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ALKUSANAT 

Metsäteho on metsäalan työmarkkinajärjestöjen aloitteesta laatinut hakkuun 
työ- ja suunnitteluohjeen,jota voidaan käyttää joko sellaisenaan tai yrityskoh
taisesti mukaeltuna metsurien, työnopastajien ja työnjohtajien koulutuksessa. 
Ohjeesta on kullekin näistä ryhmistä saatavissa oma erillinen, mutta kuitenkin 
perusosaltaan samanlainen versio. 

Ohjeen laatineessa projektiryhmässä puheenjohtajana toimi Raimo Aholai
nen Tehdaspuu Oy:stä ja jäseninä olivat Yrjö Kortelainen Enso-Gutzeit Oy:s
tä, Seppo Korteniemi Veitsiluoto Oy:stä, Reijo Soininen Osuuskunta Metsä
liitosta ja Heikki V ahantaniemi metsähallituksesta sekä sihteerinä Risto Lil
leberg Metsätehosta. Ohjeen valvontaryhmässä toimivat Aulis E. Hakkarai
nen, Esa Ihalainen ja Tauno Simonen. 

Erkki Kauppila ja Soile Kärhä ovat piirtäneet ohjeessa olevat kuvat. Ohjeen 
valmistumiseen on ollut vaikuttamassa mainittujen lisäksi lukuisa joukko hen
kilöitä, joille kaikille haluamme esittää kiitoksen. 

Ohje on julkaistu Työsuojelurahaston avustuksella. 
Toivomme ohjeen täyttävän sille asetetun tehtävän ja sen käytön edistävän 

oikeiden, terveellisten ja turvallisten työtapojen ja -menetelmien käyttöä. 
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1 JOHDANTO 

Tuloksellinen ja turvallinen työskentely metsässä on monien tekijöiden sum
ma. Työjohdolla on työnantajan edustajana ratkaiseva vaikutus siihen, että tä
hän päästään käytännön työmailla. Parhain apu työnjohdolle on yhteistyö 
työntekijäin kanssa. Työnjohdon on yhteistoiminnassa työntekijäin kanssa 
pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työsuojelua työpaikalla 

Perusedellytys yhteistyön onnistumiselle on, että niin työnjohto kuin työn
tekijätkin hallitsevat hyvin tehtävänsä. Ohjeen tarkoitus on antaa tietoa työn
johdolle kuuluvista tehtävistä hakkuiden toteuttamisessa ja olla apuna työn
johdon tietojen ja taitojen kehittämisessä. 

Ohje sisältää yksityiskohtaiset tiedot metsurille ja työnopastajalle sekä 
työnjohdolle hakkuiden suorittamisesta. Työnjohdolle on lisäksi ohjeet kor
juumenetelmän valinnasta ja työohjelmien laadinnasta. 

Ohjeita ei ole tarkoitettu yrityksiä sitovaksi ja välttämättä sellaisenaan nou
datettavaksi vaan niitä voidaan käyttää runkona ja soveltaa kunkin yrityksen 
olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. 

2 AMMATIITAIDON KEIDTTÄMINEN JA YLLÄPITO 
SEKÄ TYÖNOPASTUS 

2.1 AMMA'I"ffl'AIDON KEHITIÅMINEN JA YLLÅPITO 

Puuta joudutaan korjaamaan maassamme hyvin vaihtelevissa ja erilaisissa 
olosuhteissa. Tämän vuoksi käytös ä on erilaisia hakkuumenetelmiä, joiden 
soveltuvuusalueet kattavat koko kentän. Jotta hakkuut tehtäisiin olosuhteisiin 
nähden parhaalla mahdollisella tavalla edell ttää e oikeaa menetelmävalin
taa ja hyvin ammattinsa osaavan työntekijän. Molempiin näihin tekijöihin voi 
työnjohto vaikuttaa oleellisella tavalla 

Työnjohdon tulee hallita vaihtoehtoiset hakkuumenetelmät ja tuntea niiden 
soveltuvuusalueet. Muutoin hakkuumenetelmän alinta ei onni tu oikein. 
Toiseksi työnjohdon on huolehdittava, että met urit o aavat aihtoehtoi et 
menetelmät. Tässä työnjohdolla on apuna työnopastaja,jota tulee tarvittae a 
käyttää metsurien opettamiseen. Hyvin työnsä hallitseva met uri kykenee tu
lokselliseen ja turvalliseen työskentelyyn ekä viihtyy paremmin työ ään. Se 
on helpotus myös työn johdolle, koska valvonnan määrää oidaan näin vähen
tää ja hakkuut sujuvat suunnitellulla tavalla. T ötyytyväi yyden tuleekin olla 
yksi työnjohdon tavoitteista. 

Koska työntekijöiden ammattitaidolle asetetta at aatimuk et tule ai uu
dessa vain kasvavat, on työnjohdon huolehditta a hteistyö ä met ureiden ja 
työnopastajan kanssa tarpeelli en koulutuksen ja opastuksen järje tämi estä. 
Tuloksena on miellyttävämpi ja terveellisempi työ ekä parantunut an iotaso 
ja työviihtyvyys. 
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2.2 TYÖNOPASTUKSEN KOHDERYHMÄT 
JA KÄYITÖALUEET 

Työnopastustoiminnan tarkoituksena on: 

kohottaa työntekijöiden ammattitaitoa 
ja näin työn tuottavuutta 

edistää turvallisia työskentelytapoja ja 
ergonomista työtekniikkaa 

uusien työmenetelmien kehittäminen ja 
niiden käyttöönoton nopeuttaminen 

tukea yrityksen ja työnjohdon toimintaa 
työvoiman koulutuskysymyksissä. 

Työopastustoiminta ei muuta työnjohdon johto-, valvonta- tai kou
lutusvelvollisuutta. 

Työnopastustarpeen voi määrittää työnjohtaja itse tai yhdessä hä
nen esimiehensä kanssa. 

Työntekijöiden esimiehenä työnjohtajalla on vastuu työntekijöi
den ammattitaidosta. Työnopastustoiminnan järkeväksi ja suunnitel
malliseksi toteuttamiseksi työnjohdon on perusteltua suorittaa työn
tekijöiden työnopastustarpeen kartoittaminen ja suunnitella tältä 
pohjalta toimenpiteet. Työnjohtaja voi suorittaa sen esimerkiksi 
oheista lomaketta ja työnopastajaa hyväksi käyttäen. Esitys työno
pastustarpeesta ja sen suunnitelmallisesta toteuttamisesta tulee toi
mittaa organisaatioyksikön työnopastustoimintaa valvovalle henki
lölle. 

Työnopastuksen tarpeen voi määritellä myös työn johtajan esimies, 
jolloin tarve perustuu puunkorjuun menetelmissä tapahtuneisiin 
muutoksiin tai koulutusteemoihin. 
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Työnopastaja antaa työnopastusta mm. seuraavissa tapauksissa: 

perehdytettäessä nuoria työntekijöitä 
metsä työhön 

perehdyttäessä uusia ja/tai kouluttamat
tomia työntekijöitä 

otettaessa käyttöön uusia työmuotoja tai 
menetelmiä 

ryhdyttäessä teettämään työtä, jossa 
työntekijän taidot ovat puutteelliset 

täydennettäessä tai kerrattaessa kursseil
la opetettuja asioita 

työpaikkaharj oi tteli joi ta koulu te ttaessa 

korjattaessa virheellisiä työtapoja tai 
asenteita 

valmistauduttaessa työskentelemään eri
koisolosuh teissa (esim. myrskytuhohak
kuu t). 

Lisäksi työnopastaja voi esimerkiksi: 

olla mukana kehittämässä työ älineitä 
työtekniikkaa sekä hakkuumenetelmiä 

toimia pyydettäessä työ uojelutoimikun
nassa asiantuntijana 

muissa esimiehen antamissa erityi teh
tävissä. 



2.3 1YÖNOPASnJKSEN SUUNNI'ITELU 

Työnopastustilaisuuden suunnittelussa tarvitaan työnjohdon ja työn
opastajan yhteistyötä Näin varmistetaan, että kaikki opastettavat 
asiat tulevat maastossa esille oikeassa järjestyksessä ja oikealla taval
la. 

Työnopastussuunnitelmaa laadittaessa tar
vitaan seuraavia taustatietoja: 

opastuksen aihe tarkasti yksilöitynä 
ajankohta 
opastuspaikka 
tiedot opastettavista 
opastettavien taidon taso 
opastustapa (yksilö- tai ryhmäopetus) 
työehtosopimuksen ja työmaan ohjeet 
opastettavasta aiheesta 
tavoite, johon opastuksella tulisi pääs
tä 
järjestelyt 

tarvittava opetuspaikka tai -työmaa 
materiaalit ja työvälineet 
kulkemis- ja majoitusjärjestelyt 
muut asiat 

Työnopastussuunnitelmassa tulee olla seu
raavat asiat: 

- työnopastuksen aihe 
työnopastuksen tavoite 

- aiheen yksityi kohtainen jäsentely 
- järjestelyt ja työvälineet 

Työnjohtajan tulee tarkastaa opastussuun
nitelma. 

Tarvittavat ennakkovalmistelut, kuten hakkuumallit yms. on teh
tävä hyvissä ajoin ennen opastuspäi ää. Työn johtajan ja työnopasta
jan tulee yhdes ä valita työnopastuksen tuloksen kannalta opiva 
kohde demonstraatiota ja harjoituksia varten. 
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2.4 1YÖNOPASTUKSEN TOTEUTIJS 
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Työnjohdolla on osavastuu työnopastustilaisuuden onnistumisesta, 
joten työnopastajan työtä opastustilaisuudessa on tarvittaessa tuet
tava. Työnjohdon läsnäolon tarpeellisuus ratkeaa tilaisuuden aiheen 
ja sisällön perusteella. Läsnäolo on välttämätöntä kun lähdetään to
teuttamaan jonkin teeman mukaista kampanjaa tai kun aiheena on 
uusien menetelmien käyttöönottoon tähtäävä koulutus. Työnjohdon 
tehtävä on tällöin perustella ko. koulutus ja motivoida työntekijöitä 
oppimaan asia. 

Työnopastus voidaan toteuttaa joko yksilöopastuksena tai ryh
mäopastuksena. Opastettavan ryhmän koko voi olla aiheesta riip
puen 5 - 10 henkilöä. 

Aloitettaessa työnopastusta on: 
- luotava ystävällinen ja luottamuksellinen 

ilm .. 
seloaft~ava työntekijälle kyseisen aihee
nopastuksen tarkoitus 
innostettava opastettavaa oppimaan asia 
selostettava työ ja havainnollistettava 
tarvittaessa esim. hakkuuohjeen piirros
ten avulla 
sijoitettava opastettava siten, että hän 
kykenee hyvin seuraamaan esitystä 
esitettävä asiat selvästi ja rauhallisesti. 

Opastettaessa on: 
näytettävä työsuoritus oikein ja rauhal
lisesti 
näytettävä vaikeat t ön aiheet o ina/ 
jaksottain 
näytettävä tarvittae a u eampia kertoja 
ja selostet~va niin, että opastetta a m
märtää asian 
havainnollistettava tarvittaessa kuvan tai 
piirroksen avulla 
opetettava kerralla ain en erran kuin 
opastettava pystyy omaksumaan 
annettava opastettavan harjoitella, jol
loin tarkkaillaan ja korjataan virheet vä
littömästi 
tarvittaes a nä tettä ä työ uudelleen 
opastettavalle. 



Kun on varmistettu, että opastettava on ymmärtänyt esitetyt työsuo
ritukset, ohjataan opastettava harjoittelemaan em. työsuorituksia. 
Opastettavaa on ohjattava, kunnes on varmaa, että hän osaa työn. 

Opastettavaa on kannustettava tekemään kysymyksiä opastuksen 
eri vaiheissa. Asioiden ydinkohdat on kerrattava. Tällöin on kiinni
tettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 

luonnollinen työjärjestys 
oikeat työasennot 
oikeat työotteet 
oikeat työliikkeet 
turvallinen työtapa 
fyysinen kuormittuminen 
työtapojen vaihtuvuus 
varusteet 
työohjeet ja työehtosopimuksen mää
räykset. 

Työnjohtajan on valvottava, että työnopastaja pitää omat varusteen
sa ja välineensä aina hyvässä kunnossa 

Työnjohtajan on sovittava työnopastajan kanssa jälkitarkastukses
ta, jolla varmistaudutaan siitä, että työntekijä on oppinut tarvittavat 
asiat. 

2.5 1YÖNOPAS11JKSEN RAPORTOINTI 

Työnopastuksen tulokset tallennetaan ja niitä analysoidaan ja teh
dään asianmukainen raportti. 

Työnopastuksesta saatuja tietoja käytetään apuna esim. määritel
täessä yrityksen koulutustarpeita ja tarpeelli eksi todetun koulutuk
en suuntaamisessa. 
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Tätä tarkoitusta varten työnopastajan tulee täyttää työnopastusraportti 
mahdollisimman seikkaperäisesti heti opastus tilaisuuden päätyttyä jokaisesta 
opastettavasta. 

Lomakkeessa tulee olla seuraavia tietoja: 

opastuksen aihe 
opastuspaikka 
ajankohta 
tiedot opastettavasta 
työmaavalvonnan piiriin kuuluvat koulutukselliset näkökohdat 
opastukseen käytetty aika, tuntia 
työnopastuksen lisätarve 
opastettavasta tehdyt muut huomiot 
allekirjoi tukset 

Allekirjoituksilla varmistetaan opastustapahtuman suoritus joten se pitää 
ehdottomasti olla työnopastusselostuksessa 

Työnopastusraportti tulee työnopastajalle, työnjohtajalle ja hankintaesi
miehelle tai vastaavalle organisaatiosta riippuen. Niiden avulla voidaan seu
rata opastettavalle annettua opastusta ja samalla ammattitaidon kehittymistä 
sekä mahdollisia lisäkoulutustarpeita 

Tarvittaessa työnopastusraportin lisäksi voi työnjohto ja työnopastaja yh
dessä käydä läpi mm. seuraavia asioita: 
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opastustilaisuuden kehittämistarve esim. painotuksen muutos ryhmän 
koko, työnjohdon läsnäolo, oppimista edistävät keinot 
työnopastajan ammattitaidon kehittämistarve ja koulutus 



Yritys TYöNOPASTAJAN RAPORTTI 
• 

Laatija Päivämää rä 

- 19 

Hankinta-alue Pe-pi i ri Työnjohtajan alue 

Paikka 

Aika 

TyöntekijJ 

T ösuhde 
Vakinainen 

KÄYDYT 
KURSSIT I 
OPASTUS 

t1oot tor i sahaeerkk i 

Opastajan käyttämä 
aika, tuntia 

Työesitys 
Henk ilö11åärä 

Ra i vaussahamerkki 

Kohderyh11å 

1 • käyttää tai säännösten inuka i nen, kunnossa 
MERKINNÄT 2 • ei käytä tai säännösten vasta i nen, e i kunnossa CX) 

3 • ei voitu todeta 

TARKASTUKSEN KOHDE 1 2 3 SYY TAI EPÄKOHTA 

HENKIUj- Suoja kypärä KOHTAISET --
VARUSTEET 

Kuulonsuojaimet 

Silmäsuojain 

Työpusero 

Turva housut 

Turvakäsineet 

Turva saappaat 

Kaatovänkär i 

Nostokoukut/sa kset 

Ens i avun taskupa kk aus 
i'IOOTIORI-
SAHA JA 

Sahan kunto 
SEH Takapotkusuoja 
VARUSTEET 

Ketjujarru 

Turval ii pas in 

Ketjus ieppo 
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TARKASTUKSEN KOHDE 1 2 3 SYY TAI EPÄKOHTA 

RAIVAUSSAHA Sahan kunto 
JA Terän kunto 
SEN 

VARUSTEET Terän suo j us 

Kantoh ihnat 

Ka hvoj en asent o 

TEKNIIKKA 1 Hy1vä Tyyd. Huono TYöNOPASTUKSEN LISÄIARVE 
7 ' 

Tyon suunnitt e lu, järj este l y 
1 SUUNNITTELL i a i aksottelu 

Kaadon suunt aus 

HAKKUU Tyven r a ivaus 

Kaato kolo 

Kaa tosa haus j a pitopuu 1 

Karsint a 

Katkonta 
Sii r tely, kasaus , a jourien 
auki pito 

Kasoj en s ij oittelu 

Tukki en apteeraus 

Puutavaran mitat 

Laatuvaatimusten noudattam . 
Työn l aa tu metsäkulj . 
kanna lt a 

Ha kkuun vleiskuva 
RAIVAUS Sahaustekniikka 1 

Työn suunnitelmallisuus 
1 j a järjestely 

Huomautukset 

Opasta jan a llekirjoitus 'Pa ika lli sen t yon1onta1an 
~ ll ek irioitus 
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Yr itys ------- ---- - - -- ----- - ---
.-L..;;;a..;;;a..;;t .;.i .._j .;.a ______ __ _ __ __ _ ____ _ 

Hank i nta- alue 

Opastaja 

TYöNOPASTUKSEN YHTEENVETO 
• 

Päivämäärä 

ITyön johtajan alue 

1 Yhteenveto ajalta 

Työes; tys- Opastusaika, OPASTETTU Käytetty moot- 1 Km ajoa 
päiviä t Vakin. mets . Ti lap . • ets. Hank.. 11yyj lå torisahaa, t 

IKÄRAKENNE Al le 18 v . 18 - 24 v . 25 - 44 V . 45 v . ja yli 

TYÖKOKEMUS Al Le 1 v. 1 - 5 v . yli 5 v . 

Käyttää , Ei käytä , Ei 
TARKASTUKSEN KOHDE kunnossa ei voitu Huomautukset 

kunnossa todeta 

HENKILÖ- Suojakypärä 

KOHTAISET Kuulonsuoj a i11et 
VARUSTEET Silmäsuojain 

Työpusero 

Turvahousut 
Turvakåsineet 

Turvasaappaat 

Kaa tovänkäri 

Nostokoukut/ sakset 

Taskupakkaus 

MOOTTORI SAHA Sahan kunto 

JA SEN Takapotkusuoja 
VARUSTEET Ketjujarru 

Turva l i i pas i n 

Ketjusieppo 

RAIVAUSSAHA Sahan kunto 

JA SEN Ter~n kunto 
VARUSTEET 

Terån suojus 

Kantohihnat 

Kahvojen asento 

HyvJ Tyydyt- Huono 

TYl:ITEKNIIKKA tJvJ Opastuksen l isåtarve 

Työn suunnittelu , jJr-
SUUNNITTELU jestely ja jaksottelu 

HAKKUU Kaadon suuntaus 

Tyven raivaus 

Kaatokolo 

Kaa tosahaus i• pitopuu 

Karsinta 

Kat konta 

Siirtely, kasaus 

Kasojen sijoittelu 
Tukkien apteeraus 

Pinotavaran •i tat 
Laatuvaat i•us ten 
noudatta• i nen 
Ty6n laatu •etsi-
kuljetuksen kannalta 
Hakkuun vleiskuva 

RAIVAUS Sahaustekni ikka 
Ty6n suunnitel•allisuus 
ja jJrjestely 
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3 TURVAVARUSTEET JA TYÖVÄLINEET 

3.1 TURVAVARUSTEET 

Työntekijän tulee käyttää kaikkia henkilökohtaisia turvavarusteita ja suojai
mia ja pidettävä ne hyvässä kunnossa. Kypärää on säilytettävä lämpimässä ja 
varjoisassa paikassa. Kypärä on vaihdettava, jos siinä on säröjä tai murtumia. 
Kuulosuojainten tiivisteet on tarkastettava viikoittain ja pyyhittävä ne koste
alla kankaalla. Rikkinäiset tiivisteet on vaihdettava uusiin. Kuulosuojaimia ei 
saa säilyttää kypärää vasten painettuna. Silmäsuojaimet on oltava ehjät. Rik
kinäinen on vaihdettava. Turvapuku on pidettävä puhtaana. Työntekijän on 
ilmoitettava työnjohtajalle suojaimissa ilmenneistä vioista ja puutteista. 
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K päräpaketti: 
kypärä 
kuulon uojaimet 
ilmäsuojain 

ni kasuojain 
alu m 
en iavun taskupakkau 

Turvapuku 

aru te ö 

Turvakäsineet 

Sadeviitta 

Pelastu liivit 
e i tökuljetuk i a) 

Turvasaappaat 



Turvavarustemääräykset ja -sopimukset 
Työnjohdon ja työnopastajan on tunnettava turvavarusteita koskevat mää
räykset ja sopimukset. 

Työsuojeluhallituksen päätös metsä- ja 
uittotöissä (hakkuu töissä) käytettävistä hen
kilökohtaisista suojaimista 4115/021174 

kypärä 
- kuulonsuojaimet 
- silmiensuojain. 

Metsäalan työehtosopimuksen kohdat 0.1 
Työturvallisuus ja 0.8 Turvavarustepöytä
kirja 
Yhtiökohtaiset määräykset turvavarusteista 

Näytettävä esimerkkiä 

Työnopastajan on esimerkillään vaikutet
tava opastettavan asenteisiin: 

käytettävä täydellistä, hyvässä kunnossa 
olevaa turvavarustusta 
motivoitava opastettavaa omakohtaisilla 
kokemuksilla sekä kertomalla nk. "vä
hältä piti" -tilanteista 
ohjattava myönteisellä suhtautumisella 
opastettavaa oikeaan suuntaan. 

0 astusta varusteiden huollossa 
Työnopastajan tulee neuvoa myös varustei
den huoltoon liittyvissäkysymyksissä kuten: 

vioittuneen kypärän tai muun varusteen 
vaihto uuteen 
kuulosuojainten tiivisteiden korjaus ja 
varaosien hankinta 
rikkinäisen silmäsuojaimen vaihto 
turvapuvun pesu. 

Työnjohdon tulee työmaavalvonnan yhteydessä tarkastaa, että kaikilla työn
tekijöillä on käytä ä kypäräpaketti ja aatavilla tarvittavia varaosia ekä ve
sillä liikuttaessa pelastusliivit. Turvavarustekortit on jaettava ajallaan. Työn
johdon on huolehdittava, että työntekijät m ö käyttävät turvavarusteita. 
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3.2 TYÖ- JA APUVÅLINEET 

Työntekijän on käytettävä työhön soveltuvia, oikein kunnostettuja työ- ja 
apuvälineitä, jolloin säästetään selkää ja käsiä ja työteho paranee. 
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Moottorisaha 
Sahan on oltava työsuojeluhal
lituksen hyväksymää mallia. 

Q 

takapotkusuojus/ pikap -
äytin/ ketju ieppo 

tärinän aimennu 
turvateräketju 
melutaso ohjeen mukainen 
t urvalii pasin 
teräsuoju 

ahan kä ttö- ja huolto-ohje 
ohjeiden mukainen poltta
ja voiteluaineastia 

aru te ö 

2 no tokouk.kua tai koukku 
ja ak et 
mittanauha 
ensi idepakkau 
ahan huoltovälineet 

kevyt kaatorauta 
grafiitti liitu 

Kappalelaskin 



_...... ....... ~ Kaatovänkäri 

Konkeloliina 

Siirtelysakset ja 
nostokoukku 

Mi ttakaulain 

Mittasakset 

Mikäli moottorisaha ja aputyövälineet ovat turvamääräysten vas
taisia, työn johtajan on huomautetta a, että niillä työskentely on kiel
letty ja määrättävä korjaamaan epäkohdat. 
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3.3 1YÖVÅLINEIDEN HUOLTO JA KUNNOSTUS 

Tuloksellisen hakkuutyön edellytyksenä on hyvin kunnostetut ja huolletut 
työvälineet. Työnjohdon on seurattava työvälineiden kuntoa ja huoltoa ja py
rittävä vaikuttamaan opastuksella metsureiden asenteisiin niiden hoidossa. 

