korrelaatio. 
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4.3.2 Pystykarsintaluokkien välinen varianssi 

 

Pystykarsittujen ja karsimattomien laatutunnusten variansseja testattiin Levenen-testillä 

(Taulukko 5). Testistä selvisi, että lähes kaikkien laatutunnusten osalta luokkien varians-

sit ovat selkeästi yhtä suuria (p-arvo>0,05). Ainoastaan vuosiluston leveyden varianssissa 

oli merkittävää eroa luokkien välillä. Levenen testin p-arvot olivat latvapään oksaisuus-

indeksin, suurimman oksan ja oksaryhmän suhteellisen tilavuuden kohdalla hyvin lähellä 

0,05-merkitsevyystasoa, minkä vuoksi keskiarvojen välistä eroa päätettiin tarkastella pe-

rinteisen t-testin lisäksi Welchin-testillä, joka ottaa paremmin huomioon varianssien 

eriarvoisuuden. Yhtä suuret varianssit eri pystykarsintaluokissa kertovat siitä, että luok-

kien keskiarvojen vertailu on mielekästä. 

 

Taulukko 5. Levenen-testin mukaiset F- ja p-arvot puuaineen sisälaadun tunnuksille.  

Sisälaadun tunnus F-arvo p-arvo 

Oksaisuusindeksi (%) 0,2116 0,6458 

Latvapään oksaisuusindeksi (%) 3,4645 0,0636 

Oksaryhmän keskimääräinen pituus (mm) 2,0739 0,1509 

Suurimman oksan suhteellinen til. (%) 2,7461 0,0985 

Suurimman oksaryhmän suhteellinen til. (%) 3,2445 0,0726 

Vuosilustojen keskimääräinen paksuus (mm) 6,3838 0,0120 

Pintapuun tiheys (indeksi) 0,5040 0,4783 

 

 

4.3.3 Sisälaatutunnusten tilastollinen selityskyky 

 

Studentin t-jakaumaa noudattavassa t-testissä on mahdollista vertailla kahden normaali-

jakautuneen osapopulaation keskiarvoja ja määrittää keskiarvojen välisen eron merkit-

sevyys aineiston karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien välillä. Tutkimuksen merkit-

sevyystasoksi valittiin 0,05. Testin nollahypoteesina on, että keskiarvot ovat samat.  

Oksaisuusindeksissä karsimattomien ja karsittujen välinen keskimääräinen ero oli aineis-

ton järeimpien tukkien kohdalla 0,27 %. Karsimattomat tyvitukit olivat 7,6 % karsimat-

tomia oksaisempia. Ero karsimattomien ja karsittujen tyvitukkien kohdalla ei kuitenkaan 
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osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi 95 %:n luottamusvälillä. Tunnuksen selitysas-

tetta kuvaava p-arvo oli 0,06. Tunnuksen suhteellisen korkea variaatiokerroin (23,9 %) 

kertoo suuresta vaihtelusta luokkien sisällä, jolloin erityisesti karsimattomien tyvitukkien 

melko pieni otanta (n=41) osoittautui ongelmalliseksi. 

Latvapään oksaindeksissä luokkien välinen keskimääräinen ero mukaili koko tukin ok-

saisuusindeksin eroa, ollen 0,28 %. Karsimattomat tyvet olivat tukkien latvapäästä 7,2 % 

karsittuja tukkeja oksaisempia ja luokkien keskimääräinen variaatiokerroin oli 31,2 %, 

mikä kertoo hyvin suuresta luokkien sisäisestä hajonnasta. Tilastollisesti tarkasteltuna 

tunnuksen merkitsevyys jäi heikoksi (p-arvo=0,166). 