Työnopastajan on yhtenä opastustyön osana määriteltävä kunnostustar
peessa olevat työvälineet, opastettava kunnostamaan ne ja saatava metsuri 
ymmärtämään hyvässä kunnossa olevien työvälineiden edut. 

Teräketjun kunnostus 

Leikkuuhampaat on viilattava riittävän usein, vähintään 2- 3 kertaa päivässä 
ja suoritettava säätöhampaiden alennus tarpeen mukaan alennuskaaviota 
käyttäen. Kunnollinen teräketju merkitsee turvallisempaa, tehokkaampaa ja 
kevyempää työskentelyä. 

On käytettävä oikean kokoista viilaaja viilattava vain työntämällä tasaisesti 
vaakatasossa kourun selän suuntaisesti. 

Kunnostusta varten on muistettava ketjun hammaslenkin kulmien nimet ja 
kulmien ohjeelliset astemäärät. 
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Etukulma 

1 

~ 
Säätöbampaan ja lei.k
kuubammaskourun vä-

Viilan asento ja suunta 

S öttökulma 

/ p 

Perussäännöt 

1 Viilatessa on pidettävä käsineitä. 

Viilauskulma 

Säätöbampaan 
pyöristy 

/ 

~~ 

2 Ketju on kiristettävä niin, että se p syy paikoillaan. 
3 Saha on asetettava tukevasti. 
4 On otettava tukeva asento ja etsittävä tuki käsivarsille, jos se on 

mahdollista. 



Terälevyn kunnostus ja ketjun kiristys 

Terälevyn kunto on tarkistettava päi
vittäin ja käännettävä se tasaisen ku
lumisen varmistamiseksi. Kärkipyörä 
on voideltava tankkauksen yhteydes
sä. 

Kierre on viilattava terälevyn reu
noista tarpeen mukaan kuitenkin vä
hintään kerran viikossa. 

Teräketju on pidettävä sopivan ki
reällä Sopiva kireys on silloin, kun 
ketju nousee urasta niin, että vetolen
kin alaosa näkyy uran reunan tasolta. 

Sahan huoltotoimenpiteet 

Työnopastajan on opastettava seuraavat asiat me ts urille, jotta he saavat sahan 
kestämään ja toimimaan paremmin: 

Jatkuva huolto 
- jatkuva sahan tarkkailu työn aikana 

jos teräketju on vioittunut esim. sen kos
kettaessa kiveen, se on viilattava välit
tömästi. 

Joka tankkauksella tapahtuva huolto 

puhdistus tarvittaessa 
kärki.pyörän rasvaus 
teräketjun kireyden tarkastus 
teräketjun viilaus tarvittaessa kevyesti. 

Joka toisella tankkauksella tapahtuva huolto 

ilmansuodattimen puhdistus tai vaih
taminen 
kytkinkotelon puhdistus 
ilman sisäänottoaukkojen puhdistus 
ulkopuolelta 
ketjun viilaus kevyesti jos tarvetta 

21 



Kerran päivässä tapahtuva huolto em. lisäksi 

terälevyn kääntäminen (uran puhdis
tus, öljyreikien puhdistus) 
sylinterin ripojen puhdistus 
ilmanottoaukkojen puhdistus sisä
puolelta ja käynnistimen puhdistus 
vauhtipyörän ripojen puhdistus. 

Kaksi kertaa viikossa tapahtuva huolto 

kaikkien edellisten lisäksi puruham
paiden säätö alennuskaavion avulla 
sytytystulpan puhdistus, kärkivälin 
säätö ja kokeilu. 

Kerran viikossa tapahtuva huolto em. lisäksi 

kytkinlaakerin rasvaus 
kierteen poistaminen terälevyn reu
noista. 

Perushuolto ja tarkastus 

Saha on huollettava ja tarkastettava peru teelli e ti opivin väliajoin. Tarkas
tustiheys määräytyy sahausmäärän mukaan mutta jatkuvas a ammattikäy
tössä oleva saha pitää tarkastaa ja huoltaa peru teellise ti n. 2 kk:n välein. 

Opastuksen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota ahojen turvalaitteiden 
kuntoon. Erikoisesti on opastettava ketjujarrun kunno apito. 

Moottorisahan huoltotoimenpiteitä opastettaessa on kiinnitettävä huomiota 
huollossa ja ammattitaidossa esiintyviin puutteisiin. 

Vasta-alkajia ja täysin kouluttamattomia metsureita on neuvottava ja opastet
tava perusteellisemmin. 

Opastettaessa moottorisahahuoltoa talvella tulee tilai uus järje tää i ätiloi
hin. Mikäli se ei ole mahdollista, näiden asioiden opastu tulisi ke kittää ke
säkauteen. 
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Polttoainekannu 

Opastuksen yhteydessä on tarkastettava polttoainekannu. Mikäli havaitaan 
huonoja ja kuljetuksessa vaarallisia astioita, on kehoitettava poistamaan sel
laiset ja hankkimaan ohjeen mukainen kannu tilalle. 

Ohjeiden mukainen kannu 

Nostokoukkujen ja siirtelysaksien kunnostus 

On käytettävä lattaviilaa Kärkiosa teroite
taan ainoastaan ulko ivuilta toisiinsa yhty
viksi kahdeksi tahoksi niin, että läpileikkaus 
on kuvan mukaisesti kolmiomainen. 

Teroituksen jälkeen tehdään lastukoe ku ano oittamalla tavalla. Tällöin kou
kun kärjen pitäisi vedettäe ä upota jonkin erran puun isään, mutta e ei aa 
nousta sieltä. 

Tämä teroitusmalli oveltuu myö pienten kuitupuusaksien kunnostami
een. 

Nostokoukku ja siirtelysakset on pidettä ä aina oikein teroitettuna. Se lisää 
työturvalli uutta ja tehokkuutta 

Opastuksen yhteydessä on tark:istetta a koukkujen ja aksien kunto. 
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Varustevyö ja tarvikkeet 

Opastuksen yhteydessä on: 
tarkastettava, että varustevyö on asianmukaisessa kunnossa. 
tarkastettava, että opastettavalla on tupet molempien koukkujen tai kouk
kua ja saksia varten. 
kehoitettava hankkimaan uudet varustevyö ja tarvikkeet pahoin kuluneen 
ja vaurioituneen tilalle. 
tarkistettava mittavälineiden tarkkuus ja kunto sekä tarvittaessa opastet
tava irtonauhan vaihtaminen ja liittäminen. On neuvottava myös mittavä
lineiden ja kappalelaskimen puhdistus ja voiteleminen. 

Kaatovänkäri 

Kaatovänkärin koukun ja kiilaosan pitoreunan kunto on tarkastettava ja 
opastettava niiden kunnostus. Kaatovänkärin koukku teroitetaan lattaviilaa 
käyttäen samalla periaatteella kuin nostokoukut. 

Työnjohtajan on valvonnan yhteydessä kiinnitettävä huomiota työ- ja mit
tavälineiden kuntoon ja tarvittaessa ohjattava työnopastaja neuvomaan työ
välinehuoltoa ja kunnostusta. 
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4 : HAKKUUTEKNIIKKA 

Työnjohtajan tulee valvoa, että metsurit käyttävät työssään ergonomisesti oi
keata ja turvallista työtekniikkaa. 

Työnjohtajan tulee antaa hakkuutekniikk:aan liittyviä ohjeita ja varmistua 
siitä, että annetut työohjeet ymmärretään ja niitä noudatetaan. Työnjohdon 
on hallittava hakkuutekniikk:a hyvin yksityiskohtia myöten. 

Työnjohtajan tulee varmistua työntekijän ammattitaidosta ja järjestää tar
vittava työnopastus mikäli puutteita hakkuutekniikassa esiintyy. 

4.1 MOOTIORISAHAN nJRV ALLINEN KÅ YNNISTYS 

Maakäynnistys. Moottorisaha maassa 
takakahvasta oikealla jalalla tukien. 

Moottori ahan käynnistys tukemalla ta
kakahva reisien väliin. 
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4.2 KAATO 

Kaadon valmistelu 

Sähkölinjoja ja kulkureittejä on varottava! Riittävä turvaetäisyys on kaadet
tavan puuston kaksinkertainen pituus. Kaadettaessa puita teiden, sähkö- tai 
puhelinlinjojen lähellä on työntekijälle annettava erityisohjeet vahinkojen 
välttämiseksi sekä varattava riittävän tehokkaita apuvälineitä puiden oikean 
kaatosuunnan varmistamiseksi. 

Tyven raivaus ja alaok ien kar inta 

3. 
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risut ja alus
kasvillisuus 
pois 

käytä suojana 4. 
puun runkoa 
vedot ylhäältä 
alaspäin 

tukeva 
haara-asento 

Kaatosuunta valittava ottaen 
huomioon kaadon suuntaamis
ta haittaavat tekijät kuten lat
vuksen ja rungon painopiste 
(ok at lumi) ekä tuuli. Kaatoa 
haittaavat esteet on raivattava 
ja varmistettava, että väistämis
tie takaviistoon on vapaa. Vielä 
ennen puun kaatumista on var
mistettava, ettei ihmisiä tai ko
neita ole sen ulottuvilla 

älä karsi ol
kapään ylä
puolella 
vasemman kä
den ote kahvan 
sivusta ja kaa
sutus oikean 
käden peuka
lolla 

vältä kurkot
telua 
vältä terän 
kärkio alla sa
haamista 



Opastettaessa kaatoa huomiota on kiinnitettävä; 

hakkuumenetelmään 

ajouran sijaintiin 

kaatojärjestykseen 

kasojen ijaintiin 

kar inta korkeuteen 

apuvälineiden kä ttöön 

saha- ja vaneripuun laatuun. 
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Kaatokolo 

Kaatokolon tarkoituksena on saada puu kaatumaan turvallisesti haluttuun 
suuntaan ja estää tyvirepeämä Kaatokoloa tehtäessä työasennon tulee olla tu
keva ja tasapainoinen, jonka saavuttaa parhaiten joko leveällä haara-asennol
la polvia notkistaen tai ns. polviasennolla Näin säästetään selkää. 

Kaatokolo on teh
tävä niin alas kuin 
mahdollista pitkän 
kannon ja tyvivesen
teen välttämiseksi. 
Ensin tehdään ylä
sahaus piilosahauk
sen välttämiseksi. 
Kaatokolon syvyys 
on 115 rungon läpi
mitasta. Jos tyvi on 
epämuodostunut tai 
jos runkoa on jyrkäs
sä rinteessä alaspäin, 
tehdään normaalia 
suurempi (n. 1/3) 
kaatokolo. 
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Haara-a ento 

2a 

Polvia ento 

Ja 

Alasahauksen tulee 
osua yläsahauksen 
pohjaan. Piilo ahau -
ta on varottava Sa
han kahvan tai kaa
toraudan avulla tulee 
tarkistaa, että kaato
suunta on oikea 

Pienillä (alle 15 
cm) puilla riit
tää vino ahaus 
kaatokolon i
jasta ulkopuo
li en lipan mur
ruttava kaato
vaihee a 

Polvia ento 

Haara-asento 

2b 

'I 
l~ 11, 

Ii 

~ 



Opastettaessa kaatokolon tekoa on kiinni tet
tävä huomiota; 

sahausasentoon (polvet joustaa, var
talo tukee runkoon, kyynärpäiden tu
enta polviin, polviasento). 

polviasento opastettava 

saha-, vaneri- ja erikoispuilla kaato
kolo ei yleensä saa ulottua tyvi.pölkyn 
latvalieriöön 

kaatopalojen, tyvi.en ja kantojen muo
toa ja kokoa on tarkkailtava ja virheet 
korjattava 
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Kaatosahaus 

Huolimattomasti suoritettu kaa to ahau tai poikki ahattu pitopuu ovat 
yleisimmät syyt kaadon epäonnistumi een ja kaatotyö ä sa ttuviin tapatur
miin. Sahaustekniikka määräytyy puun järeyden mukaan. Kaatovänkäri on 
aina oltava ulottuvilla. 

Ke kikokoi et puut 

Jä reä t puut 
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Kaatosahaus tulee tehdä hie
man kaatokolon pohjan ylä
puolelle.· On jätettävä riittä
vän vahva ja tasapaksu pi
topuu. 

Tyveen potkaisua on varot
tava väistämällä takaviis
toon. 

Kaatovällkäriä on käytet
tävä apuna. Paksu kaarna 
kuoritaan kaatoraudan koh
dalta. Ennen nostoa vedä 
keuhkot täyteen ilmaa. Nos
to suoritetaan jalkalihaksilla 
pitäen selkä suorana. 

Kaadetun rungon tyvestä 
poistetaan ns. lippa. 
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Kaadettaessa vasten luontaista kaatosuuntaa käytetään seuraavaa sa
haustekniikkaa: 

V aihe 1. Kaatokolon teko. 

V aihe 2. Sahataan vähän yli puolet 
kaatosahauksesta ja ase
tetaan kaatovänkäri sa
hausrakoon. 

Vaihe 3. Sahataan loput kaatosa
hauksesta saha hieman 
yläviistossa asennossa 

Kaatosuuntaan voimakkaasti kallellaan olevan puun kaato: 



Kaatosahauksen valvonnassa on kiinnitet
tävä huomiota; 

sahausasentoon, vaihtoehdot opetet
tava 

apuvälineiden käyttöön 

pitopuun vahvuuteen ja laatuun (2- 5 
cm paksu) 

korostetaan piilosahauksen vaaralli
suutta 

erikoistapauksiin (pienet puut, kallel
laan olevat puut jne.) 

koukkauskaatoon 

kaatolipan poistoon 
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Konkelon purkaminen 

Työnjohtajan tulee sopia työntekijän kanssa niiden konkeloiden merkkauk
sesta ja purkamisesta erityistoimin joita ei työntekijän toimesta voida turval
lisesti purkaa. 
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Konkelo on aina vaarallinen. 
Älä koskaan yritä kaataa pystypuuta,johon konkelopuu on tarttunut. 
Konkeloa ei saa purkaa lyöttämällä sitä toisella puulla. 
Konkeloon ei saa kiivetä. 
Älä poistu konkelon luota ennen kuin olet varoittanut lähellä olevia ja 
merkinnyt konkelon vaara-alueen. 
Tarkista aina ensin miten konkelo on jäänyt kiinni ja valitse sitten tur
vallisin purkamistapa. Pura konkelo pyörittämällä konkelopuuta tai 
siirtämällä sen tyveä taaksepäin. 

"~ le,","'-V 
.1, \ - " Turvallisuutta ei saa vaarantaa! 
1 ~ . 

Pyöräyttäminen kaatovän
kärin avulla 

Pyöräyt täminen konkelolii-
nan avulla. 

Navan varassa pyöräyttä
minen, napa tehtävä sille 
puolen puuta jonne kään
netään. 

Ellei puu kaadu pyörittämällä, 
siirretään puuta taaksepäin 
kangella/liuuttamalla Nostet
taessa ja työnnettäessä selkä on 
pidettävä suorassa ja oltava ai
na kangen takana. 



Konkeloa ei saa jättää purkamatta. 

• 
~ei kon.keloa saada puretuksi edellä mainituilla tavoilla, on pyydettävä avuk-
si työmaalla olevaa traktoria tai ilmoitettava asiasta työnjohtajalle. 

Konkelon purkua opastettaessa on kiin
nitettävä huomiota; 

korostettava vaaratekijöitä ja turval
listen menetelmien käyttöä 

oikeaa purkutekniikkaa 

oikeiden apuvälineiden käyttöä, esim. 
konkeloliina, kaatovänkäri jne. 

menettely, jos konkeloa ei omin voi
min saada purettua 
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4.3 KARSINTA 

Karsintatyöhön kuuluu oksien poistaminen puusta sekä metsään jäävän lat
van katkaisu minimilatvaläpimitasta Mikäli kaikki tuoreet ja kuivat oksat on 
poistettava puun kuoren pintaa myöten (pinnan myötäinen karsinta), makse
taan lisätyöstä ns. karsintalisä. 

Työnjohdon tulee valvoa, että työjälki vastaa ko. karsintatavan laatuvaati
musta. 
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Alle yhden cm:n vahvuisia kuivia oksia ei tarvit e karia. 

Jollei karsintalisää makseta pölkkyyn saa jäädä enintään 5 cm:n pi
tuisia oksantynkiä moottorisahan terän leikkauskohtien väliin. 



Karsintatekniikka 

Karsintatyö on eniten aikaa vievä hakkuutyönvaihe, joten metsurin 
tulee osata oikea karsinta tekniikka. Se keventää ja nopeuttaa työtä se
kä vähentää tapaturmavaaraa 

Karsittaessa on muistettava: 

oikeat otteet sahasta 
otetta etukahvasta ei saa irroittaa 
peukalo on aina pidettävä etukahvan alla 
sahaa on tuettava runkoon ja vartaloon 
vartalo on pidettävä tasapainossa tukevalla haara-asennolla 
erityisesti on varottava taka
potkua. Se on yleisin tapatur
mien aiheuttajakarsintatyössä 
terän kärkiosalla ei saa sahata 
teräketjun osumista esteisiin ja 
kuiviin oksiin on varottava. 

Karsittaessa saha on pidettävä lä
hellä vartaloa ja sen etupuolella 
Terän ollessa omalla puolella run
koa ei saa siirtyä. 

Puut on pyrittävä kaatamaan o
pivalle karsintakorkeudelle kä t
täen hyväksi kaadettuja puita, ka
soja ja maaston kohoutumia 

Karsittaessa ei saa kurkottaa. 
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Paksut oksat karsitaan vipuamismenetelmällä ja ohuet oksat pyyh
käisymenetelmällä (pyyhkäisy 60- 80 cm). 

Pyyhkäisy
menetelmä 

Ohuet oksat 

Vipuamis
menetelmä 

Paksut ok at 

Pyyhkäi y
menetelmä 

Ohuet ok at 

Metsurin tulee osata kuusivaiheinen vipuamistekniikka, jo a JO
kaisella paksulla oksalla on oma työliike. 
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~ Ohuet oksat k=itaan pyyhkäisy-

1) taan edestaka.ism runkoa vasten. 
~ menetelmällä _jossa sahaa liikute· 

On pyrittävä karsimaan 3/ 4 rungosta sen päältä. Näin helpotetaan 
puun kääntelyä ja alapuolen karsintaa Mikäli mahdollista, karsitaan 
rungon alapuoli samanaikaisesti. 

Opastettaessa karsintaa on kiinnitettävä 
huomiota; 

työsken telykorkeu teen 

korostettava sahan tukemista runkoon 

joustavaan työasentoon (selkä suorana, 
polvista joustaen) 

liikutaan vain terän ollessa vastakkaisella 
puolen runkoa 

takapotkun mahdolli uuteen 

oksien jännittynei yyteen 

pyyhkäi ymenetelmän oikeaan kä ttöön 

rungon alapuolen karsiminen pyyhkäi y
menetelmällä 

latvasta alkavaan karsintaan 

katkaisukohtien merkintään. 



4.4 KATKONTA 

Työnjohtajan tulee antaa työntekijöille työmaalla käytettävät mitta- ja laatu
vaatimukset sekä katkontaohjeet. 

Kun katkotaan puutavaraa ohjepituuksiin mittavälinettä käyttäen, saa oh
jepituudesta poiketa enintään +-3 cm Mittavälineen käytöstä maksetaan ns. 
katkontalisä. 

Ennen katkaisusahausta on otettava huomioon rungon koko ja mahdollinen 
jännitys. Repeämisen ja ponnahtamisen estämiseksi katkaistaan jännityksessä 
oleva runko käyttäen alta-päältäsahausta. Jännitystä vähennetään vähitellen 
ja varmistetaan, että sahauskohta on esteetön. 

Rinteessä katkaisusahaus tehtävä ylärinteen puolelta. Katkaisusahaus teh
dään aina kun mahdollista vetävällä terällä. Sahaus on kevyempää ja leikkuu
teho parempi. 

Karsintakorkeuden säilyttämiseksi katkaisu tehdään vasta karsinnan jäl
keen, mikäli muutoin menetetään oikea karsintakorkeus. 

Latvaa ei saa katkaista "koukkaamalla" koska siitä aiheutuu takapotkuvaara 
ja selkäi1outuu kiertyneeseen asentoon. 

Sahausjärjestys eri jännitystiloissa Eräi sä hakkuumenetelmissä on 
uo iteltavaa käyttää pitopuuta. 

Pitopuun sahaus: 

Tukki 

Kuitupuu 

e 
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Kuitupuun katkonta 

Kuitupuun katkonnassa on kaikissa katkontatavois a noudatettava ohjepi
tuutta sekä minimilaatua ja -läpimittaa. 

Kuitupuut katkotaan ohjepituuteen silmävaraisesti. Katkonta on riittävän 
tarkkaa, jos noin 90 % pölkyistä ei poikkea oh jepi tuude ta enempää kuin 10 % . 
Mittavälinettä käytetään vain pituuden tarkkailuun. 

Latvapölkky on katkaistava minimiläpimitasta vaikka se jäi i ohjepituutta 
lyhyemmäksi, ei kuitenkaan Iyhyemmäk i kuin 2 m. 

Sahaus on tehtävä selkä 
suorana käsiä reisiin tu
kien. 

Saha- ja vaneritukkien katkonta 

Saha- ja vaneritukkirungot jaetaan tukeik i ensisijai e ti laadun peru teella. 
Rungon koko tukkiosa on karsittava ja katkai ukohta merkittävä ennen kat
kontaa. Laatuohjeiden mukaisesta pölkyttämi e tä mak etaan korvau . 

1 
1 
1 
J TUKKI OSA KUITUOSA 

Tukit katkotaan annetuille pituuksille. Katkaisu.kohtia valite a kiinnitetään 
huomiota erityisesti laatuun. Vastasahausta on käytettävä aina kun muutoin 
on epäiltävissä tukin halkeaminen. 

Tukkien päällä ei saa kar innan ja katkonnan jälkeen olla hakkuutäbtei tä. 
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Katkontaa valvottaessa on kiinnitettävä 
huomiota; 

katkaisukohdat merkitään karsitta
essa karsintakorkeuden säilyttämisek
si ja kasauksen helpottamiseksi 

vastasahauksen käyttö erityisesti 
pakkasaikaan 

korostetaan oikeaa sahausasentoa 

mitta- ja laatuohjeiden tarkkaan nou
dattamiseen. 
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4.S SIIRTELY JA KASAUS 

Työnjohtajan tulee antaa työntekijälle puutavaran kasausta koskevia ohjeita 
liittyen puutavaran kasaukseen, puutavaran lajitteluun, kasojen sijoitteluun, 
kasausjärjestykseen sekä aluspuiden käyttöön. 

Kaikki kasaustavat edellyttävät työohjeen mukaista suunnattua kaatoa. 
Hyvin suunniteltu ja suunnattu kaato keventää siirtelyä ja kasausta. 
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Nostamalla oikein selkä suorana voimakkaita jalkalihaksia käyttäen 
säästetään selkää. Noston ja vedon aikana on vältettävä selän kierto
liikettä. V aro liukastumista 

Rasitusta vähennetään vuorottelemalla raskaita ja kevyitä työnvai
heita. 

Nostokoukkuja tai koukkua ja saksia tulee käyttää siirtelyn helpot
tamiseksi. Taakka on pidettävä lähellä artaloa 

Siirtelyä voi helpottaa ja keventää e imerkiksi pyörittämällä ja aa
kakäännöillä. 



Kasan vaatimukset 
• 

Kasan vähimmäiskoko sekä kasaa.matta jäävien järeiden pölkkyjen vähim-
mäisläpimitta määräytyy kasaustavoittain metsäalan työehtosopimuksen mu
kaisesti. Työnjohtajan on valvottava, että näitä ohjeita noudatetaan. 