Pystykarsintaluokkien välinen ero osoittautui tilastollisesti tarkasteltuna vahvasti merkit-

seviksi (p<0,05) keskimääräisissä oksaryhmän pituuksissa, sekä suurimman oksan ja ok-

saryhmän suhteissa tukin kuorettomaan tilavuuteen. Karsimattomien tyvitukkien luo-

kassa oksaryhmien keskimääräinen pituus oli 12,6 % karsittuja pidempi. Suurimman ok-

san ja oksaryhmän suhteellisissa tilavuuksissa karsimattomat olivat 19,5 % ja 17,2 % ok-

saisempia kuin karsitut tyvitukit.  

Vuosilustojen keskimääräinen paksuus erosi toisista tunnuksista luokkien varianssien 

suhteen. Levenen testin kautta selvisi, että luokkien varianssit olivat vuosilustojen pak-

suuksissa eri suuria. Vuosilustojen leveys osoittautui karsimattomissa tyvitukeissa vain 

2,44 % karsittuja suuremmiksi. Ero pystykarsintaluokkien välisessä vuosiluston levey-

dessä ei osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi (p>0,05). 

Viimeiseksi luokkien välistä eroa tarkasteltiin pintapuun tiheydessä. Tiheys esitetään tun-

nuksessa indeksin avulla ja keskimäärin karsimattomien tyvien pintapuun tiheys oli 0,55 

% karsittuja korkeampi. Luokkien sisäinen hajonta oli tunnuksessa hyvin suurta ja luok-

kien variaatiokertoimen arvoksi tuli 28,5 %. Tilastollisesti pintapuun tiheydessä ei ilmen-

nyt merkitsevyyttä 95:n % luottamusvälillä (p>0.05). 
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Taulukko 6. Studentin t-testin tulokset.  

Sisälaadun tunnus t-arvo p-arvo 

Oksaisuusindeksi (%) 1,8853 0,0603* 

Latvapään oksaisuusindeksi (%) 1,3898 0,1656 

Oksaryhmän keskimääräinen pituus (mm) 4,2646 0,0000*** 

Suurimman oksan suhteellinen til. (%) 4,8192 0,0000*** 

Suurimman oksaryhmän suhteellinen til. (%) 4,2316 0,0000*** 

Vuosilustojen keskimääräinen paksuus (mm) 1,0765 0,2872 

Pintapuun tiheys (indeksi) 1,0402 0,2991 

 

4.3.3.1 Welchin-testin tulokset 

 

Welchin-testi on muunnelma Studentin t-testistä, jota voidaan käyttää tilanteissa, kun 

kahden populaation otokset tai varianssit ovat erisuuria. Tutkimuksen aineiston karsimat-

tomien puiden otoskoko jäi melko alhaiseksi (n=41) verrattuna karsittuihin (n=270). Wel-

chin-testi on antaa luotettavamman arvion keskiarvojen eron merkitsevyydestä tällaisessa 

tilanteessa. Levenen-testin mukaan populaatioiden varianssit olivat usean tunnuksen koh-

dalla lähellä 0,05 merkitsevyystasoa, minkä perusteella keskiarvojen välistä merkit-

sevyyttä oli tarpeen tarkastella Welchin-testillä. 

 

Taulukko 7. Welchin-testin tulokset. 

Sisälaadun tunnus W-testisuure p-arvo 

Oksaisuusindeksi (%) 3,1716 0,0809* 

Latvapään oksaisuusindeksi (%) 1,5837 0,2141 

Oksaryhmän keskimääräinen pituus (mm) 13,4354 0,0006*** 

Suurimman oksan suhde (%) 17,2016 0,0001*** 

Suurimman oksaryhmän suhde (%) 13,0641 0,0007*** 

Vuosilustojen keskimääräinen paksuus (mm) 1,1588 0,2872 

Pintapuun tiheys (indeksi) 0,9679 0,3298 

 

Welchin-testin tulokset eivät muuttaneet käsityksiä tilastollisesti merkitsevistä sisälaatu-

tunnuksista. 95 %:n luottamusvälillä merkitseviä eroja populaatioiden keskiarvoissa il-

meni tyvitukkien oksaryhmien keskimääräisissä pituuksissa, sekä suurimman oksan ja 

oksaryhmän suhteissa koko tukin kuorettomaan tilavuuteen. Oksaisuusindeksin p-arvo 

oli Welchin-testissä hieman korkeampi kuin perinteisessä t-testissä. 
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5 Tulosten tarkastelu 

 

5.1 Yleiset huomiot aineistosta 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin leimikolta, jolla kasvupaikan ravinteikkuus ja valo-olo-

suhteet vaihtelivat melko paljon. Karsitut puut olivat spatiaalisesti painottuneet männylle 

suotuisemmille kasvupaikoille. Leimikolta saatiin selvästi enemmän pystykarsittuja kuin 

karsimattomia tyvitukkeja. Huomion arvoista on myös, että pystykarsittujen puiden ver-

taaminen karsimattomiin on mielekästä, kun kyljestyneen oksan päälle on ehtinyt kasvaa 

pintapuuta. Oksattoman pintapuun leveyteen vaikuttaa pystykarsinnasta kulunut aika, 

mikä ei tutkimusleimikon kohdalla ollut kuin hieman yli 30 vuotta. Aineiston tuloksia ei 

voida näistä syistä pitää täysin yleistettävinä.  

Tyvitukkiaineistoa muokattiin tutkimuksen tavoitteita varten sopivammaksi rajaamalla 

tilastollinen tarkastelu koskemaan tukkeja, joiden tyviläpimitta ylitti 28 cm. Tällä menet-

telyllä saatiin eliminoitua muita sisäominaisuuksiin vaikuttava tekijöitä. Eri-ikäisten ty-

vien vertailu ei ole mielekästä, koska oksatonta pintapuuta on ehtinyt muodostua vain 

varttuneisiin puihin. Erityisesti ilman pystykarsintaa jääneiden tyvitukkien kohdalla ok-

sien luontainen karsiutuminen voi kestää pitkään (Kärkkäinen, 2003) ja pieniläpimittais-

ten tyvien kohdalla oksatonta pintapuuta ei ole välttämättä ehtinyt muodostua ollenkaan. 

 

5.2 Pystykarsittujen ja karsimattomien tyvitukkien laatuero 

 

Pystykarsittujen ja karsimattomien männyn tyvitukkien sisäisten laatutunnusten keskiar-

vojen vertailussa tuli selkeästi ilmi luokkien välinen laatuero. Laatuero luokkien välillä 

kävi ilmi systemaattisesti. Karsittujen tyvien sisäiset ominaisuudet olivat jokaisessa tar-

kastellussa sisälaatutunnuksessa karsimattomia paremmat. Erityisen suuria olivat erot 

suurimman oksan ja oksaryhmän suhteellisissa tilavuuksissa, sekä oksaryhmän keskimää-

räisessä pituudessa. Näissä sisäistä laatua kuvaavissa tunnuksissa luokkien keskiarvojen 

erot olivat myös tilastollisesti (p<0,001) merkitseviä. 

Sisälaatua kuvaavat tunnukset olivat keskenään voimakkaissa riippuvuussuhteissa. Tilas-

tollista merkitsevyyttä korrelaatiokertoimissa esiintyi kaikkien tunnusten kesken 95 %:n 
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luottamusväliestimaatilla. Erityisesti oksien ominaisuuksiin liittyvät tunnukset korreloi-

vat keskenään, mutta riippuvuuksia esiintyi myös vuosilustojen keskimääräisten pak-

suuksien ja oksaryhmien keskimääräisen pituuden välillä. Oksaryhmien keskimääräiseen 

pituuteen vaikuttaa ensisijaisesti oksakulma. Oksakulman ja männyn kasvunopeuden vä-

listä riippuvuutta on tutkittu paljon (Kärkkäinen 2003) ja näiden perusteella männyn nuo-

ruusvaiheen nopea kasvunopeus johtaa oksakulman kasvuun.  