Kasan alle asetetaan kuormaimen kouraa ohjaava aluspuu. Kuitupuuta ei 
saa käyttää aluspuuna. Ajourasta kaukana olevan kasan aluspuu laitetaan ka
san ajouran puoleiseen päähän ja ajouran lähellä kasan keskelle. Mikäli näistä 
kasausohjeista poiketaan, on asiasta sovittava työntekijän kanssa 

Hakkuutähteitä ei saa olla kasan si
sällä tai päällä. Mikäli aluspuuta ei 
käytetä: 

lyhyellä kuitupuulla ei saa olla 
hakkuutähteitä kasan alla 
pitkällä kuitupuulla kasan alus
tan tulee olla vähintään puoleen 
äliin hakkuutähteistä vapaana 

kuormaussuunnasta katsottuna. 
Jo jotakin puutavaralajia on vain 

·: pölkky tai pari paikassaan, asetetaan 
ne kasan päälle poikittain ellei työn-

. . . J·ohtaia anna muita ohjeita 
VAHINTAAN :J . 

~.....,..,,,,.. a "" o.sm Metsäkuljetuksen kannalta on tär-
I· 4 _;:__. _3 .,ic;= ke~~ että eri i:iuutavaralajit _k~ataan 
VÅHINTÅÅH kaiki a kasoissa samaan Jårjestyk-

o. s m een. Kasassa olevien määräpi tuis ten 
pölkkyjen päiden on oltava tasan. 

Kun kasataan ohjepituuteen sil
mä araisesti katkottuja pölkkyjä, on 
kasan kuljetussuuntaan olevan pään 
olta a kuljetuksen kannalta riittävän 
tasainen. Kasan pään tasaisuus hel
pottaa mittausta, pölkkyjen ja kaso
jen merkintää jne. Ohjepituutta ly
hyemmät pölkyt sijoitetaan kasan 
kouraisukoh taan. 

Tehtäe ä pitkää kuitupuuta saadaan riittävän suuret kasat siirtämällä pie-
0.~mrnät pölkyt isompien vaikeasti kasattavien viereen. Suuret kuitupölkyt 
s~etään tarvittaes a vipuamis- ja p öri ty tekniikalla. Kasan sijoittelus a on 
kä~tettävä hyväksi maaston kohoumat ja sijoitettava kasat siten, että kuor
ma.unen kouraisukohta jää koholle maan pinnasta 
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V alvottaessa siirtelyä ja kasausta on huomio
ta kiinnitettävä; 

kasojen paikkojen valinta tehdään 
pölkkyjen määrän painopisteen mu
kaan 

kasvatushakkuissa kasat ajouralta 
kuormattavissa 

aluspuiden laittoon 

korostettava oikeaa nostotekniikkaa 

kaksi koukkua vastaotteella, ote 
hartiaotetta leveämpi 

tukeva haara-asento 

keuhkot täyteen ilmaa ja vatsali
haksen jännitys no tovaibeessa 

vältettävä selän kiertoliikettä nos
ton ja vedon aikana 

pölkkyjen vetäminen jalkalibaksia 
käyttäen 

kasojen raivau hakkuutähtei tä 

työn vaihtelun li äämiseksi kasataan 
vähän kerras aan työn edete ä 



5 TYÖN SUUNNITIELU JA TOTEUTUS 

5.1 TYÖN SUUNNfITELU 

Työnjohdon on varmistuttava ennen työn aloittamista, että työntekijä hallit
see käytettävän hakkuumenetelmän ja työmaakohtaiset erityisohjeet. 

Onnistunut työsuoritus edellyttää hyvää suunnittelua ja kulloinkin käytet
tävän hakkuumenetelmän osaamista Hyvä suunnittelu parantaa työtulosta, 
vähentää rasittumista ja tapaturmia, helpottaa metsäkuljetusta ja säästää kas
vatettavaa puustoa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa 
suunnittelua työn eri vaiheissa Työnjohdon ja työnopastajan tulee korostaa 
suunnittelun merkitystä jokapäiväisessä työssä. Työn suunnittelussa on otet
tava myös huomioon työpäivän pituus ja pyrittävä rytmittämään työ ja elpy
mistauot rasituksen kannalta oikealla tavalla Työpäivän lyhentäminen työ
tahtia lisäämällä on erityisen haitallista työntekijän työturvallisuuden ja ter
veyden kannalta Monessa tapauksessa saattaa olla työpäivän pituuden jat
kaminen aiheellista työturvallisuuden ja työntekijän terveyden kannalta. 

Työmaahan tulee tutustua työmaakartan ja/ tai työn johtajan opastuksella. 
Työntekijän on saatava yleiskäsitys palstasta, en rajoista, puustosta maastos
~a, met äkuljetuksen ajosuunnista ja ajourista ekä mahdollisista vaårateki
Jöi tä. Pal tan aloitusvaihee a työnjohdon tulee arata riittävästi aikaa työn
t~kijäkohtai en työohjeen palstasopimuksen ja palstan hak.k:uujärjestykseen 
liittyvien eikkojen elvittämiseen. Maastotiedustelun perusteella elviää lo
pullise ti hakkuun ja metsäkuljetuksen kannalta paras työskentelyjärjestys, 
JO a hakkuu etenee ajourittain hakkuumenetelmän edellyttämällä tavalla 
Työnjohdon tulee varmistua että t öntekijä hallitsee työmaalla käytettävän 
menetelmän ja siihen liittyvät erityi ohjeet. 

Työ on uunniteltava riittävän pitkälle eteenpäin. Ensin alitaan kasojen 
Paikat ja kaatojärje ty . 
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Työntekijää on opastettava valmistamaan 
runko kerrallaan valmiiksi. Tällä tavoin hän 
rytmittää hakkuutyön rasittavat vaiheet ly
hytaikaisiksi työjaksoiksi. Opastuksen yh
teydessä on keskusteltava opastettavan 
työntekijän työpäivän pituudesta ja raken
teesta On pyrittävä siihen, että työntekijä 
rytmittää ruokailutauot riittävän usein tois
tuviksi, tarpeen vaatiessa työpäivän pituutta 
jatkamalla 

Hakattaessa palstaa voimakkaassa tuules
sa, tulee työntekijälle varata mikäli mahdol
lista vaihtoehtoinen työskentelyalue eri
tyisesti tämä koskee erilliskaatotyömaita 
Uudistushakkuualueella ajouria suunnitel
taessa ne on sijoitettava metsäkuljetuksen 
kannalta parhaimpiin maastonkohtiin ajo
suunta ja ajouraväli huomioiden. Työmaa
valvonnan yhteydes ä tulee kiinnittää huo
miota siihen että ajourat ei ät tule sivukal
teviksi ja että noudatetaan hakkuumenetel
män mukaista ajouraväliä. 



5.2 LEIMIKON JA PUUTAVARAN MERKITSEMIS-
TAVAT • 

Leimikon merkitsemistavat 

Leimikon merkitsemisessä käytetään kuitukangasnauhoja (n. 30 cm), maa
limerkkejä, kirvesleimoja ja -viiltoja sekä merkkipaalu ja. 

Leimikon merkitseminen työmaakarttaan ja maastoon 

1 
llll<o 1 

llBi'TXf s -6 

KC9'WALUE 1 
PALSTAT '1-4 
ICOEPUJWJE 2. 
PALSTAT 5-& 

Leimikon raja: 
3 kirves- tai väri- LElM\KON RAJA 
vasaraviiloa, pää-
viilo leimikon ~ ~ 
puolelle tai 

- 2 x punainen LE\Ml~~ 
nauha 

U udistushakkuualu
een raja: 

2 kirves- tai väri
vasaraviiloa rajan 
suuntaan ja 2 
päällekkäistä vii
loa alueen suun
taan ja tarvi tta
es a lisäksi 

- 1 x punainen 
nauha 

j \ 

UUD\STUSAAK
KWAWEEN u.iA 

---0---
UUDISTU5-
HAKKWALUE 

rajapuiden on oltava näkyvissä korjuun 
jälkeen. 

Palstojen raja: 
2 kirves- tai äri
vasaraviiloa pals
tojen rajan uun
taan tai 
1 X punainen 
nauha 

--0---
"PALSTA 

- jälkimittaustyömailla on palstojen rajat 
oltava näkyvis ä hakkuuvaiheen jälkeen
kin. 
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J>uutavaran Inerkitseininen 

Kasat ja pölkyt merkitään merkkikepeillä ja kuitukangasnauhoilla. 
Kuitupuukasa merkitään siten, että noin 1.5-2.0 m:n pituinen merkkikep

pi asetetaan pystyyn kasan ajouralta katsottuna oikeaan etukulmaan ja sido
taan puutavaralajia osoittava värillinen kuitukangasnauha keppiin. 

Tukit, kasaamatta jäävät järeät kuitupuupölkyt sekä vyöhyke- ja palstaka
sauksessa ajourasta kaukana olevat kasat merkitään asettamalla merkkikeppi 
kuormaimen oletettuun taruntakohtaan. 
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Kuitupuut 

Mänty 
Kuusi 
Lehtipuu 

Merkitsemistavat 

1 punainen 
1 sininen 
1 vihreä 

Tukit 

Mänty 
Kuusi 
Koivu 
Erikoispuut 

2 punaista 
2 sinistä 
2 vihreätä 
1 keltainen 

Kasat ajouran varressa 



5.3 POISTEITAVIEN PUIDEN VALINTA 

K~vatushakkuuleimikoissa, joissa leimausta ei ole suoritettu, tulee työ.njoh
taJan antaa ohjeet poistettavien puiden valinnasta Yksityismetsissä käytetään 
Keskusmetsälautakunta Tapion metsänkäsittelyohjeita ja valtion metsissä 
metsähallituksen ohjeita Kasvatettavap. puuston tarkistaminen tehdään 

joko kasvatustiheyteen, runkoa/ ha perustuen, jolloin tiheyden tarkista
minen tehdään 4 m mi ttakepillä 
puuston pohjapinta-alaan perustuen (m2 / ha) , jolloin pohjapinta-ala mää
ritetään relaskoopin avulla. 
Runkoluku tai pohjapinta-ala mitataan ajourien väliltä. 

Puuston runkoluvun määrittäminen mittakepillä. 
Mittakepillä (4 m) rajatulta koealalta luetaan kasvatettavien pui

den lukumäärä joka kerrottuna 200:lla antaa metsikön hehtaarikoh
taisen runkoluvun. 
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Relaskoopin käyttöön perustuvan pohjapinta-alan o eltuvuus kasvatettavan 
puuston tarkistamiseen on heikko ensiliarvennusmetsissä ja epätasaisissa tur
vemaiden nuorissa metsissä. Niissä on syytä käyttää runkojen lukua mittake
pin avulla. 
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Puuston pohjapinta-alan määrittäminen relask.oopilla 

Puuston pohjapinta-ala määritetään relaskoopilla siten että nn
nankorkeudelta (D u) luetaan kaikki samasta maastopi tee tä relas
koopin tähtäyshahlon täyttävät puut. Luettu runkoluku kuvaa mää
rätyllä suhteella puuston pohjapinta-alaa hehtaarilla 

~-'~ ... 

·. 



Esimerkki . Keskusmetsälautakunta Tapion harvennusmallista. 
ajouravaran sallima tieverkosto: 

Mallien 

- ajouraväli 30 m " 
- ajouraleveys 4 m 

MÄNTY, TUORE KANGAS (MT) ETELÄ-SUOMI 
32.-=~~==I':::' 

RAVARA 

16 

14 

12 

14 16 1 22 24 26 

SIHARVE UKSEN RUNKOLUKUOHJE AJOURIE VÄLILLÄ: 
- VAL APITU S -11M1200 KPL/ HA 

ALTAPITUUS 12 M + 1000 KPL/ HA 
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Keskusmetsälautakunta Tapion harvennusmallit on laadittu erikseen Etelä-ja 
Pohjois-Suomelle. Harvennusmallit soveltuvat sellaisenaan ohjeena käytet
täväksi kunkin puulajin ja kasvupaikan (lehtomainen, tuore, kuivahko tai kui
va kangas) luontaisesti syntyneissä vähintään tyydyttävästi hoidetuissa met
siköissä. Harvennusmallit koostuvat kolmesta pohjapinta-alakäyrästä sekä 
ensiharvennusmetsiköissä myös runkolukuohjeesta. Ennen harvennushak
kuuta metsikön tulee olla pääsääntöisesti saavuttanut ylin käyrä eli leimaus
raja. 
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Kasvatushakkuuleimikoiden työnjohdossa ja valvonnassa tulee kiin
nittää huomiota seuraavaan: 

Työnjohdon on hallittava Keskusmetsälautakunta Tapion ohjeet 
ja niiden soveltaminen käytännössä 
Leimikon suunnitteluvaiheessa on varmistuttava siitä, että lei
mikko täyttää Keskusmetsälautakunta Tapion käsittelyohjeen 
mukaiset vaatimukset. Niiden vastaiset leimikot tulee saattaa esi
miesten tietoon ennen hakkuun aloittamista V astuu mahdollises
ta virheellisestä metsänkäsittelystä on hakkuuoikeuden omistajal
la. 
Kasvatushakkuuleimikoihin tulee valita työntekijöitä, jotka ovat 
saaneet riittävästi koulutusta ja opastusta kasvatusmetsien hak
kuusta. 
Työnjohdon on varmistauduttava, että voidaanko leimikossa 
käyttää metsurivalintaa. 
Työnjohdon tulee antaa harvennuksen voimakkuutta koskevat 
ohjeet, jotka perustuvat joko runkolukuun (runkoa/ha) tai puus
ton pohjapinta-alaan (m2/ha). 
Työnjohdon on varmistauduttava, että puiden valintaan liittyvät 
ohjeet on ymmärretty oikein. 
Eri latvuskerrosten käsittelyn, poistettavien puulajien ja harven
nuksen voimakkuuden havainnollistamiseksi on tarpeen vaatiessa 
käytettävä mallileimausta 
On varmistauduttava, että työntekijät hallitsevat releskoopin ja 
siihen liittyvän käyrästön tulkinnan sekä runkoluvun mittaami
sen. 
On varmistettava, että metsikön hakkuumahdollisuudet harven
nuksissa käytetään hyväksi. 
Työnjohdon on työn edistyessä valvottava hakkuujälkeä sekä 
metsänhoidon että korjuun kannalta 



5.4 SUUNNA TIU KAATO 

Kaikki hakkuu tavat edellyttävät ohjeiden mukaista suunnattua kaatoa, ·kaa
t~vänkärin käyttöä, lipan poistoa ja erilliskaadossa tyven karsintaa n. 1 m:n 
pituudelta. 

Ergonomisesti oikea kaatotekniikka on erityisen tärkeätä erilliskaadossa. 
Suunnattu kaato vähentää hakkuutähteiden ja pölkkyjen siirtelyä, konkeloi
den syntymistä, helpottaa karsintaa (oikea karsintakorkeus) sekä kasausta ja 
metsäkuljetusta. Suunnattu kaato on tärkeä kasvatushakkuissa tehtäessä tuk
keja ja pitkää kuitupuuta, koska suunnatun kaadon avulla saadaan puutavara 
kuormaimen ulottuville vahingoittamatta jäävää puustoa. 

Suunnatulla kaadolla'ja hyvin suunnitellulla kaatojärjestyksellä: 

lyhenee kuitupuupölkkyjen kasausmatka ja kasaustyö kevenee 
ajoura jää mahdollisimman vapaaksi tukeista 
hakkuutähteille jää vapaata tilaa erityisesti ajouralla ja hakkuu
tähteiden siirtely vähenee 
tukkien ja kuitupuukasojen löytäminen helpottuu lumen alta ja metsäkul
jetus muutenkin nopeutuu 
hakkuu tähteet parantavat kantavuutta metsäkuljetuksessa ja estävät juu
riston vaurioitumista 

Suunnattu kaato ei pidä sisällään tukkien siirtelyä. Jos ajourien välisellä alu
eella on pitkän kuitupuun palstallekasausmenetelmässä paljon tukkeja, tulee 
työntekijälle antaa ohjausta suunnatun kaadon toteutuksesta, jotta tukkien 
löytyminen helpottuu ja vauriot vähenevät. Vaurioiden vähentämiseksi on 
myös metsäkuljetusta valvottava. 

S.S KASVAnJSHAKKUIDEN1YÖJÅRJES1YS 

Käyttämällä kasvatushakkuussa oikeaa työjärjestystä kevennetään hakkuu
työtä, nopeutetaan hakkuuta ja metsäkuljetusta sekä estetään jäävän puuston 
Vaurioituminen. Kaato aloitetaan tavaralajihakkuussa hakkaamalla ensin 
aj?uralla olevat puut 20-30 m:n matkalta. Puut kaadetaan ajouran suun
taisesti ja kasataan ajouran varteen. Ajouralla olevat tukkirungot voidaan ha
k~ta viimeiseksi, jolloin hakkuutähteiden siirtely tukkien päältä vähenee. 
AJouralla olevien puiden hakkuun jälkeen kaadetaan uran ulkopuolella olevat 
puut ajouralle päin. Ajouralta kaadetuista puista tehtyjä kasoja voidaan käyt
tää työpenkkeinä ja kääntää osa pölkyistä näihin kasoihin. 
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Opastettaessa kasvatushakkuiden työjärjestystä opastusjakson 
on oltava työskentelyjakson (20 - 30 m) pituinen. Opastukseen 
tulee liittää pitopuumenetelmän ja kasojen sijoittelun opasta
minen, sillä kasvatushakkuissa palstalta poistettava puusto voi 
olla epätasaisesti jakaantunut ja puuston järe s vaihdella suu
resti. Työntekijälle tulee antaa ohjeet kasaamattomien ylijärei
den kuitupuupölkkyjen merkitsemisestä ja kuormaimen ulot
tuvuuden ulkopuolelle jäävien tukkien ja ylijäreiden pölkkyjen 
pitopuumenetelmän käytöstä. 

15 m 15 rn 

0 

• 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 0 

Kasojen sijoittelu palstallekasaukse a kas atusbakkui a. 

Työtä jatketaan ajourapuiden kaatamisen jälkeen amanaikai e ti ajouran 
molemmin puolin, jo siirtymi matka rungolta to· elle näin 1 henee. Tällä työ
järjestyksellä saadaan ajouralle runsaasti hakkuutähteitä ja kasojen alustat 
jäävät hakkuutähteistä vapaiksi. Ajouralle jää ät hakkuutähteet paran ta at 
kantavuutta ja suojaavat jäävän puu ton juuri toa met äkuljetukse a 
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S.6 UUDISTUSHAKKUIDEN 1YÖJÅRJES1YS 

Kasaus palstalle 

Ensin kaadetaan kuitupuurungot kasau_salueelta ajouran läheltä. Isot kuitu
puurungot kaadetaan ristikkäin. Näin saadaan kasan pohja syntymään pölk
kyjä kääntelemällä. Kasaa kasvatetaan siirtämällä siihen pienempiä pölkkyjä 
sekä myöhemmin kaadettavien tukkirunk:ojen latvakuitupölkkyjä. 

Kasan pohjaa voi käyttää penkkinä myöhemmin kaadettaville puille. Näin 
saadaan rungot oikealle karsintakorkeudelle ja helpotetaan rungon tai pölkyn 
kääntelyä. Kun kaadetaan ristiin aiemmin kaadettujen puiden yli, oksat jalat
vukset jäävät ajouralle tai kasausalueen ulkopuolelle. Kun hakkuu aloitetaan 
kasausalueen kuitupuurungoista, kasojen paikat jäävät luonnostaan hakkuu
tähteistä vapaiksi. Hakkuuta jatketaan kuitupuurungoista Jos leimik.ko on ti
heä ja tukkivaltainen, voidaan hakata myös osa tukkipuurungoista tässä vai
heessa. Hakkuualueena on ajouran toisen puolen kasauskaista sekä puolet 
(2 - 4 m) ajouran leveydestä. 

_Hakkaamalla kuitupuuru.ngot ennen tukkipuurunkoja väljennetään tiheitä 
leuni.koita ja helpotetaan kaadon suuntaamista Hakkuutähteet helpottavat 
lumen aikana liikkumista merkittävästi tukkipuurunkoja hakatessa. Tällöin 
voidaan kaataa tukkipuurungot siten että latvakuitupuupölkkyjen kasaami
nen ja ajouran aukipitäminen helpottu at 
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Tukkipuurunkojen hakkuu aloi
tetaan oksaisimmista puista ok
sien siirtelyn vähentämiseksi. 
Kaatosuunnat valitaan siten, että: 

ajouralle jää mahdollisimman 
vähän tukkeja 
runko jää sopivalle karsinta
korkeudelle 
latvakuitupuupölkyt saadaan 
helposti kasatuiksi 
hakkuutähteillä on tilaa ja nii
den siirtelytarve vähäistä. 

-
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Tukkirunkojen hakkuussa voidaan edetä ajouran molemmin puolin aman
aikaisesti, mikäli siirtymismatka rungolta toi elle näin 1 henee. Ajouralla ole
vat tukkipuurungot hakataan viimei eksi. äin hakkuutähteiden iirtelemi
nen tukkien päältä vähenee. Uralle kaadettua tukkia p öritetään alapuolen 
karsintaa varten ajouralta poispäin. äin ähennetään ajouralle jäävien tuk
kien määrää, saadaan lisää tilaa hakkuutähteille ekä nopeutetaan ja helpote
taan työtä. 

Oikealla kaatosuunnalla ja -järje t ksellä aadaan aikaan 4- 8 m le eä ka
soista vapaa ajoura. Kasojen ja pölkkyjen pitäminen puhtaina hakkuutähtei -
tä helpottuu ja työ nopeutuu. T ötä jatketaan järje telmälli e ti uralta 30- 50 
m:n pituisin jaksoin. Opa tettae a uudistushakkuiden t öjärje t tä opastu -
jakson pituuden tulee olla t ö kente1yjakson pituinen 30- 50). 
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Suorinta, ajoura vapaa 

Suorinnassa oikealla kaatojärjestyksellä puutavaralajit. saadaan erilleen 
omaksi kouraisuyksiköksi ja vähennetään oksien siirtelytarvetta. Ensiksi kaa
detaan ajouralla ja sen vieressä olevat puut sekä isot ja erittäin oksaiset puut. 
. Ajouralla olevat puut kaadetaan vinosti ajouralta poispäin, jolloin ajoura 
Jää vapaaksi. Ajouran reunassa olevat puut kaadetaan uransuuntaisesti tai 
hiukan urasta poispäin. Ajouran ja kaatokaistan väliseltä alueelta puut kaa
detaan siten, että vain latvaosa tulee uralle. Näin vältetään puutavaran ker
tymistä uralle ja vähennetään uran aukipidosta aiheutuvaa siirtelyä. Kaato
kaistan rajalla olevat puut joudutaan kaatamaan kohtisuoraan uralle, jotta 
myös tyvipölkyt tulisivat kuormaimen ulottuville. Kaistan rajalla olevat puut 
voidaan kaataa myös kohti viereistä uraa, mikäli kaato siihen suuntaan on hel
pompi. 

Valmista puutavaraa voidaan käyttää työpenkkinä. 
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5.7 KASOJEN SIJOITI'ELU KASVA 1lJSHAKKUISSA 

Kasat sijoitetaan siten, että ne ovat kuormattavissa ajouralta. Kasoja ei saa 
tehdä esteiden taakse tai ajouralle (ajoura vapaa). Kasausta valvottaessa kiin
nitettävä huomiota kasojen sijoitteluun ja suuntaamiseen. Ajouran lähettyvil
lä kasat voivat olla ajouran suuntaisia kuitenkin niin, että metsäkuljetuksen 
kuormausvaiheessa niistä ei aiheudu haittaa ja vaurioitumisriskiä jäävälle 
puustolle. Kauempana ajourasta kasojen päiden tulee olla ajouraa kohden. 
Myös ilman mittavälinettä (silmävaraisesti) katkotun kuitupuukasan ajouran 
puoleisen pään tulee olla kuljetuksen kannalta riittävän tasainen. Kasat tulee 
sijoittaa niin, että samasta paikasta voidaan kuormata useita kasoja. Kasojen 
sijoittaminen osittain päällekkäin helpottaa niiden havaitsemista metsäkulje
tusvaiheessa erityisesti talviolosuhteissa. Mikäli kasat ovat eri puutavaralajeja 
on valvottava, että kasausjärjestys on kaikkialla samanlainen metsäkuljetuk
sen helpottamiseksi. 

n . 10m 2m 3rn 

Ajouran varteen kasau AUKAS) 

Hakattaessa ajouran varteen 3-5 m:n levyi elle kai talle, tehdään kasat uran 
molemmille puolille siten, että kuormaimen kourai ukohta on kasau kaistalla. 
Kasaa ei saa tehdä ajourien riste kseen, puiden äliin tai taakse tai puita as
ten. Kun kasa on oikeas a paikassa, kuormain ei aurioita jäävää puustoa ja 
kuormaus nopeutuu. 

60 



Kasattaessa 3- 10 m:n kaistalle tai kasvatushakk:uissa palstalle kasoihin, si
joitetaan kasat"siten, että ne eivät ole kuormausta haittaavien esteiden takana 
ja että ajourasta kauempana olevien kasojen päät ovat ajobralle päin. Vyöhy
kekasauksessa lyhyen kuitupuun kasat tehdään kokonaan kaistan sisälle-. Pit
kän kuitupuun uloimmat kasat voidaan sijoittaa siten, että vähintään puolet 
kasan pituudesta on 3-10 m:n kaistan sisällä. 

Sm 7 rn 3m 

Vyöhykekasaus (VYÖKAS) 

Pal t.allekasaus (PKA ) 
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Siirtely kaato 

Siirtelykaadossa kuormaimen ulottuvuu alueella kasojen tyvipäät suunna
taan ajouralle päin. Tätä kauempana olevien puiden kaato-kasaus uunta 
muuttuu päinvastaiseksi eli latvapäät suunnataan ajouralle päin. 

lo 
1 

1 
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6 HAKKUUMENETELMÄT 

Tässä ohjeessa esitellään yleisimmät käytössä olevat hakkuumenetelmät. Kai
kissa näissä menetelmissä pyritään suunnattua kaatoa ja erilaisia kuitupuun 
kasaustapoja hyväksi käyttäen saavuttamaan olosuhteisiin parhaiten sovel
tuva työmenetelmä. 

Hakkuumenetelmä osoittaa, mitä kaato- ja kasaustapaa sekä ajouraväliä 
kulloinkin palstalla käytetään. Hakkuutyön toteuttaminen voidaan aloittaa 
vasta sen jälkeen, kun käytettävä hakkuumenetelmä on tiedossa. Eri hakkuu
menetelmät poikkeavat työn suunnittelun ja etenkin kaato- ja kasaustavan 
osalta selvästi toisistaan. Hakkuumenetelmän valintaan vaikuttaa mm. hak
kuu- ja mittaustapa, kuitupuun pituus, metsäkuljetuskone ja siinä erityisesti 
kuormaimen ulottuvuus sekä sopimus työehdoista. 

Esiteltävät hakkuumenetelmät on jaettu viiteen pääryhmään hakkuutavan 
ja menetelmäkokonaisuuden mukaan seuraavasti: 

Kasvatushakkuut 
Uudistushakkuut 
Siirtely kaato 
Erilliskaa to. 

Ennen työn aloittamista on työnjohtajan varmistuttava siitä, että työnteki
jällä on riittävästi tietoa työmaalla käytettävästä työmenetelmästä,jotta tämä 
pystyy työssään oikeaan, tehokkaaseen ja työturvalliseen työskentelyyn. 

Puutteellisen työtaidon korjaamiseksi t önjohdon on järjestettävä tarvitta
~ssa koulutu e im. työnopastajan avulla. Ennen opastu työn alkua on työn
Johtajan selvitettä ä työnopastajalle mitä hakkuumenetelmää tullaan opet
tamaan ja liittyykö ko. menetelmään jotakin t ömaakohtaisuutta esim. puu
tavaran laadun tai lajittelun uhteen. T önjohtajan ja työnopastajan on hallit
tava hakkuumenetelmät ksityi kohtai esti. 

Kas atu hakkuita ovat harvennu hakkuut ekä iemen- ja yli puiden poisto. 
Kas atushakkui a on ajourat merkittä ä ennen hakkuun aloittamista. 

Kas atu hakkuu a ohjeiden mukainen hakkuu jälki on älttämätöntä met
äkuljetuk en hyvän tuottavuuden aavuttamiseksi ja puuston vaurioitumisen 

ehkäi emi ek i. Kasvatu hakkuis a oi poikkeustapauk i a tulla kysymyk
een myö pitopuun käyttö. Pitopuun ahauksesta on annettava opastusta 

Ennen kuin työntekijä ensimmäistä kertaa ryhtyy hakkaamaan pitkää kui
tupuuta on hänelle annettava iitä t önopastusta 
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Kasvatushakkuussa pitkän kuitupuun palsta-ja vyöhykekasausmenetel
mien työnvalvonnassa on erikoisesti kiinnitettävä huomiota seuraaviin 
asioihin: 

ajoura on vapaa kuitupuukasoista 
kasat ja pölkyt on kuormattavissa ajouralta 
ajourien välistä kaadonsuuntaus lähimmälle uralle 
kasojen sijoittelu palstalla samalle kuormauslinjalle 
pitopuun käyttö kuormai.men ulottuvuuden ulkopuolelle jäävillä 
puilla 
"koukkauskaadon" käyttö suunnatun kaadon aikaansaamiseksi 

pystyyn jäävän puun takaa 
kasan koot työehtosopimuksen mukaisia 

Hakkuu on ajoitettava kasvatushakkuissa siten, että: 

jäävä puusto ei tarpeettomasti vaurioidu, esim. taimisto ylispui
den poistossa 
metsäkuljetus voidaan suorittaa otollisissa olosuhteissa esim. 
puustovaurioiden kannalta 
hakattu puutavara ei ehdi pilaantua 
jälkimitan kyseessä ollen ei pääse syntymään hakkuutiliviivettä 

Sivulta Päältä 

Kaato uunta 

Vaihe 1. 
Kallistussahaus 

Vaihe 2. 
Puun kalli taminen 

aihe 3. 
Kaato ahau ja kaato 

Koukkaus.kaato ja en ö aihe l 
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Kasvatushakkuumenetelmät kasaustavoittain 

Kasaus ajouran varteen 

Kaato suunnaten ja kasaus ajouran varteen, ajouraväli keskimäärin 30 m 
(+5m) ja ajouran leveys 4 m. 

Menetelmää voidaan käyttää kaikissa kasvatushakkuuolosuhteissa. 

Ajouran varteen kasauksessa kui
tupuupölkk:yjen pituus ei saa ylittää 
3.5 m. Kuitupuupölkyt kasataan kou
rakasoihin ajouran molemmin puolin 
3 - 5 m kaistalle ajouran kesk:iviivas
ta lukien. Kasaamatta jäävät järeät 
kuitupuupölkyt käännetään kulje
tuksen kannalta sopivaan asentoon. 
Tarvittaessa ne merkitään havaitse
misen helpottamiseksi. 

Kasau aJouran arteen 
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Vyöhykekasaus 

Kaato suunnaten ja kasaus ajouran varteen 3- 10 m:n kaistalle aJoura va
paa, ajouraväli 30 m ja ajouran leve s 4 m. 

Menetelmää käytetään sekä pitkän että 1 h en kuitupuun kasauk e a. Me
netelmä edellyttää, että metsäkuljetukseen on kä tettävi ä met ätraktori , 
jonka kuormaimen ulottuvuus on maanpinnan taso a li 10 m. 

Kasat sijoitetaan ajouran molemmin puolin 3- 10 m kai talle ajouran ke -
kiviivasta lukien työnjohdon antamien ohjeiden mukaan. L h en (enint. 3.5 
m) kuitupuun kasat sijoitetaan kokonaan em. kai tan i älle. Pitkän (3.6 m ja 
yli) kuitupuun uloimmat kasat sijoitetaan niin että ähintään puolet niiden 
pituudesta on kaistan sisällä. Poistettavan puun ijaite a 3- JO m kai tan ul
kopuolella sellaisessa paikassa, ettei kasauk en kannalta oikein uunnattua 
kaatoa voida suorittaa, saa työntekijä katkoa ja kasata tällai en rungon n. 3 m 
pölkkyinä, vaikka katkonnan ohjepituudek i on annettu pitkä kuitupuu. Mi
käli kasan alla käytetään aluspuu ta, ijoitetaan e kaukana ole an kasan ajo
uran puoleiseen päähän ja ajouran varre sa olevilla kasoilla kasan ke kelle. 
Kasaamatta jäävät järeät kuitupuupölkyt merkitään amoin kuin ajouran var
teen kasauksessa. Lumen aikana on hakkuu ja met äkuljetu ajoitetta a i ten, 
että kasojen ja pölkkyjen liputus ei ole tarpeen. 

Hakattaessa pitkää kuitupuuta on pal takasausmenetelmän kä ttö tätä edul
lisempi. 

7 
~m 

1 h ellä kuitupuulla. 
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30m 
Vyöhykekasaus pitkällä kuitupuulla 

Kasaus palstalle 

Kaato suunnaten ja kasaus palstalle ajoura vapaa, ajouraväli 30 m ja ajo
uran leveys 4 m. 

Menetelmää voidaan käyttää kasvatushakk:uuleimikoissa, joissa mittaus
tapa mahdollistaa kuitupuun hakkuun pitkänä 5-6 m). Menetelmän käyttö 
edell ttää Ii äksi, että käytettävi ä ole an metsätraktorin kuormaimen ulot
tuvuus on maanpinnan tasos a yli 10 m. 

Ka at muodostetaan suunnattua kaatoa hyväksi käyttäen iirtämällä pie
nemmät pölkyt i empien vaikeasti kasattavien pölkk jen viereen. Kasat ja 
pölkyt tulee olla kuormattavi a ajouralta. Kasoja ei sijoiteta ajouralle = 

ajoura apaa. 
Tällä barvennu bakkuumenetelmällä ke ennetään hakkuu työtä, koska kui

tupuupölkkyjä ei tarvitse kantaa ajouran arteen kasoihin. 

Ajourien uunnittelu a on erityistä huomiota kiinnitettävä iihen, että 
ajouraväli on mahdollisimman tarkasti 30 m 

- ajourat o at mahdollisimman uoria 
- ajouraleve on 4 m. 

Ajouran arre aja kauempana palstalla ole at kasat pyritään sijoittamaan 
uunnauua kaatoa hyväksi kä ttäen amalle kuormauslinjalle,jotta kasaustyö 

helpottuu kasan koko kasvaa, kuormaus nopeutuu ja ältetään jäävän puu -
ton vaurioituminen. Mikäli kasan alla kä etään aluspuuta, ijoitetaan e kau
kana ole an kasan ajouran puoleiseen päähän ja ajouran lähellä olevilla ka-
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soilla kasan keskelle. Ajouran varrella ajouran suuntaisesti sijoitetun kasan 
kuljetussuuntaan olevan pään sekä kasausvyöhykkeellä ajouran puoleisen ka
san pään on oltava tasainen. 

Kasaamatta jäävät järeät kuitupuupölkyt merkitään samoin kuin ajouran 
varteen kasauksessa. Lumen aikana on hakkuu ja metsä.kuljetus ajoitettava i
ten, että kasojen ja pölkkyjen liputus ei ole tarpeen. 

Ajouran keskiväliltä puut kaadetaan lähimmälle ajouralle päin jolloin ka
sat tulevat kuormaimen ulottuville ja etenkin ajouran lähelle muodo tuu isoja 
kasoja. 

Kasau 

Uudistushakkuita ovat avo- ja siemenpuuhakkuut. A o- ja iemenpuuhak
kuussa hakkuumenetelmän valintaan aikutta at hakattavan puu ton tihe 
ja maasto sekä met ätraktorin kuormaimen ulottuvuu . Ajouria ei merkitä 
yleensä palstalle ennakkoon, vaan ne muodo tu at hakkuu.miehen työ ken
nellessä työnjohtajan ohjeiden mukai e ti uunnattua kaatoa kä ttäen. 

Ajouran paikkaa ja suuntaa valittaessa on otettava huomioon met äkulje
tussuunta ja -matka sekä metsäkoneen liikkumismahdolli uudet. Ajourat tu
lee suunnata rinnemaasto a ivukaltevuuden älttämiseksi rinteitä lö ja 
alas. 

Upottavat sekä muut vaikeat maastokohdat on kierrettä ä. V aikei a maas
toissa työnjohdon on suunnitelta aja merkittävä ajourat. 
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Ajourien väli on 15-30 m riippuen hakattavan puuston tiheydestä, kuitu
puupölkkyje·n pituudesta, maastosta ja kuormaimen ulottuuvuudesta. Ajou-
ran leveys on vähintään 4 m. • 

Kaato ja kasaus on tehtävä siten, ettei ajourille jää kuitupuukasoja ja että 
ajourat jäävät mahdollisimman vapaiksi tukeista. Yleensä uralle ei jää kuin sii
nä kasvaneiden puiden tyvitukkeja j~ joskus välitukki, joiden tulee olla uran 
suuntaisesti. 

Työnjohdon on valvottava, että kasan koot ovat työehtosopimuksen mu
kaisia. 

Uudistushakkuumenetelmät kasaustavoittain 

Kasaus palstalle, ajoura vapaa 

Kaato suunnaten ja kasaus palstalle ajoura vapaa, ajouraväli 20 m. Ajouran 
leveys vähintään 4m. 

Menetelmää käytetään avo- sekä siemen- ja ylispuuhakkuussa. Ellei mit
tausmenetelmä rajoita kuitupuun pituutta, voidaan se hakata tarvittaessa 5-
6 m pitkänä. 

Ajouran keski väliltä puut kaadetaan lähimmälle ajouralle päin, jolloin kui
tupuupölkkyjen kasaus helpottuu, kasan koko kasvaa ja kasat sekä tukit tule
vat kuormaimen ulottuville. 

Kasau pal talJe ajoura apaa, l b l kuitupuu 
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Kasaus palstalle, ajoura apaa 

Kasaus palstalle, ajoura ei vapaa 

Kaato suunnaten ja kasaus pal talle, ajoura ei apaa. 
Menetelmä sopii parhaiten erittäin run as- ja harvapuu toi ille a ohakkuu

työmaille sekä siemenpuiden poi tohakkui iin. 
Tässä menetelmäs ä ei ajourien paikkoja uunnitella ennakkoon eikä m ö -

kään hakkuumies työskennelle ään ota niitä huomioon. Kuitupuukasat oi
daan sijoittaa koko palstan alueelle. 

Ellei mittausmenetelmä rajoita kuitupuun pituutta, oidaan e hakata tar
vittaessa 5-6 m pitkänä. 

Kasau pal talle. ajoura ei 
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Suorinta, ajoura vapaa 

Kaato suunnaten, kasaus suorien ja ajoura apaa. Ajouraväli noin 15 - 20 m. 
Tiheissä leimikoissa ajouria tehdään enemmän ja harvoissa vähemmän.-Ajo
uran leveys vähintään 4 m. 

Menetelmää voidaan käyttää avo- sekä siemen- ja ylispuuhakkuissa, joissa 
hakataan kuitupuu pitkänä (5 -6 m). Palstalla olevat pölkyt käännellään kou
raisuyksiköihin maasto-olosuhteet ja kuljetussuunta huomioon ottaen. Ajo
uralle voi jäädä suurimmat tukkikokoi et pölkyt. Kouraisuyksiköiden alle ei 
tarvitse 1 aittaa al usp ui ta. 

Ajoura on pidettävä riittävän leveänä, muutoin työskentely vaikeutuu. Puu
tavaralajit on pidettävä erillään jota helpotetaan oikealla kaatojärjestyksellä. 
Kouraisuyksiköissä pölkkyjen päiden oltava metsäkuljetuksen kannalta riit
tävän tasainen. Hakkuutähteitä ei saa jäädä kouraisuyksiköiden päälle. 

Suorinta, ajoura apaa 
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6.3 PIENILÅPIMITIAISEN KOKOPUUN 
SIIRTELYKAATOMENETELMÅ 

Menetelmää käytetään leimikoissa jois a iirtel kaadolla hakattavan puuston 
d 13 keskiläpimitta on enintään JO cm. Pieniläpimittai ta kokopuuta voidaan 
hakata myös tavaralajihakkuun yhteyde ä. 

Siirtelykaato on yhdistettyä kaato- ja siirtel ötä. Kaato ahauksen jälkeen 
työntekijä siirtää puun sen kaatumisvaiheen aikana kourai u ksikköön. Siir
telykaato ei edellytä puiden kantamista tai raahaamista kourai uyk iköihin. 
Rinnankorkeusläpimitaltaan 15- 19 cm puut kaadetaan uunnaten. Niitä ei 
edellytetä erikseen siirrettävän kourai u k iköihin. Ajouralla olevat puut, joi
den rinnankorkeusläpimitta on 5- 11 cm siirretään ajouran varteen kourai u
yksiköiksi ja rinnankorkeudel ta 13 cm + läpimittai et ajourilla olevat puut 
katkaistaan tyveltä n. 2.5 m:n pituisiksi ja käännellään kourai uyk iköihin 
ajouran varteen. Rinnankorkeu läpimitaltaan li 19 cm olevien puiden val
mistuksesta sovitaan erikseen. 

Tarvittaessa voidaan suorittaa puiden katkai u jalat an kääntel kourai u
yksikköön. 

Kouraisuyksiköt tehdään kohtisuoraan ajouraa kohti. Mikäli kourai u k-
iköitä joudutaan sijoittamaan ri tikkäin t önjohto antaa iitä ohjeet. Kou

raisuyksiköt sijoitetaan siten että neo at ajouralta kuormattavi aja jäävää 
puustoa ei vaurioiteta. Hakkuumenetelmä on ama kä tettäe ä pitkäuloit
teisella kuormaimella ja kourasahalla varustettua met ätraktoria. 
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Työmaavalvonnas a tulee erityise ti kiinnit
tää huomiota: 

päivittäiseen aloituskohdan merkit
emi een ja kasojen numerointiin 

miniminmgon noudattami een 

runkojen lukuun 

läpimittaluokituksen noudattami een 

jäävän puuston määrän tarkastami
een. 



Siirtelykaatomenetelmä kasvatushakkuissa 

Puut kaadetaan ja kasataan siirtelykaatomenetelmää käyttäen kouraisuyk
siköiksi palstalle. Ajoura vapaa, ajouraväli 30 m ja ajourien leveys noin 4 m. 

Menetelmä edellyttää kasvatushakkuissa, metsurin suorittaman puiden va
linnan, minimirungon määrityksen ja ~arvittaessa puulajierottelun sekä rai
vauspuuston poiston. Metsäkuljetuksessa käytettävässä metsätraktorissa ol
tava maan pinnan tasossa yli 10 m ulottuva kuormain. 

Siirtelykaato kas at hak.kuis a 
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Ensin kaadetaan kuormaimen ulottuvuuden ulkopuolella olevat puut, jotka 
saadaan tyvi edellä kuormaimen ulottuville. Tämän jälkeen kaato etenee ajo
uralle, jonka keskeltä kääntyy taas kohden ajouravälien ke ku taa. Viimeisek
si kaadetaan puut kuormaimen ulottuvuuden ulkopuolelta joista pienet pyri
tään saamaan tyvi edellä kuormaimen ulottuville. Kasau kai tan leve on 5 -
10 rn. Työ jatkuu järjestelmällisesti vuorotellen uran molemmin puolin. 

Yksittäiset toisin päin tule at rungot ijoitetaan kourai uka oihin iten. että 
taakoi ta tulee ta apainoi ia. Lat at katkotaan t ·en t alta. K urai u 1k i
köiden tyvipään tulee olla riittä än tasainen. Kourai u 1k ikön pituu barven
nu hakkuulla aa olla enintään 7 m. erhopuu ton poi to a taimia ei aa jät
tää kourai uyksikön i ään eikä alik vospui ta barvennu -ja avohakkuu a. 
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.. 

Siirtelykaatomenetelmässä kouraisuyk
siköt tulee sijoittaa siten että· 

ajoura on vapaa 

kouraisuyksiköt o at kuormaimen 
ulottuvilla 

kuormauksessa esteettömät kuor
mau linjat 

kouraisuyksiköt o at pääsääntöisesti 
ajouraa kohti kuitenkin uran vieressä 
vinottain tyvet varastolle päin. 
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Siirtelykaato ja katkonta 5-metriseksi 

Karsimattomana kuljetettavan noin 5-metrisen ohjepituuteen katkotun pien
puun siirtelykaatomenetelmä 

Puiden kaato aloitetaan ajouran ke keltä uunnaten uralta poi päin. Kaato 
etenee kohti ajouravälin keskustaa. Kaadon edete ä uoritetaan ka an kat
kaisu ohjepituuteen (S m), jolloin muodo tuu kaksi peräkkäi tä kourai u k
sikköä. Tämän jälkeen pieniä puita voidaan kaataa ja kasata uunnaten joko 
uralta poispäin tai uralle päin. Tyvet tule at tällöin kasan katkai ukohtaan. 

Kaatosuunnan vaihtuessa uralle päin katkai taan taaimmainen ka a ohje
pituuteen, jonka jälkeen samaan kasaan oidaan kaataa ajouralle latva edellä 
tulevia puita. Uralle palate a katkai taan uralle päin kaadetut puut ohjepi
tuuteen. Viimeksi kaadetaan suuret puut kaatovyöh kkeen ke kivaiheilta vi
nosti uralle päin kasojen päälle, jotta ajoura p auki ja puut tule at kuor
maimen ulottuville. Nämäkin puut katkotaan ohjepituuteen. 
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Siirtelykaatomenetelmä avohakkuuolosuhteissa 
.. 

Puut kasataan siirtelykaatomenetelmällä kouraisuyksiköiksi. Harva- jf.l _ly
hytpuustoisissa leimikoissa ajouraväli on 20 - 30 m kuormaimen ulottuvuu
desta riippuen. Tällöin ajouralle ei saa sijoittaa kouraisuyksiköitä. Tiheissä ja 
pitkäpuustoisissa leimikoissa voidaan toimia ilman ajouria jolloin siirtelykaa
to on yhdensuuntainen. Kouraisuyksiköiden pituus saa olla enintään 10 m. 

Siirtelykaato a ohakkuissa 
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6.4. ERILLISKAA TO 

Kaato prosessorille 

Puiden kaatosuunta määräytyy monitoimikoneen kulku uunnan mukaan. 
Monitoimikoneen kulkusuuntaan vaikuttavat mm. maaston kaltevuu , met
säkuljetussuunta ja leimikon raja. 

Kaatosuunta valitaan siten, että metsäkuljetusmatka ja maastoe teet huo
mioon ottaen saadaan mahdollisimman pitkät kaatovyöh kkeet. Rintee ä 
monitoimikoneen ajosuunta on rinnettä ylö ja alas. Kaato aloitetaan en kaa
tovyöhykkeen vastakkaiselta puolelta mi tä kone aloittaa työ kentel n ä. 
Kaato päättyy siihen, mistä koneen työskentel alkaa. 

Ennen kaadon aloittamista työnjohtajan on selvitettävä työntekijälle kaa
tosuunnat ja leimikon rajat, joiden yli puita ei saa kaataa sekä vaihtoehtoiset 
kaatosuunnat, mikäli esimerkiksi tuuli oksiston painopiste tai lumi rajoittavat 
kaatamista. Maasto-olosuhteiden salliessa kaatosuunta tulisi olla sama kuin 
latvusten painopistesuunta Kaatosuunta voi poiketa vyöhykkeen pääkaato
suunnasta esimerkiksi koneen aloi tusuralla ekä ellai ten rajojen lähellä, joi
den yli puita ei saa kaataa. Mikäli puita ei aa kaataa kaato uuntaa vasten ole
van rajan yli, kaadetaan ensin puun pituuden levyinen uojakai ta rajan uun
taan. Tämän jälkeen kaato jatkuu pääkaato uunnan mukai e ti. 