Viitanen (2006) on diplomityössään tutkinut, miten sisälaatutunnusten muutokset vaikut-

tavat puutavarasta syntyvän keskisahatavaran laatujakaumaan. Kokeet on tehty UPM 

Korkeakosken sahan laitteistolla, joten tulosten vertailtavuuden voidaan olettaa olevan 

siedettävällä tasolla. Testien mukaan oksaisuusindeksin kasvu lisää eritysesti VI-laadun 

(seksta) osuutta 230A-laadun sahatavaran laatujakaumassa (Taulukko 8). Taulukosta voi-

daan havaita, että U/S-laadun osuuksien lasku oksaisuusindeksin kasvun myötä ei ole 

täysin johdonmukaista ja Viitanen (2006) esittää, että testin otoskoko ei ollut riittävä 

muutoksen havainnollistamiseksi. Testin tuloksista voidaan kuitenkin havaita, että oksai-

suusindeksin kynnysarvo sijaitsee noin 3,0 % kohdalla, jonka alittavilla tyvitukeilla U/S-

sahatavaran osuus on merkittävästi suurempi. Tuloksiin on syytä suhtautua varauksella ja 

Viitanen (2006) kommentoi laatujakaumien vaihtelevan jopa 10 % mittauskerrasta riip-

puen. Ilmiön perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että oksaisuusindeksin kyky selittää 

sahatavaran laatujakaumaa on heikko ja täsmällisen analyysin tekeminen edellyttäisi tes-

tejä, joissa otetaan huomioon myös muita sisälaatutunnuksia ja esimerkiksi oksien sijoit-

tuminen (puoleisuus) tukissa. 

 

Taulukko 8. Oksaisuusindeksin vaikutus A-tyven keskisahatavaran laatujakaumaan. 

VIKL on seksta-laatu kotimaan markkinoille. 

A-tyvi Oksaisuusindeksi (%) 

Sahatavaralaatu 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,5 - 3,8 3,8 - 4,2 

US 64,10 % 38,20 % 18,50 % 25,00 % 

V 32,80 % 48,50 % 64,80 % 47,50 % 

VI 3,10 % 13,20 % 14,80 % 22,50 % 

VIKL 0,00 % 0,00 % 1,90 % 5,00 % 

Hylky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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Järeimpien tyvitukkien pystykarsituista tukeista 84 % luokiteltiin A-laatuisiksi, kun kar-

simattomista vain 68 % oli A-laatuisia (Taulukko 9). Karsittujen tyvitukkien A-laatuisten 

tyvien keskimääräinen oksaisuusindeksi oli 3,4 % ja vastaavasti karsimattomien A-laa-

tuisten (n=28) tyvien 3,6 %. Viitasen (2006) oksaisuusindeksiin perustuvan sahatavara-

ennusteen mukaan ositteiden välinen ero U/S-laadun osuudessa voisi olla lähes 20 %. 

Karsituista tyvitukeista valmistetun sahatavaran VI-laadun osuus vähenisi taulukon (8) 

mukaisesti 1,6 % karsimattomiin verrattuna. Täytyy huomioida, että järeistä karsimatto-

mista tyvitukeista kertyi vain 28 tukkia ja oksaisuusindeksin hajonta oli suurta. Tulokset 

ovat monessa suhteessa suuntaa antavia. 

 

Taulukko 9. Aineiston järeimpien (tyviläpimitta> 28 cm) tyvitukkien laatujakaumat 

(Viitanen, 2006). 

 Luokka A-tyvi Muu tyvi Välitukki Mutka + lenko 

Karsimattomat 28 (68 %) 11 (27 %) 1 (2 %) 1 (2 %) 

Karsitut 227 (84 %) 42 (16 %) 1 (< 1 %) 0 (0 %) 

 

Tämän tutkielman tulosten suora vertaaminen Uusvaaran (1993) tai Miettisen ja Uusvaa-

ran (1983) sahauskokeiden tuloksiin ei ole mahdollista, mutta tulosten pohjalta voidaan 

kuitenkin tehdä karkeita vertauksia esimerkiksi ennustettujen sahatavaran laatujakaumien 

eroista. Miettisen ja Uusvaaran (1983) kokeessa arvioitiin pintalautojen lisäksi sydänta-

varasta valmistettujen soirojen laadun eroja karsittujen ja karsimattomien tukkien välillä. 