' ' 
Monitoimikoneille tehdään tarvittae a aloitu ura. Aloitu uralla aadaan 

koneelle työskentelytila kaatovyöh kkeen reunas a. Kaatovyöh ke ot 
kaatamalla puut jakaukselle pääkaato uunnasta a takkai eeo uuntaan n. 
8- 10 m:n levyiseltä kaistalta. Jo aloitusuran viereinen raja on uljettu kaa
detaan puut 8- 10 m:n leveydeltä rajan uuntai esti. Viimei eksi kaadetaan 
puut aloitusuralta 
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Erilliskaadon työn valvonnassa on kiinnitettävä huotniota: 

oikeisiiri työasentoihin 

apuvälineiden käyttöön kaadossa 

kaadon oltava oikein suunnattu prosessorin kannalta 

kannot lyhyitä 

kaadon etenevyyteen 

työntekijöiden väliseen riittävään turvaetäisyyteen 

puut, joille on tehty kaatosahaus on aina kaadettava (pakottavissa 
tilanteissa myös vasten kaatosuuntaa) 

Työnjohdon on huolehdittava, että kaatomiehet sijoitetaan leimikolle 
turvallisuusnäk:ökohdat huomioon ottaen ja että prosessorin tarpeet
tomia siirtoja vältetään .. Työntekijälle on annettava vaihtoehtoinen 
kaatosuunta esim. tuulen muuttuessa 

Työnjohdon on annettava ohjeet ja selvitettävä maastokäynnin yh
teydessä metsurille, milloin kaatosuunnasta voidaan poiketa kuten 
esim. 

rajalinjojen 

pehmeikköjen ja louhikoiden 

kaltevien maastokohtien yms. vuoksi 

Työnjohdon on järjestettävä työntekijälle varakohde esim. koneen 
rikkoutumisen tai muun erilliskaadon estävän tekijän varalle. 

Erilliskaadon ja pro e orityöskentel n keskimääräinen ajoitus kesä
ja talviolosuhteissa: 

2 - 4 viikkoa kesällä 

1 - 3 päivää talvella olo uhteiden mukaan 

Kasvatushakkuiden valvonnassa on kiinnitettävä huomiota: 

kasvatettavaa puustoa ei saa vaurioittaa 

kaatovyöhyke ajouran suuntainen kaista, leveys 15 m 

vaurioi tuneiden puiden kaato ja almistus 
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Prosessorille kaatoon liittyviä töitä 

S i ~ -: -~ . '· e= (@: ~- ) 
~ :=;. > - _._ -=- " ~ .., IJ.\.J~Q~~L-l[d~~~ n@~FrW--5~~ ?P ·; ~ 

® 0 1.5m 

Jos runko on paksu, tehdään tyviläpimitaltaan yli 50 cm:n rungosta 
kaadon yhteydessä yksi tai useampi tukki. Koneille jäävän latvaosan 
tyvipäätä karsitaan 1.5 m:n pituudelta. 

Kaadon yhteydessä tyvetään rungosta aina pois sellainen osa joka 
ei täytä tämän puutavaralajin laatuvaatimuksia. Paksut haarat on 
katkaistava puusta kaadon yhteydessä. 

Jos joudutaan kaatamaan puita latva edellä prose orin otettavaksi 
esimerkiksi vaikean maaston vuoksi, katkaistaan tukkirunkojen latva 
kaadon yhteydessä minimiläpimitasta ja karsitaan runkoa 1.5-2.0 
m:n pituudelta latvasta 

Työnjohdon annettava ohjeet pro es ori al
mistukseen soveltumattomien runkojen al
mistamisesta erilliskaadon yhte de ä 

ylisuuret ja poikkeavat rungot 

vanerikoivut, pylväät ja muut erikois
puut {päähän merkintä) 

tyveyk et 



Kaato kuonn~nprosessorille 

Kuormainprosessori pystyy käsittelemään kaadettuja puita ekä tyvi että latva 
edellä. A vohakkuussa erilliskaato kuormain pro e orille tehdään kuten- pro
sessorille. Aloitusuraa ei kuitenkaan tarvitse tehdä. 

Kasvatushakkuussa puut kaadetaan niin että kone pystyy käsittelemään ne 
ajouralta joko tyvi tai latva edeltä. · 

Kasvatushakkuussa kaatotapa riippuu jäävän puuston tiheydestä, puulajis
ta ja kuljettajan tottumuksesta. 

Apteerauksen ja puiden käsittelyn helpottamisek i koneen nosturilla on 
ulotuttava ajouralta mahdollisimman moneen tukkirunkoon tyvipäästä. 

Puut kaadetaan ajourittain iinä järje t k e ä, että koneen t ö kentel 01 

alkaa ii tä, mihin kaato päättyy. 
Tyvi ikojen ja paksujen haarojen o alta menetellään amoin kuin pro e -

orikaado a. 
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Kaatotapa 1 

Kaatotapa 2 
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Kaato aloitetaan ajouran reunasta. Ajouralla olevat puut 
kaadetaan kohtisuoraan ajouran poikki. Ajourien välistä 
puut kaadetaan suoraan lähintä ajouraa kohti. 

~5m 15111 

Kaato aloitetaan ajouran reunasta Kaato etenee ajouralla ja 
sen vierellä siten, että puut ovat otettavissa tyvi edeltä 4- 5 
m:n levyiseltä kaistalta ajouran toiselta sivulta: 
Yli 35 cm:n oksaisista rungoista tukki valmistetaan kaadon 
yhteydessä ja koneelle jäävän latvaosan tyvipäätä karsitaan 
1.5 m:n pituudelta. 

15m i5rn 



7 PUUTA V ARALAJIEN LAATU- JA MITTA VAATIMUKSET 

Puunjalostuksen ensimmäisen työvaiheen tekee metsuri. Varsinkin sahatukin 
ja vanerikoivun katkonnalla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa kyseisen raaka
aineen jalostusarvoon. Tämän johdosta on tärkeää, että työntekijä tuntee tar
koin puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset, jotta valmistettavista rungoista 
saadaan mahdollisimman paljon hyvälaatuista raaka-ainetta. Laatuvaatimuk
sia koskevat ohjeet antaa työnantaja. 

Työnopastuksen ja työmaavalvon.llan on
nistumisen perusedellytys on, että työnopas
taja ja työnjohtaja tuntevat puutavaran laa
tumääritelmät ja niiden merkityksen jalos
tusvaiheessa. 

Työmaiden työohjeissa on erityisesti kiin
nitettävä huomiota puutavaran laatu- ja mit
tavaatimuksiin ja työnjohdon on valvottava 
jatkuvasti niiden toteuttamista. 

Työntekijä opastetaan karsimaan järeän 
rungon tukkiosa ennen katkontavaihetta, 
jolloin laatuvaatimukset voidaan ottaa asi
an.mukaisesti huomioon. 
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7.1 SAHAruKIN LAATU- JA MITIAVAATIMUKSET 

Havutukkien teon yleisohjeita 

Runkoa on tarkasteltava ennen sen kaatoa. Tällöin näkee parhaiten rungossa 
olevat viat ja luonnolliset katkaisukohdat. 

Runko katkaistaan vain tyvi puolelta ja silloin kun puun laadussa tapahtuu 
selvä muutos, mikäli se täyttää tukkien laatu- ja mittavaatimukset. Sahatava
ran laatuluokitus suoritetaan kappaleen heikoimman kohdan mukaan, siksi 
on tärkeää työmaavalvonnassa ja työnopastuksessa kiinnittää huomiota sii
hen, ettei tukin latvaan tule heikompaan laatuluokkaan kuuluvaa osaa. 
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Työnjohdon tulee an
taa katkontaa koske
vat ohjeet. Katkontaan 
vaikuttavat: 

tukkien laatu 
uoruu 

pituus- ja läpimit
tavaatimuk et 
lumpit ja tyveykset 
erikoispölkyt sor
vipuut ym. 



- Pitkistä (> 1 m) "lumpeista" on tehtävä kuitupuupöllejä. 
- Voimakkaasti kapenevista ja lengoista rungoista on tehtävä lyhyitä tukke-

ja, tarpeen vaatiessa poikkeusmittoja 
Suorista ja hyvälaatuisista rungoista on tehtävä pitkiä tukkeja. 
Määräpituiset tukit katkotaan -+-3 cm tarkkuudella. 
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Havusahatukkien laatuvaatimukset Järvi-Suomen laatuluokituksen mukaan 

SAHA TUKKIEN LAATUVAATIMUKSET 
(Sovittu yhteisesti Keski- ja Itä-Suomen alueilla) 

Mänty- ja kuusisahatukkien tulee täyttää vähintään seuraavat III lk:n laatuvaatimuk et 

Vika Latva- Oksien läpimitta 
läpimitta- alla mm 
luokka cm 

Suurin salli ttu terveen oksan läpimitta <19 50 
21-27 65 

>29 70 

Suurin sallittu terveen oksan läpimitta <19 40 
21 - 27 50 

>29 65 

Suurin sallittu laho-oksan läpimitta <19 25 
21-27 30 

>29 35 

Suurin sallittu poikaoksan läpimitta <19 40 
määrä enintään 1 kpl/ tukki 21 - 27 45 
lahoja poikaoksia ei sallita >29 55 

Oksakyhrny Erittäin uuria ei 
sallita 

Lenkous tukin koko pituudelta 
pit~uden olles~a yht~, suuri,,'~ uurempi kuin 46 dm <19 4cm 

pienempi kuin 43 dm 3" 
" " " "" uurempi kuin 46 dm >21 6" 
" " " " pienempi kuin 43 dm s" 

Mutkia ja moni vääryyttä Ei sallita 

Lahotonta keskikoroa latvalieriön ulkopuolella tukin 
yhdellä sivulla Sallitaan 3- 9 dn 

Lahotonta tyvikoroa latvalieriön ulkopuolella yhdellä 
sivulla Sallitaan 

Tervasrosoa (ei halkeilutta eikä epämuotoiseksi tullutta 
tukkia) enintään 1'l piiristä 

K.ovaalahoajapeluneää lahoa Ei salli ta 

K.ierteisyyttä Enintään 1 : 7 

Suoraa sydänhalkemaa, jonka pituus poikkileikkauk- 11 latvaläpi-
sessa on enintään mitasta 

Rengashalkeamaa tai halkeillutta vesisiloa Ei sallita 

Sinivikaa tai toukanreikiä Ei sallita 



YHTIÖKOHTAISET SAHATUKKIEN LAATU- JA 
MITTAVAA TIMUKSET 
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V ANERIKOIVUJEN LAATU- JA MITI AUSMÄÄRITELMÄ T 
(latvasta mittaus) 

Tukin minimiläpimitta latvasta 
vaakasuoraan kuoren päällä 18cm 

Vika Vian enimmäismäärä 15 dm pituudella 

Oksien ja kyhmyjen määrä 
- terveitä oksia Ei rajoituksia 
- lahoja tai kuivia oksia tai 

suuria oksakyhmyjä 5 kpl 

Oksien paksuus 
- terveitten 7cm 
- kuivien ja !ahojen 3cm 

Lenkous, ko. rungon osan latva-
läpimitasta riippuen 
18-23 cm 2cm 
24+ 35 cm 4cm 
36cm+ 5cm 

Kovapohjaiset korot, umpihaavat Yhdellä puolen 6 dm pituinen, latvaläpimi-
tasta riippuen 2 - 4 cm syvyinen ( 10 % ) 

Tuoheama 3 dm pituinen 

Kovaa värillistä puuta sydämessä, 
sydänbalkeamia 1 /3 läpimitasta 

Vaneritukissa ei sallita lainkaan: oksaryhmiä, pystyoksia. lahopohjaisia koroja, pehmeää 
lahoa, pintahalkeamia, monivM.ryyttä, ä.k.kimutkia, vieraita esineitä ja ne on tyvettävä tai 
vähennettävä tukin tilavuudesta. 

Kaksi maksimivikaa sisältävä rungon osa on vaneripuuksi kelpaamaton. 



.. 
YHTIÖKOHTAISET V ANERIKOIVUJEN LAATU- JA 

MITTAVAATIMUKSET 
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Tukkien minimimitat 

Tukkien pienimmät latvaläpimitat ovat kuoren alta ohuimmalta puolen: mä 
14 cm, ku 16 cm. Latvaläpimitan määrityksen helpottamiseksi voidaan käyt
tää latvakaulainta. 

Puulaji Norm. mitat Poikkeu mitat 
pit. latva lpm. 

Mänty 43 dm x 15 cm lk 40 dmx 17 cm lk, 37 dmx 
19 cm lkja 31 dmx21 cm lk, 

Kuusi 43 dmx 17 ,, 40 dm x 19 cm lk ja 
37 dmx 21 cm lk 

Oksat 

Suurimmat sallitut oksat sahatukilla (mänty ja kuusi, III laatuluokka) 

Tukin latva- Tuore Kuiva Laho Lahoton 
läpimitta oksa, mm oka, mm oksa mm poikaok a mm 

19 cm lk 50 40 25 40 
21 lk-27 lk 65 50 30 45 

29 cm lk 70 65 35 55 

Näitä maksimisuuruisia ok ia aa esiint ä 1 kpl 15 dm kohden tukin kummal
lakin puolen. 

Oksan paksuuden mittaus 

MIITAUS 
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Oksa mitataan pinnanm ötäi e ti 
kar itun tukin pituu uuntaa as
ten kohti uoraan. 



Maksimioksia pienempien tervei
den oksien lukumäärää ei mäntytu
killa ole rajoitettu. Kuusitukin ok
saisimmalla 15 dm osalla saa vähin
tään puolet maksimioksien suuruu
desta olevien oksien summa olla enin
tään 3 kertaa tukin latvaläpimitta. 

Oksakyhmy 

Oksakiehkura 

Lenkous 

Lenkoudella tarkoitetaan tukin 

Oksa luokitellaan kuivaksi, kun se 
ei ole lainkaan kiinni ympäröivässä 
puuaineessa. Oksa on laho, kun se jat
kuu pehmeänä puun sisään. 

Pystyoksia sallitaan vain yksi tuk
kia kohden. Lahoja pystyoksia ei sal
li ta lainkaan. 

Maksimisuuruiset oksat eivät 
saa esiintyä tukin latvaläpimitan 
pi tuises a kiehkurassa. 

tasaista käyryyttä. Tyvilaajentu- ~'"!:: 
maa ei oteta huomioon lenkouden ~?.::..:. _ ;::"'~~~-
mittauksessa. 

Katkaise lenko runko lyhyiksi tukeik i. 

Suurimmat sallitut lenkoudet 

Etelä-Suomi 
-

Tukin Tukin läpi- Lenkou 
pituu mitta cm cm 

-
46 dm 19 4 
43 dm 

' 
3 

46 dm 21 6 
43 dm 

" 
5 

L.ENGON POHuA 

Pohjois-Suomi 

Tukin läpi- Lenkous, 
mit~ cm cm 

19 4 
21 7 
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Mutkat ja monivääryys 

Tukeissa ei sallita mutkia ja mo
nivääryyttä. 

Lahoton keskikoro 

Lahoton tyvikoro 

Tervaroso 

Suora sydänbalkeama 
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Tukin latvaan ei saa jättää mut
kaa. 

Jyrkkä mutka on sahattava koko
naan pois. 

Lahotonta ke kikoroa allitaan 9 
dm pitkälti latvalieriön ulkopuo
lella tukin hdellä ivulla. 

Lahotonta tyvikoroa latvalieriön 
ulkopuolella allitaan hdellä i
vulla. 

Säännölli en muotoi e a 
tuki a allitaan tukin 
piiri tä. 

Suora dänbalkeama allitaan pi
tuudeltaan puolet tukin lat alä
pirnitasta. 



Sahatukeissa ei sallita myö kään: 

Pehmeää tai kovaa lahoa 

Halkeillutta ve i iloa 

Vieraita e ineitä 

.. 

Renga halkeamaa 

Sinivikaa ja toukanreikiä, sa
hatukin on oltava tuoreesta 
puu ta teht 

Erilli kaatotyömailla tulee ty
vilaho poistaa kaadon yhtey
dessä. 

Ke äaikana korjattavien leimikoiden ajoitukseen ja kuljettavuuteen 
tulee työnjohdon kiinnittää huomiota ini t mi vikojen ehkäi emi
eksi. 

Seuraavia vikayhdistelmiä ei tukei a allita : 

kahta erilai ta mak imi uurui ta vikaa 

Etelä-Suomi: maksimioksai uutta ja lenkoutta 3 cm (alle 19 cm 
tukki) ja 5 cm ( li 21 cm tukki) 

Pohjoi -Suomi: maksimioksai uutta ja lenkoutta 4 cm (alle 19 cm 
tukki) ja 7 cm ( li 21 cm tukki) 

Maksimilenkoutta ja koroa 

Tukki on maksimioksainen jo iinä on ksikin maksimipaksui
nen oksa 
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Natsamenetelmä (vain Pohjois-Suomessa) 

Tukin tyveen voidaan jättää katkaisematta kuitupuun laatuvaatimukset täyt
tävä pätkä, ns. natsa. Natsan pituus saa olla 3, 6 9 tai enintään 12 dm pitkä. 

Tukkiosan on täytettävä sahapuun mitta- ja laatuvaatimukset ja oltava 
poikkileikkauksestaan natsan perästä terve ( = lahovapaa). Tukin pituus nat
soineen saa olla enintään 55 dm. N atsan ja tukin vaihtumakohta on merkittävä 
pienellä lovella tukin pintaan. 

c ( 
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7.2 V ANERIKOIVUN LAATU-JA MITf AVAA TIMUKSET 

V aneritukki valmistetaan tuoreesta koivurungosta. 

V aneritukin mini.koko on 31 dm ja l~tvaläpimitta vaakasuoraan 18 cm 
kuoren päältä. Työntekijää on opastettava tarkastelemaan tukkia 15 
dm:n pituisina osina, jolloin vikojen enimmäismäärä sekä väkivähennyk
sien sijainti ja pituus tulevat parhaiten huomioiduksi. 

Vanerikoivujen teon yleisohjeita 

Runkoa on tarkasteltava ennen sen kaatoa tyviosan ulkoisten vikojen 
havaitsemiseksi, jolloin rungon tyviosan ulkoiset viat näkee parhai
ten. 

Kaato on suoritettava huolellisesti. Vaneritukin arvokkaimman 
osan repeäminen on estettävä. 

Välivähennyksen piiriin kuuluva pystyoksa on poistettava pinnan
myötäisesti. 

Koivutukit on katkottava mahdollisimman pitkiksi. 
Määräpituiset tukit on katkottava -+-3 cm tarkkuudella. 

Työnjohdon on annettava ohjeet: 
- tyveysten ja l~kfien katkonnasta 
- käytettävistä t pituuksista 

Oksat 
Suurimmat sallitut oksat ovat 

Vika 

Oksien ja kyhmyjen 
määrä 

terveitä oksia 

lahoja ja kuivia 
oksia tai oksan 
kyhmyjä 

Oksien paksuus 

terveiden 

Vian enimmäismäärä 
15 dm pituudelta 

Ei rajoitusta 

5 kpl 

7 cm 

kuivien ·a laho.en 3 cm 

Alle 5 mm läpimittaisia oksia ei lueta oksamäärään. 

7cm 

Tuore oksa 

3an 
Kuiva oksa 
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Oksan paksuus mitataan kohtisuo
raan puun pituussuuntaa vasten. En
nen mittausta puu karsitaan pinnan
myötäisesti. 

Tuoreen oksan paksuutta mitatta
essa otetaan huomioon oksapuun 
tumma osuus. 

ta oksaa tummempi. Paksuuden mit
tauksessa otetaan huomioon kuollut 
osa oksasta. 

Oksa on laho silloin kun pehmeä 
laho jatkuu oksasta puun sisään. La
hon oksan paksuus mitataan samoin 
kuin kuivan oksan. 

Kuivaksi katsotaan oksa silloin, Oksankyhmy on suuri jos pinnan-
kun se on kokonaan tai osittain kuol- myötäisesti karsittaessa paljastuu 
lut. Kuollut oksa on väriltään tuoret- rungosta laho tai kuiva ok a. 

Lenkous 

3 
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Suurin sallittu lenkous 15 dm kohden 

Latvaläpimitta, cm 
Suurin sallittu lenkous, cm 

18-23 
24-35 

36+ 

5cm 

15 dm 

15 dm 
2 cm 

cm 

2 
4 
5 

15 dm 

'-+cm 

15 dm 



Kovapohjaiset korot ja umpihaavat .. 

Sallitaan yhdellä puolen tukkia 6 dm pituinen syvyydeltään l / l 0 lat
valäpimitasta (2 - 4 cm). 

Tuoheama 

Sallitaan enintään 3 dm pituinen jonka yhteydessä ei saa esiintyä 
paisumaa. 

Värillinen puu ja sydänhalkeamat 

Kovaa värillistä puuta ja sydänhalkeamia aa olla vain ke kellä kui
tenkin enintään 1 /3 läpimitasta 

Työnjohdon tulee kiinnittää työmaavalvonnassa erityistä huomiota 
vaneritukkien apteerauksessa: 

minimiläpimittaan 
tukkiosan lenkouteen ja rnutkaisuuteen 
kuivien oksien määrään ja laatuun 
välivähennysten asianmukaiseen uorittamiseen. 
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Vaneritukissa ei sallita lainkaan: 

- Oksaryhmiä 

W un 

Oksaryhmä on kysymyksessä silloin kun 20 cm pitui ella rungon 
osalla on 3 suurta oksankyhmyä tai vähintään htä monta vähintään 
3 cm oksaa. 

Pysty oksia 

- Lahopohjaisia koroja 

- Pehmeää lahoa 

- Pintahalkeamia 

- Monivääryyttä 

Äk.kimutkia 

- Vieraita esineitä 

Mikäli vanerituk.issa on näitä vikoja, ne on tyvettävä poi tai tehtävä 
välivähennys tukin tilavuude ta. 

Maksimi viat 
Kaksi maksimivikaa i ältä ä rungon o a ei kelpaa aneripuuksi 
esim. jos rungossa on mak imilen.kou ja maksimioksa. 



Väli vähennykset 
Vaneritukin laatua tarkastellaan 15 dm pituisissa osissa tyvestä alkaen. Väli
vähennysten jälkeen alkaa uusi tarkastelu 15 dm osissa. Jos poikkeavasti. on 
käytössä 15 dm lyhyempi sorvipituus vähenee sallittujen vikojen määrä pituu
den muutoksen suhtees a. 

Tukissa saa olla laatuvaatimukset alittavaa kohtaa enin
tään 15 dm joka on sisällyttävä tukin maksimipituuteen 
(70 dm). VÅLIYÅHENNYS 

1,. 15 dm 

10 dm 

Laatuvaatimukset täyttävää puuta on oltava välivähen
nyksen molemmin puolin vähintään 15 dm. 

VÅLI VÄHENNYKSET 
6dm .3dm 

lO dm 

V älivå.hennyksen merkitseminen 
Välivä.hennyksen sijainti tukissa on merkittävä työn
johdon ohjeiden mukaan. Merkintäohje tulee olla sel
lainen, ettei sen toteuttaminen johda raaka-aineen tur
meltumiseen, jos tukin katkonta sorvipölleiksi muut
tuu. 

Välivä.hennyksen pituus ilmoitetaan 3 dm tarkkuudella. 

Tukin pituu merkintä 

10 dm 

Tukin lat apäähän tehdään liidulla tukin pituusmerkinnät iten, että erik
een on mitattuna laatu aatimukset täyttä ä osa ja erikseen äli ähennysten 

määrä. T önjohdon tulee tarkkailla t ömaa a1 onnan hte de ä, että kaikki 
työntekijä t o at mmärtäneet oikein pituutta ko ke at merkintäohjeet. 
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7.3 IW11UPUIDEN LAAnJ- JA Ml'ITAVAATIMUKSET 

Kuitupuiden yleiset teko-ohjeet 
Mittavälinettä apuna käyttäen kuitupuun pituuspoikkeamaa voi olla -+-3 cm 
kuitupuun ohjepituudesta. 

Ilman mittavälinettä katkotun kuitupuun pituuspoikkeama saa olla siten, 
että n. 90 % pölkyistä on katkottu -+- I 0 % tarkkuudella ja loput n. l 0 % pölkyis
tä -+-20 % tarkkuudella pölkyn ohjepituudesta laskettuna. 

Apumittaa, pituus vähintään 2 m, käytetään silloin kun ohjepituus on yli 2 
m ja rungoista tai latvasta saadaan vähintään 2 m:n pituinen ja minimiläpimi
tan ja laatuvaatimukset täyttävä kuitupuukappale. 

Kaikki kuitupuiden jalostusprosessit ovat arkoja hiilelle ja noelle, jonka joh
dosta nuotiota ei saa sijoittaa lähelle pystypuita tai hakattua puutavaraa. 

Merkkaukseen on käytettävä kuitukangasnauhoja. 
Kasoissa ei saa olla vieraita esineitä ja kasoista on poistettava vieraat esineet 

kuten muovipussit, työkalut jne. 
Kuitupuiden laadun valvonnassa päähuomio tulee kiinnittää: lahon mää
rään, minimiläpimitan noudattamiseen ja puutavaralajien erillään pitämiseen. 

Mäntykuitupuut 

Mäntykuitupuuta voidaan valmistaa männ stä tai kuusesta 

Minimilatvaläpimitta on 6 cm kuoren alta 
> 6 cm Työnjohdon tulee antaa erillisohjeet pöl

kyn maksimiläpimi tasta. 

Sydänlahoa sallitaan seuraavasti: 

Läpimitta 

<12cm 

>12cm 

9cm 

100 

Lahon määrä 

l / 3 läpi.mitasta 

l/ 2 . 5 
1un .r 

Pinta-alasta 

l / 9 

l / 4 



Pin talahoa sallitaan 3 / 10 läpimi tasta, 
mikä vastaa 112 pinta-alasta. 

Nokea, hiiltä ja muovia ei sallita. 

Kuusikuitupuut 

15 CIT\ 

alta Pölkyn maksimiläpimitasta 
työnjohto antaa erillisohjeet. 
Jyrkkiä mutkia ei sallita. 

Valmistettu tuoreista kuusista. 
Kuusikuitupuussa ei sallita lahoa 
Minimilatvaläpimitta 6 cm kuoren Nokea, hiiltä ja muovia ei sallita. 

Koivukuitupuut 

G}cm 
Koivukuitupuu valmistetaan tuoreis
ta koivuista. 

Minimilatvaläpimitta 7 cm kuoren al
ta. Pölkyn maksimiläpimitasta työn
johto antaa erillisohjeen 

• Huomattavaa lenkoutta 4 cm/jm 
puun keskiviivasta tai jyrkkiä mut
kia ei sallita 

• Nokea, hiiltä ja muovia ei sallita. 

Värivikaa tai sydänlahoa sallitaan enintään 

·1~ 

Kovaa 1 /2 läpimitasta Pehmeää 1/ 4 läpimitasta 

Muut lehtipuut 

Muiden lehtipuiden laatumääritelmät ovat amat kuin koivukuitu
puulla. 

Erikoispuutavaralajit 
Erik:oi puutavaralajei ta työnjohdon tulee antaa erikseen laatu- ja 
katkontaohjeet. 
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8 

7.4 ERIKOISPUIDEN LAA1U- JA Ml'ITAV AATIMUKSKf 

Pylväistä, parrun aiheista ym. erikoispuutavaralajeista työnjohdon tulee antaa 
erikseen laatu- ja katkontaohjeet. Työnjohdon on varmistuttava, että työnte
kijä osaa niitä käytännössä myös soveltaa Ohjeiden noudattamisen valvon
nan tulee olla jatkuvaa. 

PUUTA V ARAN TYÖMITT AUSMENETELMÄT 

Mittauksen tarkoitus on selvittää valmistetun puutavaran määrä palkanmak
sun perusteeksi. Puutavaran mittausmenetelmät on jaoteltavissa etukäteis- ja 
jälkimittauksiin. Käytettävän mittaustavan ja-paikan valitsee työnantaja mit
tausta koskeviin säädöksiin sekä työehtosopimukseen perustuen. 

Työnjohdon on huolehdittava, että 
mittaukseen käytettävät välineet o at kunnos a 

- työntekijällä on grafiittiliitua merkit emiseen 

8.1 E11JKÅ TEISMITIAUKSET 

Pystymittaus 
Pystymittausmenetelmää käytettäessä työntekijän ei tarvit e tehdä hakkuu
työn yhteydessä mittauksia. Kuitenkin erityistapauksissa mittauksia voidaan 
tehdä työnjohdon ohjeiden mukaan. 

Pystymittauksen toteutuksessa noudatetaan erilli tä PMP-ohjetta. 

Pieniläpimittaisen kokopuun ja pienpuurangan 

mittausmenetelmät 

Työntekijöille, jotka eivät ole ennen tehneet pieniläpimittaisen kokopuun hak
kuutyötä, on annettava perehtymi aikana riittä ä työn opastu . Perehtymi ai
ka on kaksi viikkoa, jolta ajalta tulee maksaa koulut opimuk en mukainen 
palkka. 

Koealamittaus 

Mittaus perustuu ennakkoon leimiko a uoritetulla koealamittauk ella mää
ritettyyn poistettavien puiden runkolajeittai een läpimittaluok.kajakaumaan. 

Menetelmää voidaan käyttää, kun lohkon poistettavan puu ton ke kiläpi
mitta on enintään 9 cm. 
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Työntekijän toimenpiteet: 
Kasvatusha.kkuissa ha.kkuumies suorittaa poistettavien puiden valin
nan työnjohdon ohjeiden mukaan. 
Päivittäin tehdään kasojen numerointi juoksevasti ja ylösottolomak
keelle merkitään kasan numero, runkolaji ja kasassa olevien puiden 
runkoluku 
Minimirunkojen tarkistus minimikaulaimella 

Merkinnät on tehtävä ohjeitten mukaisesti ja niin selvästi, että tarkistuksia 
voidaan tehdä. 

Metsurimittaus 

Mittaus perustuu ennakkoon leimikossa suoritettuun koealamittaukseen,jos
sa mitataan poistettavien puiden d 1J ja pituus runkolajeittain. Näiden perus
teella määritellään pituuskäyrä ja kuutiointitaulukoita käyttäen eri läpimitta" 
luokkien yksikkökuutiot. Menetelmää voidaan käyttää, kun poistettavan 
puuston keskijäteys on alle 87 dm3 ja läpimittajakautuma sellainen, että mit
taus voidaan suorittaa kuvassa olevalla kaulaimella Sitä suuremmat puut on 
mitattava muulla tavoin. 

Työntekijäin toimenpiteet 
- valitsee poistettavat puut työnjoh

don antamien ohjeiden mukaan 
lukee rungot rinnankorkeudelta 
runkola~~1~1:11d 1 Jm3 cm:n tasaa
viin luo ·· kaulainta apuna käyt-
täen 
runkolajien lä.pimittaluokittainen 
ylö otto kappalelaskimen avulla 
tarkastusta varten kasoihin teh
däå.n juokseva numerointi päivit
täin 
päivittäin merkitäån erilliselle lu
kulomakkeelle kasojen numerot 

eka. työmäärä.tiedot runkolajeit
tain ja läpimittaluokittain 
minimirunkojen tarkistus kaulai
mella 

T ömaa a1 onnassa tulee kiinnittää 
huomiota: 

oikeaan rinnankorkeuslä.pimi tao 
määrittämiseen 
kaulaimen asteikon tarki tukseen 
oikeaan kaulaimen tulkintaan 
työmäå.rätietojen iirtä.miseen ei i
älly virheellisyyksiä. 

tarkastusten mäArä.n riittävyyteen. 
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8.2 JÅLKIMfITAUSMENETELMÅT 

Runkojen luku 
Jälkikäteen tapahtuvaan mit
taukseen liittyen työntekijän 
tulee suorittaa palstan runkojen 
luku runkolajeittain järeyden 
määrittämistä varten. Runko
jen luku suoritetaan päivittäin 
kappalelaskinta ja työnjohdon 
antamaa runkolukulistaa käyt
täen. Tarkastusta varten kasat 
numeroidaan juoksevasti pals
toi ttain ja tarvittaessa puuta
varalajeittain. Tyvet merkitään 
esim. moottorisahaviirulla. 

Työnjohdon tulee tarkistaa työntekijöittäin että runkojen ylö otto tapah
tuu kappalelaskinta ja runkolukulistaa hyväksi kä ttäen. Runkojen luvun oi
keellisuutta tulee tarkastaa riittävän u ein. 

Sahatukkien mittaus työntekijän suorittamana 

Mikäli hakkuu työhön sisältyy tukkien jäl.kikätei mittausta tulee työntekijän 
saada tähän työhön riittävästi koulutusta ja mittaustarkkuutta tulee eurata 
tarkastusmittauksin. Työnjohdon tulee huolehtia että mittau älineet mit
tasakset ja -tikut) vastaavat mittaukselle asetettavia tarkkuu aatimuksia. 

Läpimitta mitataan 
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kuoren päältä 
latvaleikkauk e ta tai enintään 3 cm pää tä iitä. Mikäli mittau koh
dassa on oksapaisuma tai muu pak unno mitataan tukin pak uu ii
tä, missä paksunnok en vaikutus tyveen päin päätt . 
vaakasuoras a suunnas a. Jo tukki on huomatta an oikea eli läpi
mitaltaan 21 cm ja sitä alle olevilla tukeilla lat aläpimitan ero ri tiin 
mitattaessa on 15 mm tai enemmän ja 23 cm ja itä li olevilla tukeilla 
ero on yli 20 mm uoritetaan tukin ri tiinmittau . 
parittomille 2 cm:n luokille jol
loin tasaavaa luokitu ta kä ttäen 
esim. 17 cm:n luokkaan kuulu at 
pölkyt ovat 16.0-17.9 cm jne. 
läpimitaltaan 18.0-19.9 cm ole
vat pölkyt jne. 



Pituus mitataan 

määräpituudet 3 dm:n välein 31 dm:stä alkaen 
mittavälinettä apuna käyttäen ohjepituudet -+-3 cm tarkkuutta nou
dattaen 
ilman mittavälinettä katkotut tukit mitataan 3 dm:n tasaavaa luoki
tusta käyttäen 
yli 61 dm:n tukit mitataan 61 dm:n etäisyydeltä tyvestä 

Vaneritukkien mittaus työntekijän suorittamana 

Läpimitta mitataan 

kuoren päältä 
latvaleikkauksesta tai enintään 3 cm:n päästä siitä. Mikäli mittaus
kohdassa on oksapaksunnos tai muu paksunnos mitataan tukin pak
suus siitä, missä paksunnos tyveen päin päättyy. 
vaakasuorassa suunnassa Jos pölkky on huomattavan soikea eli lä
pimitaltaan 21 cm ja alle olevilla pölkyillä latvaläpimitan ero ristiin 
mitattaessa on 15 mm tai enemmän ja 23 cm ja yli olevilla pölkyillä ero 
on yli 20 mm suoritetaan ristiinmittaus. 
2 cm:n tasaavaa luokitu ta kä ttäen parittomille cm:lle kuten saha
tukeilla 

Pituus mitataan 

mittavälinettä apuna käyttäen 3 dm:n kerrannaisina välivähennykset 
mukaanlukien 3 l - 70 dm 
ohjepituuksien mittatarkkuus + 3 cm 
ilman mittavälinettä katkotut tukit mitataan 3 dm:n tasaavaa luoki
tusta käyttäen 
välivähennyksen pituu otetaan erikseen lö 

Työnjohdon tulee valvoa, että työntekijä mittaa oikein. 
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Pylväiden mittaus työntekijän suorittamana 

Läpimitta mitataan: 

keskeltä, kuoren päältä 

jos puolivälissä on oksapaisuma tai muu pak unno , määritetään lä
pimitta paksunnoksen molemmin puolin htä kaukaa mitatun läpi
mitan keski arvona 

2 cm:n tasaavaa luokitusta käyttäen parittomille cm:lle. 

M ITT AU5Pl5TEET 

I 

! . ::: ' 

Pituuden mittaus: 
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määräpituuksille 

pylväiden tulee täyttää pituutensa katkaisupintojen 1 himmältä älil
tä 

pituuteen ei sisällytetä itä o aa, jo a kaatokolon lä ahau ulottuu 
yli poikkilei.kkauspinnan halkai ijan kolmannek en. 



8.3 KIJl'lUPUUN MITTAUS 

Pinomenetelmä 

Pinomenetelmällä mitattaessa noudatetaan erillistä pinomenetelmän työmit
tausoh jesään töä. 
Työnjohdon. tulee ennen työmaan aloittamista varmistua siitä, että pinome
netelmän mukainen mittaus voidaan suorittaa työmittausohjesäännön. mu
kaisesti jotta ei synny mittaus- ja tilitysviivettä. 

Työntekijän tehtäviin voi sisältyä työnjohdon ohjeiden. mukaan: 

tyvien merkintä 
- runkojen. luku ja kirjaaminen (ks. sivu 104) 
- kasojen keskipituuden määritys 

Kuitupuun. keskipituuden. määrittäminen kourakasoista palstalla (ohjepi
tuus enintään 3.5 m) 

Ilman mittavälinettä katkotun kuitupuun pituus määritetään työmenetel
män sitä edellyttäes ä palstalla euraavasti: 

pituus määritetään erikseen kullekin kasattavalle puutavaralajille 
kasauksen. yhteydessä kourakasan toisen pään pölkyt kasataan tasan 
mittakepillä tai mittanauhalla mitataan kasalle tasoitettu pituus 5 
cm:n tasaavin luokin 
ota huomioon paksujen pölkkyjen ohuita pölkk jä suurempi vaikutus 
kasan ke kipituuteen 
kasojen keskipituu kirjataan lö lomakkeelle johon merkitään ka
san numero ja keskipituu 

KESKIPITUUS =- 3 .00 M 

Työnjohdon tulee työmaavalvonnan hte dessä uorittaa riittävästi mittauk
sen tarkastu ta. 
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Pölkkymenetelmä 
Menetelmään liittyvät työvaiheet: 
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tyvien merkitseminen esim. moottorisahaviillolla runkojen lukua var
ten 
runkojen luku ja kirjaaminen 
kasauksen suorittaminen pölkkyjen latvapäät samansuuntaisina tai 
pölkkyjen latvapäiden merkintä liidulla 
pölkkyjen järeysluokitus ja luokkien merkintä pölkkyjen latvapäihin 
sekä kasan kappaleluvun ja järje tysnumeron merkintä kasaan, pöl
kyn päähän. 

keskipituuden määritys (ks. sivu 107) 
- järeysluokittai en pölkkyluvun kirjaaminen ja bteenlasku lomak

keelle 

Työnjobtajan tulee työmaavalvonnan hte de ä uorittaa riittävä ti 
järeysluokituksen, pölkkyluvun ja kasojen tarkastu ta 

Järeysluokkien rajat 

LI 6.0- 9.9 L 6 30.0-34.9 

L 2 10.0-14.9 L 7 35.0 -39.9 

L 3 15.0-19.9 L 40.0-44.9 

L 4 20.0-24.9 L 9 45.0-49.9 

L 5 25.0-29.9 L 10 50.0-54.9 

55.0-jne. 



Kehämittaus 
• 

Kehämittauksella voidaan mitata koura.kasoissa 1.6-3.5 m määräpituise.ksi 
tai silmävaraisesti katkottua 3.0- 5.5 m parruaihetta. Koura.kasaksi katsotaan 
Vähintään kolmen pölkyn muodostama kasa. Yhden ja kahden pölkyn muo
dostamat kasat mitataan määrittämällä pölkkyjen keskiläpimitta ylösotto
lomakkeelta ilmenevin 5 cm:n tasaavin luokin. 
Kehämittausmenetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vain silloin, 
kun palstan työmittausta ei voida suorittaa pinomenetelmällä sen ohjesään
nössä mainitun 14 työpäivän kuluessa ao. palstan hakkuun päättymisestä. 

Koura.kasasta vierinyt pölkky tai pölkyt siirretään kasaan ennen kehän mit
tausta. 

Kasattavia pölkkyjä ei tarvitse kääntää koura.kasaan siten, että latvat ovat 
samansuuntaisesti. 

Kehän mittaus, merkinnät ja ylösotto 

Kehä mitataan kohtisuoraan kasan yli kasan keskikohdalta. Kehän mittaus 
~oitetaan kasan laitimmaisen pölkyn ulkoreunasta kasan alapuolen tasosta 
siten, että mittanauhan 0-kohta on tässä tasossa. Mittauksen päätekohta on 
Vastaavasti kasan toisen puolen laitimmaisen pölkyn ulkoreuna kasan alapuo
~en tasossa. Alapuolen tasoituksen varmistamiseksi tulee käyttää aluspuuta, 
Joka on pyrittävä sijoittamaan kasan keskelle. Mittaus suoritetaan aluspuun 
k?hdalta,jos se on kasan keskellä kohtisuoras a Kehä mitataan 5 cm:n tasaa
vm luokin pyöristäen mittaustulos lähimpään täyteen 5:een tai 10 cm:iin. 
E:sim. jos kehän pituus on 93 cm, niin kehä luetaan 95 cm luokkaan ja jos kehän 
pituus on 107 cm niin kehä luetaan 105 cm luokkaan. 
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Kehä mitataan, kun kasa tai ryhmä lähekkäin olevia kouraka oja on valmi -
tunut. Kehä.mittauksen jälkeen merkitään kehän pituus kasan tasai een pää
hän. Samassa yhteydessä on syytä lukea tasaisen pään tyvi.merkinnät. Sen jäl
keen mitataan kasan keskipituus ja luetaan kasan toisesta pää tä tyvi.merkin
nät. Kasan numero, keskipituus ja tyviluku merkitään ka an tasaiseen päähän. 
Mikäli em. merkintöjen tekeminen kasaan e im. pienilämpimittaisten pölk
kyjen takia tuottaa vaikeuksia, merkitään kasaan vain ka an numero. 

Jos mittausmerkinnät on tehty kasaan, voidaan kehä.mitat, ke kipituudet ja 
tyviluvut ylösottaa lomakkeelle eri työnä esim. kerran päivä ä. Tällöin ei jou
duta yhtä aikaa käsittelemään lomakkeita ja mittavälineitä. Em. tiedot kirja
taan lomakkeelle päivittäin puutavaralajeittain. 

Yhden ja kahden pölkyn kasojen pölkkyjen ke kiläpimitat määritetään 5 
cm luokin joko kehä.mittaus- tai ylösottovaihee a Keskiläpimitta määrite
tään silmävaraisesti. 

Vain rajatapaukset tarkistetaan mittanauhalla tai -tikulla. Ke kusläpimitta 
merkitään lomakkeelle kasatietojen ylä oton hte de ä puuta aralajeittain. 
Keskusläpimitat ja niitä vastaavat yksikkötilavuudet m1/ jm ovat: 

Keskusläpimi tta m1/ jm 
cm 

6- 9.9 0.005 

10-14.9 0.012 

15-19.9 0.024 

20-19.9 0.040 

25-29.9 0.059 

30-34.9 0.083 

35-39.9 0.110 

40-44.9 0.142 

45-49.9 0.177 

50-54.9 0.217 

Kasan keskipituuden määritys (ks. sivu 107) 

Yhden ja kahden pölkyn kasojen ke ki pituutta ei erikseen mitata, aan kuutio
määrän laskennassa käytetään ke kipituutena kehämitattujen kourakasojen 
mukaan laskettua puutavaralajin ke kipituutta. 

Määräpituisella kuitupuulla kä tetään ke kipituutena ohjepituutta. 
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.. 

Työnjohdon valvottavia ovat mm: 

kasojen alla on aluspuu 

kasoissa ei ole mittaustulosta huononta
via lovia 

kehän mittaus on suoritettu kasan kes
keltä kohtisuoraan 

yksittäisten pölkkyjen keskiläpimittoja 
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9 PALSTASOPIMUS 

Työnantajan ja työntekijän on sovit
tava ennen työn aloittamista työssä 
maksettava palkka tai palkkaperus
teet, joihin kuuluu työvaikeusluoki
tus. 

Lisäksi työnantajan on ilmoitet
tava työntekijälle palstalla käytettä
vät työ- ja mittausmenetelmät sekä 
puutavaran mitta- ja laatuvaatimuk
set. 

Työvaikeustekijöiden työ- ja mit
tausmenetelmien sekä kulkemisjär
jestelyjen selvittämiseksi tehdään ai
na palstasopimus. 

Työnantajan tulee viimeistään 
työn alkaessa ilmoittaa työntekijöille 
työmaan työnjohtajan nimi sekä se, 
miten yhteydenpito työnjohdon ja 
työntekijöiden välillä on järjestetty. 
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Tässä tarkoitetaan työnantajalla 
lähinnä työmaasta vastaavaa työn
johtajaa. 

Palstasopimus on tehtävä kahtena 
kappaleena joi ta toinen jää työnan
tajalle ja toinen työntekijälle. 

Palstasopimuk ella voidaan il
moittaa työntekijälle työsuhteen 
päättymisestä mikäli työntekijä ote
taan uorittamaan vain määrätty työ. 

Palstasopimu mallit 

Jälkimittau työmaan 
pal tasopimu 

2 Py t mitatun hakkuu
t ömaan pal ta opimu 
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TULOSTE 52,PALSTAN HAKKUUPALKKA 
TES 01 03 85 ALKAEN (pystymittau ) 

YRITYS OY 

01-794-71401-51 AA OY MIEHALANJOKI 
MAASTOLK 2 *RAIVAUSLK *MUU TYäVAIKEUS - % 

---------------------------------------------------
RUNKOLAJI 

OKS./PIT.LK 
TIHEYS/VIK.LK 
JÄREYSLK 

1 11 MAT 
1 0 l P3 
1 T2 
1 JlO LJ03 

12 MAK 
0 l P3 
T2 
J03 

21 KUT 
0 3 P2 
T2 
J09 LJ05 

---------------------------------------------------
TYöMEN/AU-VÄLI 1 

OHJEPITUUS J/KI 
PIENIN LÄPIM. 1 

1 
PERUS 1 
TYäVAIHEET 1 

1 
1 
1 
1 
1 

LISÄTYÖT JA I 
TYäVAIKEUSLISÄTI 

1 
1 
1 

28/30 M 
SAT/5 M 
14/06 CM 

KAATO 1 
KARSINTA 
KATKONTA 
PKAS 2 
KERR 0.15 
SIIRTYM 1 

SATLAATU 
MAASTO 2 

24/30 M 
5 M 

06 CM 

KAATO 1 
1 KARSINTA l 

KATKONTA 
PKAS 2 

SIIRTYM 1 

MAAS TO 2 

28/30 M 
SAT/5 M 
16/06 CM 

KAATO 1 
KARSINTA 1 
KATK+LISÄ 
PKAS 2 
KERR 0.36 
SIIRTYM l 

SATLAATU 
PMERK 
MAASTO 2 

LISÄ % MK/M3 - ~ 
RKPL DM3/R 26 350 8 50 1 300 
KASVU/KORJ. % 
JÄREÄ OSA M3 7.6 0.2 
KUITUOSA M3 1.5 0.4 O.l 
HYLKY M3 
YHT.BRUTTO M3 1 9.1 0.4 0.3 1 

PERUSTYoVAIHEET 10.59 25.69 16.36 
MUUT 1.35 2.32 1.64 
YHT. MK/M3 KO 11.94 28.01 18.00 
YHT. MK/M3 Kl 12.36 29.04 18.65 
YHT. MK/M3 K2 13.00 30.84 19.64 
YHT. MK/M3 K3 14.06 34.18 21.27 
PALKKA YHTEENSÄ: *KO 700. 51* *Kl 726. 27* *K 1 

PUUMAARAT YHT.PALSTALLA: *RUNKOJA 415 KPL* 
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VTKK OULU 
TOIM.V-EHTO l 
TAKSA 1 PALSTALLA 
PINTA-ALA 0.7 HA 

PMP-SYSTEEMI 
LASK. 18 11 85 
MITT. 18 10 85 
KOEPUUALUE 1 
PALKKAUSALUE 4 

LOHKO 2 PALSTA 02 
- MK/M3* LEIMAUSMERKKI KOVELIN I ----------------------------------------------------

22 KUK 32 KOK 34 KOK 62 LEK 
0 3 P3 0 2 P2 0 2 P2 0 2 P2 
T2 T2 T2 T2 
J02 J03 Jl2 LJ12 J02 --------------------- - ------------------------------
24/30 M 24/30 M 28/30 M 24/30 M 

5 M 5 M SAT/5 M 5 M 
06 CM 07 CM 07 CM 07 CM 

l<AATO 1 KAATO 1 KAATO 1 KAATO 1 
KARSINTA 1 KARSINTA 1 KARSINTA l KARSINTA l 
l<ATKONTA KATKONTA KATK+LISÄ KATKONTA 
PKAS 2 PKAS 2 PKAS 2 PKAS 2 

SIIRTVM 
KERR 1. 00 

l SIIRTYM 1 SIIRTYM 1 SIIRTYM 1 

MAASTO 2 MAASTO 2 SATLAATU MAASTO 2 
PMERK 
MAASTO 2 

101 36 150 58 4 450 125 35 

3.6 8.7 1. 8 4.4 

----- 3.6 8.7 1. 8 4.4 
43.42 24.32 13.55 32. 11 

2. 32 2.32 1. 64 2.32 
45.74 26.64 15. 19 34.43 
47.48 27.61 15.73 35.71 
50.52 29.32 16.55 37.96 
56. 16 32.48 17.90 42.14 "2--- 770.29* *K3 850.40* 

8.3 M3* 68 DM3/R* 40.4 1'13/HA* 
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10 
: 

MYRSKYTUHOMETSIEN HAKKUU 
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Myrskytuhometsien hakkuussa turvallisuusnäkökohdat tulee ot
taa huomioon jo leimikon suunnitteluvaiheessa kartoittamalla 
vaaratekijät ja metsurin tulee saada niistä yksityiskohtaiset ohjeet 
palstan annon yhteydessä. 