Koska pintalautojen ja oksaisuusindeksin välisestä riippuvuudesta ei ole tietoa, jou-

dumme tyytymään sydänsahatavaran laatuerojen tarkasteluun. 

Miettisen ja Uusvaaran (1983) tutkimuksesta huomioin arvoista on U/S-laadun erittäin 

suuri osuus (92,6 %) karsittujen tyvitukkien joukossa (Taulukko 10.) Karsimattomiin pui-

hin verrattuna U/S-laatua saatiin yli kaksi kertaa enemmän. Viitasen (2006) laskelmien 

mukaan edellä mainittu U/S-osuus edellyttäisi alle prosentin oksaisuustilavuutta. Tämän 

aineiston A-laatuisten tyvitukkien pienin oksaisuustilavuus oli 1,4 %.  
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Taulukko 10. Miettisen ja Uusvaaran (1983) sahauskokeiden 63 x 150-asetteen mukai-

nen laatujakauma. 

 

 

 

 

Uusvaaran (1993) suorittama sahauskoe käsitti useita koeleimikoita, joiden pystykarsin-

nasta kulunut aika vaihteli 20–45 vuoden välillä. Tämän tutkimuksen kanssa vertailukel-

poisimpia tyvitukkeja lienevät puut, joiden karsinnasta on kulunut 30 vuotta. Sahausko-

keen karsittujen tukkien soiroista 67,8 % luokiteltiin U/S-laatuisiksi ja karsimattomista 

53,2 % oli U/S-laatua. Uusvaaran (1993) kokeen laatujakauma muistuttaa Miettisen 

(1983) tuloksia enemmän tämän tutkielman oksaisuustilavuuteen perustuvia laatuennus-

teita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 x 150 Karsitut Karsimattomat 

Sahatavaralaatu 

US 92,6 % 46,0 % 

V 7,4 % 43,9 % 

VI 0,0 % 10,1 % 



71 

 

6 Johtopäätökset 

 

6.1 Virhelähteet 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten pystykarsinnan vaikutukset voidaan havaita 

tukkiröntgenaineiston avulla ja ilmeneekö karsittujen tyvitukkien parempi laatu röntgen-

tunnuksista. Tutkielma vastaa pääsääntöisesti sille asetettuihin tavoitteisiin. Pystykarsin-

nan vaikutuksen erottaminen muista puutavaran laatuun vaikuttavista tekijöistä on vai-

keaa, koska aineiston vertailupuusto on kasvanut karsittujen puiden kanssa sekaisin. 

Tämä ongelmallinen lähtökohta vertailulle on tunnistettu myös edellisten sahauskokeiden 

kohdalla (Uusvaara 1995) ja sen johdosta puusto ei ole kehityshistoriasta johtuvien erojen 

takia täysin vertailukelpoinen. On mahdollista, että tutkimuksen tulokset kertovat enem-

män karsittujen ja karsimattomien tyvitukkien välisestä kokonaisvaltaisesta laatuerosta, 

jossa pystykarsinta on vain yksi eroa selittävistä tekijöistä.  

Toinen tutkimuksen mahdollinen virhelähde on silmämääräiseen arviointiin perustunut 

karsittujen ja karsimattomien puiden luokittelu. Virheetön luokittelu edellyttäisi pitkäai-

kaisia karsintakokeita, joita esimerkiksi Metsäntutkimuslaitos on perustanut 1980-lu-

vulla. Kyseisissä kokeissa pystykarsitut puut ja karsintakorkeus ovat merkitty maastoon. 