Ennen hakkuun aloitusta on yhdessä työntekijän kanssa luotava 
kokonaiskuva palstasta ja sen vaaratekijöistä 

Työnjohtajan on sovittava työntekijäin kanssa yhteydenpidosta 
ja hälytysjärjestelmästä. 

Työntekijäin kanssa on sovittava traktorin tms. käytöstä pahojen 
ryteikköjen selvittämisessä. 

Yksintyöskentely myrskytuhometsissä on kielletty. 

Työn suunnittelu ja hakkuutekniikka 

Työskentely aloitetaan aina m rskyn tulo uunnasta. 

Ensin kaadetaan vaarallise ti kallellaan ole at puut, jotta ne ei ät 
pääse yllättäen kaatumaan ja aiheuta aaratilannetta. 

Työskentelyn kohteena olevan puun jännit tilat on el tettä ä 
ennen sen valmistamista ja harkitta a mitä eurauk ia ahauk e -
ta tulee olemaan. 

Juurakon mahdollisen kaatumi en uunta on arvioita a ennen t -
vileikkausta. Juurakon kaatuminen oidaan e tää jättämällä t -
vitukki irroittamatta juurako ta. Tämä no tetaan met ätraktorilla 
pystyyn ja kaadetaan. 

Irtisahattujen juurakoiden kaatumi ta on arotta a m öbemmin
kin. 

Juurakon takana, jo ta runko on irrotettu ei aa t ö kennellä. Tä
mä voidaan välttää h ällä t ön uunnittelulla. 

On varottava erityise ti i kuja jotka aiheutu at kaariJJe pingoit
tuneista pienistä puista pen ai ta ja oksi ta. 

On oltava selvillä mi ä t öto erit t ö kentele ät. 



Työnjohdon tiedettävä myrskytuhohakkuis
ta: 

Myrskytuhohakkuussa tulee käyttää 
vain ammattitaitoista työvoimaa. 

Myrskytuhohakkuu edellyttää aina hak
kuumiesten opastamista ennen töiden 
aloittamista turvallisten työmenetel
mien, turvavarusteiden ja työhön sovel
tuvien apuvälineiden käytössä. 

Myrskytuhohakkuissa tulee ylläpitää te
hostettua työmaavalvontaa ja ensiapu
valmiutta 

Työnjohtajan tulee antaa ohjeet metsä
koneiden käytöstä pahojen ryteikköjen, 
juurakoiden ja konkeloiden korjuuseen 
liittyvissä asioissa. 

• 
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• 

Repeämisen estämiseksi on teh
tävä pistosahaus 

1 Sahataan kaatokoloon päin 
ja jätetään riittävä pitopuu 

2 Sahataan vastakkainen puoli 
läpi 

Taipuneen rungon katkaisu työvaiheittain 

118 

T övaihe 1. 
Jännityksen lievittämi eksi 
taipuneen rungon si ään a
hataan sivulta. 
T ö aihe 2. 
Repeämiä ja vaarallisia klln
mahd uksia on arottava 



Murtunut puu jossa latvaosa riippuu kiinni 

Traktori käytettävissä: 
- Traktorilla vedetään latva

osa maahan. 

Traktoria ei ole käytettävissä: 
Karsitaan ja katkotaan puu
tavaralajeiksi latvasta al
kaen. Väännetään vänkäril-

Jännityksessä olevat rungot 

Yläpuoli kar itaan niin että 
nähdään, miten runko on 
jännittynyt. 

Sahataan iitä kohdasta, 
jo ta puun ponkai u on pie
run 

lä jäljelle jäävä osa latvasta 
maahan. Ellei tämä onnistu, 
jätetään puu, kunnes trak
tori tms. saadaan paikalle. 

Kuormatraktorin käytöstä 
ovittava palstasopimuksen 

yhteydessä. 

Itse oltava turvalli elia puo
lella 

Käytettävä a ointa vasta
ahausta 

119 



Katkomisohjeita 
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Sahataan viistoon sisäänpäin, 
niin juurakko-osa ei lukkiudu. 

Avoin vastasahaus katkaisee 
puun luontevimmin. 

Altapäin sahaus hiukan lomit
tain ei tempaise sahaa mukaan. 

Sahaaminen monelta eri suun
nalta vähentää repeämisvaaraa. 

Juurineen kaatunut puu, jossa 
juurakko-osa taaksepäin kallis
tunut. 

Peräytymistie on pidettä ä 
vapaana. 

Vesat ja pensaat on raivat
tava. 

Rungon ja juurakon liikkei
tä on seurattava tarkoin. 

Juurakon takana ole a run
ko valmistettava ennen juu
rakon irroittamista. 

Juurakko kaadetta a alas 
rungon irroittami en jäl
keen, jos mahdolli ta 
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Juurineen· kaatunut puu, jossa juu
rakko-osa kaatumissuuntaan kal
listunut 

Traktoria ei käytettävissä: 
- Katkaistaan latvasta 
- Jätetään tarpeeksi pitkälti 
runkoa 

Myötämaastossa voi juu
rakko-osa kierähtää ympäri 
monta kertaa 

Katkennut puu ilman latvaa 

Kaatuu nopeasti. 
Kimmahtaa usein ylös ja voi 
vieriä arvaamattomasti. 

Traktori käytettävissä 
Katkaistaan latvasta ja jä
tetään tyvi.tukki 
J uurakko-osa käännetään 
traktorilla paikalleen, jol
loin tyvi.tukki nousee pys
tyyn. Sen jälkeen tyvi.tukki 
katkaistaan. 

Huom! Myrskytubopuun apteeraaminen 
Tukkia ei saa tehdä halkeilleesta tai voimakkaasti taipuneesta run
gosta. 
Työnjohdon on annettava ohjeet vioirtuneiden puiden valmistami
sesta. 
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11 ERITYISOHJEET 

Sähkö- ja puhelinlinjat 

Hakattaessa sähkö- tai puhelinlinjojen läheisyyde sä työnjohdon on 
varattava työntekijän käyttöön köy iä, talja kiiloja, vin i tai muita 
vastaavia apuvälineitä. Ota yhte ttä ja pyydä tarvittae a ähkö- tai 
puhelinlaitoksen apua. 

Puita linjojen läheisyydestä kaadettae a on oltava varovainen. 
Näiden puiden kaadossa käytetään kaadon varmi tami ek i em. apu
välineitä. Erityisen hankaliin paikkoihin on työntekijälle varattava 
avustaja. 

Poltto- ja voiteluaineiden kuljettaminen 

On käytettävä asianmukai ia, hyväksytt jä kuljetusastioita ja kulje
tettava niitä tavaratilas a 

Auto· en ysäköinti 

Auto on pysäköitävä turvalli elle etäis delle pal talta auton keula 
valmiina lähtösuuntaan. Tietä ei aa tukkia. 

Yksintyöskentely 

Jos joudutaan työ kentelemään ksin, on ovitta a kotiintulon var
mistamisesta työnjohdon, t öto ereiden ja koti äen kans a 

Tiet, kuntopolut ja -ladut 

Tiet, kuntopolut ym. on pidettä ä puhtaana hakkuutähtei tä ja ar
mistettava, että niillä on asianmukai et aroitu merkit. 

Ojat, vesistöt ja niiden rannat 

122 

On vältettävä e imerkiksi uunnatulla kaadolla hakkuutähteiden jou
tumista ojiin tai esi töihin. 



Suojele luontoa 

On varjeltava eläinten pesimäpaikkoja, pidettävä työympäristö siis
tinä, luontoon tai pinoihin ei saa jättää muovia tai muita jätteitä. 

Tauko tilat 

Työntekijäin käyttöön tulee korjuutyömaalle tai sen välittömään lä
heisyyteen varata, milloin se työntekijäin lukumäärä ja työmaaolo
suhteet huomioon ottaen on tarpeellista, tarkoituksenmukainen tau
kotupa tai muu lämmi tettävä tauko tila. Tauko tila ja sen ympäristö on 
pidettävä siistinä, jonka ylläpidosta työnjohdon on sovittava. 

Sahaa, polttoainetta, kuivatettavia vaatteita ym. ei saa tuoda tau
kotilaan. 

Taukotilassa ei saa tupakoida 

Alkoholin käyttö 

Alkoholin käyttö ja en vaikutuksen alai ena esiintyminen työaikana, 
työmaalla ja työmatkalla on kiellett . 

V akavan tapaturman tutkinta 

Vakavan tapaturman tapahtumapaikan olosuhteita ei saa·muuttaa 
esim. kaatamalla tai siirtelemällä puita, ellei niistä aiheudu lisävaa
raa. 

Koneet ja laitteet 

Työnjohdon on huolehditta a, että t ö uhtees a olevien työmaalla 
käyttämät koneet laitteet ja t ö älineet ovat turvallisuusmääräysten 
mukai es a kunne a 
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12 ENSIAPU 

Ensiavun tarkoitus 

on pelastaa potilas uhkaavasta hengenvaarasta 

on estää kuljetuksen aikana loukkaantuneen tilan paheneminen. 

Vaarallisimpia ja tavallisimpia metsä työ tapaturmia 

124 

puun alle jääminen (konkelot ja päällekaadot) 

päähän kohdistuvat iskut 

kaatuvan puuntyven potkaisut 

moottorisaban aiheuttamat ruhjehaavat ja verenvuodot 

murtumat, venähdykset, nyrjähdykset. 

Jokaisella metsurilla on oltava riittävät valmiudet näiden tapa
turmien ensiapuun. Jokai elia t ömaalla on oltava ensiaputai
toinen henkilö, mistä työnjohdon on huolehdittava 

Ylläpidä ensiaputaitoasi! T önjohdon on huolehdittava 
työntekijöiden ensiaputaido ta riittävän usein toi tuvalla kou-
1 u tu.ksella. 



Tilanteen. arviointi 

Arvioi potilaan tila 
Tarkasta: 

toimiiko hengitys 
toimiiko sydän 
onko suuria verenvuotoja. 

Anna välitön ensiapu. 
Hanki tarvittaessa lisäapua 

Anna puhalluselvytystä, mikäli hen
gitys on heikkoa tai pysähtynyt: 

Kohota leukaa ja taivuta pää
tä taaksepäin. 
Purista sieraimet tukkoon. 
Puhalla nopeasti 4 kertaa 
Tarkasta sydämen toiminta 
kaUlavaltimosta. Jos sydän 
toimii, jatka puhalluksia 
oman hengityksesi tahdis a 
kunne potilas elpyy. Puhdis
ta suu ja nielu tarvittaes a. 

Jos valtimon syke ei tunnu anna pai
neluelvytystä: 

Paina kädet suorina päkiä
kohdalla rintalastaa 15 ker
taa puhalla 2 kertaa. Jatka 
tätä rytmiä. 
Jo auttajia on kaksi toinen 
puhaltaa kerran toinen pai
naa 5 kertaa 
Jatka elvyty tä, kunne poti
las elpyy tai pääsee ammat
tihenkilökunnan hoitoon. 
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Verenvuodon tyrehdyttäminen 

Tyrehdytä verenvuoto HETI. Pai
na haavaa suoraan kädelläsi niin 
lujaa, että vuoto lakkaa. 

Jos vuoto on raajassa, nosta raaja 
ylös. Se vähentää vuotoa. 

Mikäli paineside ei auta (esim. 
irtileikkautunut raaja) on ve
renvuoto tyrehdytettävä kiri -
tyssi teellä. 

Sido haa a painesiteellä, joka teh
dään taskupakkauksen siteen ja 
jonkin kovan esineen avulla. 

Paine iteen on olta a niin tiukka, 
ettei haa a enää vuoda. 

Jos joudut odottamaan apua, pidä itsesi lämpimänä. Shokin ehkäi e
miseksi ole pitkällään kunne aat apua 
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Kallo-, niska- ja selkärankavammat 

Raivaa esteet loukkaan
tuneen päältä älä vedä 
häntä. Varmistahengitys. 

Siirrä loukkaantunut, jos 
olosuhteet vaativat (vä
hintään 3 nostajaa). 

Laita tajuton kylkiasen
toon. 

Suojaa kylmältä. 

Kuljeta tajui aan oleva 
laukkaan tunu t elällään 
u easta paikasta tukien 
äärimmäi en varo asti. 
Tajuton kuljetetaan aina 
kylkiasenno a 
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Luun murtumat 

Suurissa murtumissa on shokin Lastoita tai tue jäsen liikkumat-
vaara lomaksi, jos joudut liikuttamaan 
Sido murtumassa oleva haava potilasta ennen sairasauton tuloa 

Ensiapuvälineet 
Työnjohdon tulee kerran kuukaudessa tarkastaa taukotilojen ensiapuvarustus 
ja täydentää sitä tarpeen mukaan. Työnjohdon tulee huolehtia, että työnteki
jöillä on tarpeelliset ensiapuvarusteet. Työntekijän on ilmoitettava puutteista 
työnjohdolle. Työntekijän on pidettävä taskupakkaus aina mukana työpuvun 
taskussa tai varustevyössä, ei repussa. 
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Henkilökohtainen tasku-
pakkaus 1.5 X 8 x 10 cm 
Haavaside ( 10 x 20 cm) 
yhdistettynä joustositeeseen 1 kpl 
Joustoside tai sideharsorulla 1 kpl 
Pikasiteitä, yksittäis-
pakattuja, eri kokoja 
(pienin koko 2 X 7 cm) 8 kpl 
Painesiteen sitomisohje 1 kpl 

Reppupakkaus 
Joustoside tukevaa 
tekstiiliä, 10 cm pituus 2 m 1 kpl 
Haavaside 10 x 20 cm 1 kpl 
Haa aside 20 x 40 cm 1 kpl 
Pikasi teitä yksi ttäis-
paka ttu ja, eri kokoja 
(pienin koko 2 x 7 cm) 8 kpl 
Ea-suojapeite 130x 200cm 1 kpl 
Kolmioliina 
sivut 90x 90x 130cm 1 kpl 
Peili 1 kpl 

Reppupakkaus on oltava jokaisen työntekijän käytettävi ä ellei 
täydellisempää varustusta ole aatavilla Vähintään reppupakkauk
sen mukainen varustus oltava jokaisella t ömaalla. 

Taukotuvassa, -tilas a tai kuljetu auto a on laajempi ensiapu a
rustus ja potilaan kuljetukseen opiva kuljetu alu ta. T önjohdon on 
ilmoitettava näiden sijainti työntekijöille. 
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Avun hälyttäminen · 
Kun saavut loukkaantuneen luokse arvioi tilanne. 

Hälytä heti muita apuun, kun 
loukkaantuneen tila sen sallii. 
Jos auttajia on useampia lä
hetä joku tekemään hälytys. 
Yleinen hälytysnumero on 
000 johon hälyttäjä ilmoittaa: 

kuka soittaa 
mitä on tapahtunut 
missä on tapahtunut 
tarkat ajo-ohjeeet tapa
turmapaikalle. 

Työnjohdon on huolehdittava, 
että jokainen työntekijä tietää: 

1 ensiapuvälineiden sijainnin 
2 lähimmän ensiaputaitoisen 

henkilön sijainnin 
3 ajo-ohjeet työmaalle (nopein 

ajoreitti) ja terveyskeskukseen 
tai sairaalaan 

4 lähimmän puhelimen sijain
nin myös mahdolliset radio
puhelimet 

Älä ulje puhelinta ennen kuin aat iihen lu an. 

RAVINTO JA RUOKAILU 

Vuorokauden ruokail tmi 

Aloita päiväsi tukevalla aamuaterial
la jonka tuli i i ältää: 

neljänne päivän ruokamää
rästä (puuro ja leipä kokojy
ävil ja tuotteita) 

nm aa ti alkuai aineita (mai
to, viili kananmuna juu to li

. ha) 

run aa ti i tamiineja ja kiven
näi aineita tuoreet vibannek
et marjat ja hedelmät tuo

remehu) 

teria 

aamiainen 

välipala 

loun 

älipala 

päi ällinen 

il tapala 

Aika ja ravinto-
i ältö % 

6.30 (25 %) 

9.30 (10 %) 

11.00 (25 %) 

14.00 (JO %) 

17.00 (25 %) 

20.00 ( 5 %) 
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Lounas 

Päivän pääateria on lounas, jonka tu
lisi; 

sisältää noin 1/4 päivän energia
tarpeesta 
olla monipuolinen lämmin ateria. 

Kuljeta ruoka metsään termosas
tioissa. 

Väli alat metsässä 

Käytä valmiita annoksia tai jätä 
päivällisestä osa eväiksi tai tee itse so
pivia annoksia esim. pakastimeen, 
jolloin aamulla vain lämmität ja pak
kaat ruoan termokseen. 
Työnopastaja, muista ruokailussakin 
esimerkin voima 

Syö pääaterioiden välillä esim. tankkauksien hte des ä välipalaksi esimer
kiksi voileipää, leikkeleitä, piimää, kahvia teetä ja hedelmiä tai kasvik ia. 
Muista korvata nestehukka esimerkiksi mehulla. 

Päivällinen · a ilta ala 

Mikäli olet syönyt riittävät ateriat ja välipalat päi ällä, päivällinen voi olla lou
naan kaltainen tai kevyempi. Iltapalan tulee olla ke t (teetä kahvia leipäpa
la, viili, hedelmä). 

Ylipaino- ja lihomisongelmat johtuvat o ittain väärästä ateriarytmi tä jol
loin illalla syödään pääosa ravinne ta. 

Muista kuntoilu. 
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14 ELPYMISLIIKUNTA JA VOIMISTELU 

14.1 ELPYMISLDKUNTA METSÅSSÅ 

Elpymisliikunnan tarkoituksena on vähentää rasittumista ja ehkäistä työstä 
elimistölle johtuvia haittoja. Sen avulla verenkierto vilkastuu työssä supistu
neissa lihaksissa, jolloin lihas saa riittävästi happea ja ravintoaineita. Tämä 
myös nopeuttaa kuiva-aineiden (esim. maitohapon) poistumista, jolloin pa
lautuminen nopeutuu ja lihaksien kipeytyminen ja kovettuminen estyy. El
pymisliikunta myös rentouttaa jännittyneitä lihaksia. 

Metsurin elpymisliikkeet on suunniteltu työn vastaliikkeiksi ja ne kohdis
tuvat työssä eniten kuormittuviin lihaksiin. 

Työnjohtajan on huolehdittava, että taukotuvassa on esillä taukoliikunta
ohjeita On korostettava taukoliikunnan merkitystä työterveyden kannalta ja 
pyrittävä edistämään sen harrastusta työntekijöiden keskuudessa 

Ennen töiden aloittamista tulisi tehdä muutama verryttelyliike lihasten läm
mittämiseksi. 

Suorita noin 5 minuutin taukojumppa 2- 3 kertaa päivässä ja tee pari ren
touttavaa liikettä kerran tunnissa. Toista kaikkia liikkeitä 3 - 5 kertaa: 

Niska-hartiaseudun lihaksia rentouttava ja olkanivelen liikkuvuutta yl
läpitävä ja parantava liike. 

Sormet olkapäillä, "piirrä kyynär
p äill ä' ra uhalli e ti ilmaan uurta 

mp rää. aihda välillä liike uun
taa. 

Kädet renno ti alhaalla pyöritä 
hartioita mpäri vuoroin etu- ja ta
kakautta. 
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Olkanivelen liikeratoja parantava ja yläraa
jojen lihaksia rentouttava liike. 

Pyöritä oikeaa kättä etukautta ym
päri. Tee sama asemmalla kädel
lä. 

Va en käsi lhäällä, ja oikea al
haalla Venytä käsiä pituussuun
taan, laske kädet renno t.i ala ja 
tee ama toi inpäin. 

Niskan lihaksia venyttä ä ja rentouttava liike. 

Kalli ta pää ivulle - p tä ä 
asenne a ähän aikaa - no ta 
pää hitaasti p t n, tee ama 
toi elle puolelle ja eteen. 

oi t teho taa liikettä painamalla 
astakkai ta kättä i ala päin. 



Alaraajojen lihaksia rentouttava ja voimak
kaasti verenkiertoa vilkastuttava liike. 

0 ta tuki jalan rentoa heittoa eteen 
ja taakse. 

Alaraajojen erityisesti polvien koukistaja
lihaksia venyttävä liike. 

Oikealla jalalla askel eteen, jousta 
selkä suorana alaspäin. Tee sama 

asen jalka edessä. 

Ota tuki vasemmalla jalalla askel 
eteenpäin paina joustaen oikean 
jalan kantapäätä maahan (n. puoli 

,~uuttia). Sama toisella jalalla. 

-s~ =-
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V astaliike yläraajojen työasennolle. Rinta
lihaksia venyttävä ja olkanivelen liikku
vuutta parantava liike. 

Sormet yhde sä selän takana ve
nytä käsiä hitaasti alaspäin. 

Talvella istuen, kesällä maaten voi rentouttaa selän 10- 15 minuuti -
sa työssä, tai kotona työpäivän jälkeen. 

Rentoudu tässä asennos a hetki
nen. 

Venyttele työpäivän päätteeksi. äin lihasjänni t laukeaa ja lihak et 
palautuvat lepotilaansa. 



14.2 METSURIN VOIMISTELU 

Oikeiden työasentojen käyttäminen, työn tauotus ja elpyfnisliikunta edesaut
tavat lihaksiston ja ennenkaikkea selän kunnossapysymistä. Metsuri tarvitsee 
lisäksi säännöllisesti tapahtuvaa lihaksia venyttävää ja vahvistavaa voimiste
lua. Seuraava selkävoimistelu on hyvä ·suorittaa kotona mieluummin päivit
täin. Työnjohdon tulee kannustaa työntekijöitä suorittamaan päivittäin seu
raava selkää vahvistava voimisteluohjelma 

Lihaksia vahvistavat liikkeet 

Toista kutakin vahvistavaa liikettä 5 - 15 kertaa tee liikkeet hitaasti ja rauhal
li esti 

Jalkalihakset. Sei o elkä seinää 
vasten, kyyki ty hitaasti vähän 
matkaa alaspäin (älä laske taka
puolta polvitason alapuolelle) ja 
ojentaudu suoraksi. 