Pystykarsitut puut on teoriassa mahdollista erottaa karsimattomista oksantynkien perus-

teella, mutta epävarmuutta menetelmään kuitenkin sisältyy. 

Pystykarsinnalla saavutettavat hyödyt voidaan osoittaa, kun karsinnasta on kulunut puu-

aineen kyljestymiseen ja oksattoman pintapuun kasvuun edellyttävä aika. Kyljestymisno-

peuteen vaikuttavat puun kasvunopeus, oksan koko ja laatu. Huonolla kasvupaikalla ok-

san kyljestymiseen voi kulua jopa 50 vuotta (Uusvaara 1995). Ruoveden koeleimikko ei 

tässä suhteessa vastannut täysin pystykarsintatutkimuksen vaatimuksiin, sillä kyseisellä 

kohteella karsinnasta oli kulunut vain 33 vuotta. Voimme vain teorioida, miten kyljesty-

minen oli leimikon männyissä edennyt ja millaisia tuloksia olisimme saaneet jatkamalla 

kasvatusta esimerkiksi kymmenellä vuodella. Luultavasti erot karsittujen ja karsimatto-

mien tyvitukkien välillä olisi ollut selkeämpi, mutta toisaalta karsimattomien puiden sil-

mämääräinen erottaminen karsituista olisi ollut entistä vaikeampaa, oksantynkien luon-

taisen karsiutumisen kiihtyessä. 
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6.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Röntgenmittausten mukaan tutkimusleimikon tyvitukit vastasivat puuaineen laadultaan 

keskimääräistä Korkeakosken sahalle saapuvaa puutavaraa. Tämän pro gradu -työn tu-

lokset osoittavat johdonmukaisesti, että pystykarsitut tyvitukit ovat sisäisten ominaisuuk-

siensa perusteella karsimattomia parempia. Pystykarsinnan vaikutusta tarkasteltiin sisä-

laatutunnuksissa, jotka olivat oksaisuusindeksi, tukin latvapään oksaisuusindeksi, ok-

saryhmän pituus, suurimman oksan ja oksaryhmän suhteellinen tilavuus, vuosilustojen 

paksuus ja pintapuun tiheys. Tilastollista merkitsevyyttä (p<0,001) tunnusten keskiar-

voissa esiintyi oksaryhmän pituuksissa, sekä suurimman oksan ja oksaryhmän suhteelli-

sissa tilavuuksissa. Sisälaatutunnusten välillä ilmenee myös riippuvuussuhteita odotetulla 

tavalla. Esimerkiksi oksan kokoon liittyvät tunnukset ovat keskenään voimakkaassa riip-

puvuussuhteessa. Toinen maininnan arvoinen riippuvuussuhde ilmeni vuosiluston levey-

den ja puuaineen laadun välillä. Vuosiluston leveyden kasvu vaikuttaa suurimman oksan 

ja oksaryhmän suhteelliseen tilavuuteen lineaarisesti.  

Tämän tutkielman tuloksia ei voida valitettavasti suoraan verrata aiempiin pystykarsinnan 

vaikutuksia tutkineisiin sahauskokeisiin, koska aiemmin tehdyissä tutkimuksissa laa-

tueron mittaaminen on perustunut sahatavaran laadun arviointiin. Rajallisten resurssien 

ja käytössä olevan ajan puitteissa, ei samanlaista arviointia tämän tutkielman yhteydessä 

voitu suorittaa. Sahan toimintaa keskeyttämätön koe olisi edellyttänyt suurempaa otantaa, 

jotta aineisto olisi voitu ajaa sahan läpi yhdellä asetteella. Nykyisen aineiston läpimitta-

jakauma oli suhteellisen leveä ja siten tukit jakautuivat lukuisiin sahan laatuluokkiin.  

Sisälaatutunnusten perusteella on mahdollista ennustaa, miten pystykarsituista ja karsi-

mattomista tyvitukeista valmistetun sahatavaran laatujakaumat eroavat toisistaan. Oksai-

suusindeksin keskiarvoihin perustuvien, karkeiden arvioiden mukaan pystykarsittujen ty-

vitukkien keskisahatavaran laatujakaumassa U/S-laadun osuus olisi noin 20 % karsimat-

tomia korkeampi. Vastaavasti karsinta laskisi VI-laadun osuutta A-tyvien keskisahatava-

rassa 1,6 %. Pystykarsinta vaikuttaa keskisahatavaraa enemmän tukin pintalautojen laa-

tuun, mutta valitettavasti ennusteita pintalautojen laatujakaumista ei ole olemassa. Toi-

saalta on huomattava, että aineiston tukit olivat tyvitukeiksi vaatimattoman kokoisia: 

kaikkien tyvitukkien keskimääräinen latvaläpimitta oli 21 cm. Normaaleilla asetteilla pin-

talaudan saanto olisi jäänyt niukaksi. 
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Pystykarsinnan onnistuminen on aina tapauskohtaista. Jos Ruovedellä sijainneen koe-

leimikon pystykarsinnan onnistumisesta arvioidaan puutavaran sisälaatutunnusten perus-

teella, ei pystykarsinnalla välttämättä päästy sille asetettuihin tavoitteisiin. Tutkielma 

vahvistaa aiempia käsityksiä pystykarsinnan huonosta soveltuvuudesta reheville, MT-

tyypin kasvupaikoille. Puut olivat luultavasti karsintavaiheessa hyvin oksaisia, mikä voi-

daan todeta tyvitukkien röntgenkuvista. Pystykarsinnan avulla ei voida pelastaa huono-

laatuisia männiköitä, vaan toimenpidettä tulee kohdistaa jo ennalta huippulaatuisiin män-

nikköihin, jotta karsinnalla saavutetaan tavoitellut hyödyt kiertoajan puitteissa. Uusvaa-

ran (1995) mukaan karsintakohteiden valinnassa on oltava erityisen kriittinen ja huonosti 

karsintaan soveltuvista männiköistä on turha odottaa taloudellista kannattavuutta, aina-

kaan nykyisillä kiertoajoilla.  

Yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe olisikin selvittää miten pystykarsinta vaikuttaa met-

sän optimaaliseen kiertoaikaan. Oksattoman pintapuun muodostumiseen kuluva aika riip-

puu vahvasti puun kasvunopeudesta, jolloin karuilla kasvupaikoilla pystykarsittujen män-

niköiden kiertoaika olisi luonnollisesti tavanomaista pidempi. Samoin rehevillä kasvu-

paikoilla pystykarsinnan hyödyt ilmenevät normaalia kiertoaikaa myöhemmin, koska 

karsittavia oksia on enemmän ja oksakulma on suurempi. On kuitenkin vaikea arvioida, 

miten pystykarsinta huomioidaan tulevaisuuden puutavaran hinnoittelujärjestelmissä ja 

onko pystykarsinnan mahdollista saavuttaa taloudellista kannattavuutta. 

Tukkiröntgenlaite mahdollistaa hyvin laajojen aineistojen nopean mittaamisen ja yksi-

tyiskohtaisen tarkastelun, jonka potentiaali uusien puutavaran hinnoittelumenetelmien 

kehittämisessä on valtava. Tämän tutkielman aineistoa on mahdollista jatkossa hyödyntää 

monenlaisissa tutkimuksissa. Mittaustietojen perusteella olisi esimerkiksi mahdollista si-

muloida puiden kasvua erilaisten ekologisten mallien avulla. Lisäksi röntgenaineistoa voi 

käyttää referenssinä muissa tutkimuksissa ja röntgendataa on mahdollista verrata hakkuu-

koneen tietoihin. Eri tietolähteiden yhdistäminen (Forest Big Data) ja puun laatuominai-

suuksien käyttö katkonnan apuna ovat metsä- ja puuteknologisen tutkimuksen tämän het-

kisiä kärkihankkeita. 
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