Selkälihakset. No ta vasen käsi ja 
oikea jalka n. 5 cm irti lattiasta ja 
venytä li ää pituutta. Tee ama oi
kealla kädellä ja vasemmalla jalal
la. 

Vatsalihakset. Selinmakuulla pol
vet kouku sa. Kurkota käsillä koh
ti polvia, kohota ylävartaloa, pidä 
asento viiteen laskien, laskeudu hi
taasti alas ja rentoudu. 

Vatsalihakset. Selinmakuulla pol
et koukus a. Vedä tästä polvet 

koukkuun at an päälle ja ojenna 
asen jalka lö kohti kattoa jalas

ke takaisin a an päälle. Tee ama 
oikealla jalalla Rentoudu. 
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Lihaksia venyttävät liikkeet 

Kunkin liikkeen kesto 20 - 30 sek. , liike tai liikesarja uoritetaan 2 - 3 kertaa, 
ei joustoja - siis älä nitkuttele. 

Reiden takaosan ja pohjelihakset. 
Ota avuksi pitkä vyö. Laita se oi
kean jalan päkiän yli - ojenna 
polvi suoraksi ja nosta jalka mah

_.......___,__....=o::::o::>-.........,""""''-----'--- dolli imman lös polvi suorana. 
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Lantion ) ·ät lihakset. I tuen, no -
ta a en jalka oikean jalan Ii. Ase
ta asen jalkapohja lattiaan kiinni. 
Vedä oikealla kädellä kouku a 
olevaa polvea oikealle. Tee ama 
toisinpäin. 



• 
Reiden etuosan- ja nivustaipeen li
hakset. Seis ten. Toisella kädellä 
tuki esim. pöydäs tä. Vedä vasen 
j alka polvi koukussa taakse ja ota 
kädellä kiinni nilkas ta. Venytä kä
dellä jalkaa niin, että polvi pyrkii 
kohti lattiaa. Pidä selkä suorana. 
Toista sama oikealla jalalla. 

Selkälihaksia enyttävä ja rentout
ta a liike. Seiso kantapäät alustal
la notkista polvia siten että ala-
artalon paino venyttää selkää. 
iivy hetki tässä asennossa. Varo 

elän notkoasentoa. 
Riippuminen ei saa tuottaa kipua. 

Selän rentoutusasento 

Lepuuta elkääsi täs ä asennos a 
päivittäin vähintään 20 min. ajan. 
Rentoudu näin rn ö aina kun sel
käsi on äsynyt tai kipeä. 
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15 KORJUUMENETELMÄN VALINTA 

Korjuumenetelmän valinnan tavoitteena on löytää kuhunkin leimikkoon sen 
olosuhteisiin soveltuvin ja taloudellisin korjuumenetelmä. Pyrkimyksenä on va
lita korjuumenetelmä, jolla voidaan mahdollisimman alhaisin kustannuksin 
korjata mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä toimitettavia puutavaralajeja. Kas
vatushakkuilla tulee lisäksi jäävän puuston tuotantokyvyn säilyä mahdollisim
man hyvänä. Valintaa suoritettaessa on otettava huomioon korjuuolosuhdete
kijät, korjuu ta koskevat lait ja sopimukset sekä käytettävissä olevat koneet, työ
voima ym. resurssit ja niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. 

Korjuumenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mittaus- ja hakkuu
tapa, puulaji ja puulajisuhteet, puuston järeys, leimikon tiheys sekä maastote
kijät, kuten kantavuus, kivisyys, lumi ym. 

Korjuu ta koskevista laeista ja sopimuksista on otettava huomioon työnte
kijä- ja työnantajaosapuolten väliset palkkausta ja työmenetelmiä koskevat so
pimukset, kuljetusmaksusopimukset, myyjän ja ostajan väliset sopimukset, 
puuta käyttävän teollisuuden asettamat mitta- ja laatuvaatimukset sekä työtur
vallisuus- ja ympäristöohjeet ja määräykset. 

Käytettävissä olevista korjuuresursseista on tunnettava niiden määrät, laatu 
ja soveltuvuus erilaisiin olosuhteisiin ja niiden käytöstä aiheutuvat kustannuk
set. Korjuumenetelmän valinnassa on otettava huomioon pitemmällä aikavälil
lä tarkoituksenmukainen työvoima- ja konepolitiikka ja sen tukeminen. 

Korjuumenetelmien välillä on kustannuseroja ja korjuuolosuhteissa tapah
tuvat muutokset vaikuttavat eri tavoin eri menetelmien kustannuksiin. Korjuu
menetelmää valittaessa vaihtoehtoja tarkastellaan niiden olosuhteiden mu
kaisena, jotka vallitsevat korjuun toteutushetkellä. 

Jäljempänä esitettävät korjuumenetelmien käyttöalueet ovat suuntaa anta
via. Vaihtoehtoisien menetelmien kustannusten vertailu voidaan suorittaa esi
merkiksi Metsätehon kehittämällä suunnittelusysteemillä (Susy). 

Vaihtoehtojen tarkastelu 

Käytännössä korjuun suunnittelu ja menetelmän valinta on vaihtoehtojen ta
loudellista vertailua ja siihen nojautuvaa päätöksentekoa Tämä edellyttää, että 
työnjohtaja tuntee: 
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- käytössään olevat resurssit (hakkuu- ja metsäkuljetuskalus
ton, työvoiman) 

käytössään olevat menetelmät ja niiden soveltuvuuden sekä 
hallitsee niihin liittyvät kustannustekijät 
eri puutavaralajien arvon jatkojalostusteollisuuden kannal
ta 
yhtiön työvoima- ja konepolitiikan tavoitteet. 



Kaikkien os~tekijöiden täytyy muodostaa kokonaisuutena hyvä taloudelli
nen tulos. 

Susyn avulla voidaan vertailla vaihtoehtoisia puunkorjuumenetelmiä. Niihin 
voidaan sisällyttää valinnaisesti seuraavat korjuun osavaiheet; 

leimaus 
leimikon suunnittelu -
puutavaran valmistus ihmistyönä 
puutavaran valmistus korjuukoneilla 
puutavaran koneellinen kasaus 
metsäkuljetus kuormatraktorilla 
puun mittaus 
puunkorjuun työnjohto. 

Lisäksi tarkastelussa voidaan ottaa huomioon mahdolliset erot puutavarala
jien käyttöarvoissa sekä vaihtoehtoisten puutavaralajien kaukokuljetusvaiheen 
kustannuserot 

Korjuumenetelmän valinta yksittäisen leimikon osalta on osa laajempaa kor
juun toteutuksen suunnittelua. Tämän vuoksi työnjohdon on leimikkokoh
taisiin tietoihin sisällytettävä kunkin leimikon osalta; 

~orjuuajankohta; soveltuminen ympärivuotiseen puunkor
JUuseen 
korjuun takaraja 
soveltuvuus koneelliseen korjuuseen ja sen edellytykset 
kaukokuljetukseen liittyvät tekijät 

Susyn kustannusperusteet 

Leimauksen ja leimikon suunnittelun kustannukset lasketaan tutkimusten ajan
käyttötietoja soveltaen. Ajankäyttö ottaa huomioon leimikko-olosuhteiden 
vaihtelun. Kustannukset määritetään työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ
ehtosopimusten mukaisina siten, että niissä on otettu huomioon välilliset ja vä
littömät palkka- ja matkakustannukset 

Ihmistyövaltaisten hakkuumenetelmien kustannukset lasketaan voimassa 
olevien palkkataulukoiden mukaisina. Järjestelmä sisältää runkojen hakkuu
palkat Suoranaisten kustannusten lisäksi hakkuun kustannuksiksi luetaan vä
lilliset kustannukset Niitä ovat mm. lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalikus
tannukset sekä kulkemiskorvaukset Ne lisätään palkkataulukoiden mukaisiin 
kustannuksiin. Menettely ottaa huomioon välillisten kustannusten vaihtelun 
korjuuolosuhteiden mukaan. Kulkemiskorvaukset voidaan haluttaessa eritellä 
muista välillisistä kustannuksista 

Koneellisen puutavaran valmistuksen kustannukset ovat systeemissä voi
massa olevien maksu taulukoiden mukaisina. Koneiden siirtokorvaukset laske
taan järjestelmässä käyttäjittäin määritettyjen keskimääräisten siirtomatkojen 
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perusteella. V akiintumattomien korjuu.menetelmien kustannukset voidaan si
sällyttää järjestelmään maksutaulukkomuotoon laskettujen ajankäyttö- ja tun
tikustannuslaskelmien mukaisina. 

Puutavaran koneellinen kasaus on systeemissä saatavissa vastaamaan tarkas
teluajankohdan hinta- ja kustannustasoa 

Metsäkuljetus on järjestelmässä sovittujen maksutaulukoiden mukaisena. 
Traktorien siirtokustannukset lasketaan sovittujen keskimääräisten siirtomat
kojen perusteella. 

Suunnittelusysteemi sisältää pystymittauksen tukkien jälkimittauk en ja 
kuitupuun jälkimittauksen pino- ja pölkkymenetelmällä. Kustannukset laske
taan soveltaen Metsätehon tutkimusten ajankäyttötietoja sekä mittauksen 
palkka- ja matkakustannustietoja. Niissä otetaan huomioon sekä välittömät et
tä välilliset kustannukset. 

Työnjohtokustannukset määritetään korjuun o avaiheiden vaatiman ajan
käytön, kulkemistarpeen ja konttorityöntarpeen sekä työnjohdon palkka- ja 
kulkemiskustannusten perusteella Kustannu ten määrity perustuu työehto
sopimuksiin. 

Työnvaiheittaisten kustannusten lisäksi järje telmäs ä voidaan ottaa huo
mioon puutavara- ja runkolajikohtaisina mahdolliset korjuun laatuun liittyvät 
kustannuserot sekä erot eri puutavaralajien kaukokuljetuskustannuk i a. Tar
vittaessa kustannukset voidaan muuntaa vastaamaan kä ttäjän todelli ta ku -
tannustasoa. 

Laskenta 

Leimikkotiedoston syöttäminen voi tapahtua joko runkolajikohtai ta tai puu
tavaralajikohtaista syöttömuotoa käyttäen. Leimikkotiedo ton öttämi en jäl
keen valitaan, mitkä toiminnoista halutaan mukaan ku tannu vertailuun. 
Puunkorjuun kustannustekijö~stä on mahdolli ta ottaa mukaan esimerkik i: 

leimaus 
leimikon suunnittelu 
mittaus 
korjuun työnjohto. 

Korjuun ajoittamisen tarkastelun helpottamiseksi annetaan kau iluokka kor
juuajankohdan lumen vahvuutena. Tämän jälkeen ohjelma alit ee jokai elle 
työmuodolle oikean kausiluokan eli uorittami ajankohdan. Kau ikorotuk et 
lasketaan ainoastaan varsinai ille korjuun o a aiheille. Hakkuulle ja met äku1-
jetukselle voidaan antaa oma kausiluokkan a. 

Seuraavat korjuukustannustiedot on aatu Su yn avulla eräille a o- ja kas a
tushakkuuolosuhteille. Kustannukset on esitett hakkuuta oittain rungon 
koon suhteen (mk/ m3) erikseen ke ä- ja talviolo uhteille. Esimerki tä näkyy 
rungon koon sekä lumen vaikutu eri hakkuumenetelmien ku tannuksiin. Liit
teenä olevia esimerkkilaskelmia ei oida kä ttää leimikkokohtaisiin menetel
mävertailuihin. Laskelmat on teht tiet llä puuta aralaji uhteella 
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Esimerkkilaskelmissa käytetyt avohakkuun leimikko-olosuhteet: 
Puusto; 0,1 m1/r, 1000 r / ha, 100 m3/ ha 

Rungon koko, Runko- m1/ ha r/ha m1/ ha (~vara-
dm' / r laji lajikertymä) 

Tukki 

400 mät J l 1 12 10 
122 

kut Jl 1 37 30 

Kuitupuu 
mäp J3 5 7 

60 kup J3 41 878 48 
kop J3 5 5 - -- -

100 1 ()()() 100 

Puusto; 0.2 m3/ r, 750 r/ ha, 150 m3/ ha 

Rungon koko, Runko- m1/ ha r / ha m3/ha (tavara-
dm' / r laji lajikertymä) 
Tukki 

400 mät JI 1 35 30 
225 

kut JI 1 75 60 

Kuitupuu 
mäp - 5 

76 kup J4 35 525 50 
kop J4 5 -- --2 

150 750 150 

Puusto; 0.3 m1 / r, 600 r / ha, 175 m3/ha 

Rungon koko Runko- m1/ ha r/ ha m1/ ha (tavara-
dm1/ r laji laiikertymä) 

Tukki 

500 rnät Jl2 50 40 
310 

kut Jl2 105 85 

Kuitupuu 
10 mäp -

70 kup J4 15 290 35 
kop J4 --2 -- 5 

175 600 175 
Metsäkuljetu matka 250 m 
Maastoluokka I metsä.kuljetuksessa 
ja hakkuussa 

Suunnittelu- ja mittauskustannukset: 

100 l/r 9,00 mk 

So iaali- ja metsäyhteiskustannukset 56 % 
mät 02 P3 
mäp 02 
kut 03 
kuk 03 
KOK 02 

200 " 4,00 " 
300 ' 3,50 " 
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Eri korjuumenetelmien välinen kustannusvertailu avohakkuulla rungon 
koon suhteen. Kausiluokka 0. 

1. Metsuri, kuitu n. 3 m. 
2. Metsuri, kuitu n. 5 m. 
3. Prosessori + erilliskaato, kuitu n. 5 m. 
4. Kuorm::hrosessori + erilliskaato, kuitu n. 5 m. 
5. Kuorm · arvesteri, kuitu n. 5 m. 

Suhteelliset kustannukset 
110 ~~------~-------~ 

100 +------........;;::......::::----~-------- 1 
________ ...::::::.""""'=::::::::::::~~~-2 

3 

-----------~~~ ~ 
~~~~~-=:=:::::::::::~,,.._~-s 

70 _! _________________ _ 

r,1-+------------------~ 300 100 200 
Rungon koko, dm3 

Eri korjuumenetelmien välinen kustannusvertailu avohakkuulla rungon 
koon suhteen. Kausiluokka 3. 

1. Met uri, kuitu n. 3 m. 
2. Metsuri, kuitu n. 5 m. 
3. Prose ori + erilli kaato, kuitu n. 5 m. 
4. Kuormainpro es ori + erilli kaato, kuitu n. 5 m. 
5. Kuormainharve teri, kuitu n. 5 m. 

Suhteelliset ku tannukset 
110 -r----r-----------------~~ 

100 +----.....;:i,~-----------i 1 

--------~"""""'=:::::::::-~~~~~ 2 

-------------~~- s 
70 > ~-----------------
L1--r--------~------~~ 

100 200 300 
Rungon koko, dm1 



Esimerkkilaskelmissa käytetyt kasvatushakkuun leimikko-olosuhteet 

50 dm'/r (J3) 
Keskirungon kokoluokat 

100 dm' /r (J5) 150 dl)1' /r (J7) 

Puutavaralajiosuudet 

mäp 25 % mät 9% 
25 % 13 % 25 % 

kup 65 " mäp 16 " 12" 
kop 10" kut 23" 65 % 35" 65 % kup 42 " 30" 

kop 10% 10% 

Hakkuukertymä 

m' /ha 35 m'/ha 50 m'/ha 60 

ku 03.5, P3 03 03 
mä 02.5, P3 02 02 
ko 02, P3 02 01 

Metsäku1jetusmatka 250 m 
Maastoluokka metsäkuljetuksessa II ja hakkuussa 1 
Ajouraväli 30 m 
Sosiaali- ja metsäyhteiskustannukset 56 % 
Suunnittelu- ja nuttauskustannukset 50 l/r 20,00 mk/m' 

100 ' 1200 
150 " 8.00 

Eri korjuumenetelmien välinen kustannusvertailu kasvatushakkuussa 
rungon koon suhteen. Kausiluokka 0. 

1. Metsuri kuitu n. 3 m. 
2. Metsuri, kui tu n. 5 m. 
3. Kuormainprosessori + erilli kaato, kuitu n. 5 m. 

Suhteelliset kustannuk et 

110 

100 L~c 
2 L ~ 

1 
1 . 90 

1 
80 1 

.r.., 
50 100 150 

Rungon koko, dm' 
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Eri korjuumenetelmien välinen kustannusvertailu kasvatushakkuussa 
rungon koon suhteen. Kausiluokka 3. 
1. Metsuri, kuitu n. 3 m. 
2. Metsuri, kuitu n. 5 m. 
3. Kuormainprosessori + erilliskaato, kuitu n. 5 m. 

Suhteelliset kustannukset 
110 

3 

100 

2 
90 

80 

50 100 150 
Rungon koko, dm1 



16 METSUREIDEN TYÖOHJELMAT JA NIIDEN LAA
TIMINEN 

Yleistä . 
Puunkorjuutoiminnan hoitamista edesauttaa työvoiman ja koneiden käytön 
suunnittelu riittävällä aikavälillä etukäteen. Työvoiman käytön suunnittelu 
edistää ja helpottaa myös työnjohdon ja työntekijäin hteistoirnintaa ja kans
sakäymistä. 

Työohjelmien tarkoitus ja hyödyt 

resurssien suunnittelu ja selvit s suoritetaan etukäteen 
voidaan vaikuttaa puu.nhankinnan sivukustannuksiin, esim. 
kulkemiskorvauksim 
työvoiman käytön parempi ohjailtavuus 
työnj<?hdoD: oman työn h~lpott~en ja s~lväpiir~eisyys 
työvoiman Järkevä käyttö p työk.ierto suunru telmallisestl ym
päri vuoden 
metsu~t tie.~ävät työte~täv~ä ~nnakkoon .. 
metsu~ tyon kehi ttämmen p vaihtelevuus huorru01daan pa
remrrun. 

Työohjelmien laatiminen 

Suunnitelma laaditaan lomakkeelle: 
metsurikohtaisesti, vakinaisuusaste huomioiden 
uunnittelujakso on ksi vuosi 

koo tetaan kuukau ittai ista tiedoista t ölajeittain 
tulevat työmäärät t ölajeittain arvioidaan uunnitteluajan
kohdan tilanteen pohjaTta niin tarkasti kuin mahdollista 
tuotokset arvioidaan ke kimääräi illä ja kokemuk een poh
jautuvilla luvuilla 
sijoitetaan oikea mie oikealle paikalle 
työn nimike kuukauden tarkkuudella 
lomat ja muut mahdolliset tiedo a ole at katkokset (koulu
tus ym .) 

Työohjelmia käytetään 

työnjohtajan ja uunnittelijan apu älineenä 
euraamalla metsurikohtaista ohjelmaa voidaan suunnitel

man ja toteutuneet älinen ero huomioida 
kunkin metsurin arvioitu vuotuinen t ön kulku voidaan näh
dä etukäteen ja ohjata en mukaise ti t övoiman kokonai -
käyttöä alueella 
m~tsure~den kehityks~n ~ur~~n koulutu ja amm~ti a 
edistyrrunen mahdolli ta JäIJestää Ja alvoa tehokkaasti 
työohjelma tulee sopivin älein tarkastaa ja merkitä siihen to
teutuneet tapahtumat. 
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Yhtiön nimi: 

Nimi 

Karjalainen V. 

Heikkinen U. 

KokkoT. 

Rajala N. 

Luostarinen A. 

Purho 0 . 

HauhiaK. 

Rik.kola E. 

Kurro V. 

Tolonen A. 

KohoR. 
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METSUREIDEN TYÖOHJELMA 

Ajalle_._--·- 19 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 

H H H H MH MH 

H H H H H MH 

H H H H 

H H H H MH H 

H H H V V V 

H H H H 

H H H V V 

H H H H H H 

H KI H H H H MH 

H H H H 

H H H H H MH 

Työlajien 1 henn kset : H =hakkuu 
MH = met änhoi to 
V= ve it öt 

Hankinta-alue 

~ 

~ 



-
Heinä 

L 

L 

L 

V 

V 

L 

L 

L 

Hankinta-alue 

Pe-piiri 

Tj.-piiri 

Elo Syys Loka Marras Joulu 

MH MH 

MH H 

MH H 

L V 

L V 

H H 

MH H 

H H 

L =loma 
K = koulutu 

= ei t ötä 

H H H 

H H H 

H H H 

H H H 

V H H 

H H H 

H H H 

H H H 

H H H 

H H 

H H H 

JOe. 

Huomautuksia 
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Yhtiön nimi: 

Nimi Tammi 

Karjalainen V. H200 

Heikkinen u. HlOO 

Kokko T. H200 

Rajala N. HISO 

Luostarinen A. H200 

Purho O. HISO 

Hauhia K. H200 

Rikkola E. H200 

Kurro V. Hl50 

Tolonen A. HlOO 

Koho R. HISO 

Työlajien lyhennykset: 
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Helmi Maa lis Huhti 

H200 H200 H200 

HlOO HlOO HIOO 

H200 H200 H200 

Hl50 Hl50 Hl50 

H200 H200 V 

Hl50 Hl50 Hl50 

H200 H200 V 

H200 H200 H200 

K/HlOO Hl50 Hl50 

HlOO HlOO HlOO 

HISO Hl50 HISO 

H = hakkuu 
MH = metsänhoito 

V = vesityöt 

METSUREIDEN 

Ajalle • ·· --

Touko Kesä He!n 

MH 

HIOO 

MH 

V 

V 

H200 

Hl50 

Hl50 

MH v 

MH 

Hl50 i 

V ~ 

V ~ 

H200 v 

MH i 

MH i' 

L = loma 
K = koulutus 

= ei työt~ ---



TYöOHJELMA 

.. 19 -·-

inä Elo Syys Loka 

MH MH H200 

MH HlOO HlOO 

H200 

MH Hl50 Hl50 

L V V 

Hl50 

L V H200 

H200 H200 H200 

MH HlOO Hl50 

~ 

~I Hl50 Hl50 Hl50 

Hankinta-alue 
~~~~~~~~-

Pe-piiri 

Tj. -piiri 

Marras Joulu 

H200 H200 

HlOO HlOO 

H200 H200 

Hl50 Hl50 

H200 H200 

Hl50 Hl50 

H200 H200 

H200 H200 

Hl50 Hl50 

HlOO HlOO 

Hl50 Hl50 

Hakkuu yht . 

1 400 

900 

1 400 

1 350 

1 000 

1 050 

1 200 

2 200 

1 250 

600 

1 500 

Yht. 13 850 

Huut yht. 
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Hankinta-alue 

PIIRIN TYÖNOPAS'. 

Ajalle __ . _ . 

Työntekijän ammattitaito 

-
Työnjohtaja / 
Työntekijä 

Varus- Työn Hakkuu- Aptee- Siirte- Pi 
teet suunn. tekn. raus lykaato ktl ,l 

1 2 3 4 5 1 

~ 

-
~ 

-

-

-
~ 

-

-
~ 

~ 

~ 

_, 

_, 
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. USSUUNNITELMA 

. - . ----

-
:kä Muu 
~tup. 
) 7 
-

-

-

-
-

-
~ 

~ 

Ammattitaito: 1 = Hyvä, ei tarvitse 
opastusta 

Työntekijän/hankinta-
myy]an opastus tarve 

Aihe (tuntia) 

2 Tyydyttävä, opastus 
ei ole kiireellinen 

3 = Heikko, opastus on 
kiireellinen 

Opastuksen Huomau-
ajankohta tuks ia 
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