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 1  JOHDANTO
Metsänuudistamisen onnistumisen perusedelly-
tys on hyvin suoritettu maanmuokkaus. Oikein 
tehtynä muokkaus pienentää istutuskustan-
nuksia ja vähentää ruohontorjunta- ja taimikon 
perkaustarvetta. Muokkauksen vaikutukset 
heijastuvat koko metsikön tuottoon kiertoajaksi 
eteenpäin.

Maanmuokkausta, etenkin mätästystä, teh-
dään vaikeissa uudistamisolosuhteissa. Työtä 
tehdään erilaisella kone- ja laitekalustolla ja 
niin työmenetelmissä, -tekniikoissa kuin tavoit-
teenasettelussakin on eroja. Kuljettajat toimivat 
omalla alueellaan yleensä useamman organisaa-
tion työmailla. Menetelmien ja laatutavoitteiden 
kirjavuus vaikeuttaa heidän työtään ja näkyy 
työn laadun vaihteluna.

Tämän koulutusaineiston tavoitteena on 
yhdenmukaistaa maanmuokkauksen termino-
logiaa, muokkausohjeita ja laatutavoitteita. 
Yhteisillä ohjeilla ja koulutustilaisuuksilla on 
tarkoitus vähentää päällekkäisen ja osin risti- 
riitaisen tiedon määrää. Yhtenäinen laadun-
seurantamenetelmä parantaa myös tulosten 
vertailtavuutta. Näillä toimilla toivotaan helpo-
tettavan kuljettajan vaativaa työtä ja lisättävän 
edellytyksiä päästä tavoiteltuun työn jälkeen.

Tässä koulutusaineistossa käsitellään äestystä, 
laikutusta, kääntömätästystä, laikkumätästystä 
ja naveromätästystä.

 2  KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY
Äestys

Menetelmä, jossa tehdään katkottua, kiven-
näismaan paljastavaa muokkausjälkeä. Viljely-
paikkana on istutettaessa paljas kivennäismaa- 
ja kylvettäessä humuksensekainen kivennäis-
maajälki.

Työvaiheet:
1. Muokkaussuunnan valinta
2. Ajo maastoesteet, vesiensuojelu- ja 

ympäristönäkökohdat huomioiden

Laikutus

Menetelmä, jossa kivennäismaa paljastetaan 
osittain humuksesta. Laikku tehdään kauhan 
kärjellä tai muokkauslevyllä. Viljelypaikkana on 
laikku.

Työvaiheet:
1. Muokkauskohdan valinta
2. Hakkuutähteiden siirtäminen pois 

muokkauskohdasta työntämällä tai 
vetämällä

3. Laikun raapiminen kauhan kärjellä tai 
muokkauslevyllä

Kääntömätästys

Menetelmä, jossa kivennäismaa käännetään 
mättääksi samaan kuoppaan, josta maa on 
otettu. Humus jää kuopan pohjalle. Viljelypaik-
kana on mätäs.

Työvaiheet:
1. Muokkauskohdan valinta
2. Hakkuutähteiden siirtäminen pois 

muokkauskohdasta
3. Maan ottaminen kauhalla
4. Kivennäismaan kääntäminen mät-

tääksi siten, että humus jää kuopan 
pohjalle

Laikkumätästys

Menetelmä, jossa muodostetaan samanaikai-
sesti mätäs ja laikku. Mätäs tehdään laikusta 
vedetystä maasta kauhan kärjellä tai muok-
kauslevyllä. Viljelypaikkana on mätäs.

Työvaiheet:
1. Muokkauskohdan valinta
2. Hakkuutähteen työntäminen pois 

muokkauskohdasta
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3. Laikun tekeminen: vedetään muok-
kauskohdasta pois humuskerros ja 
ohut kerros kivennäismaata

4. Mättään tekeminen: käännetään 
humuskerros kaksinkerroin niin, että 
sen päälle jää ohut kerros kivennäis-
maata

5. Mättään tiivistäminen (vain jos käyte-
tään muokkauslevyä)

Naveromätästys (ent. ojitusmätästys)

Menetelmä, jossa tehdään mättäitä naveron 
sivuille. Mätäsmaat otetaan naverosta. Viljely-
paikkana on mätäs.

Työvaiheet:
1. Naveron suuntaaminen
2. Mätäsmaan ottaminen naverosta
3. Mättään tekeminen haluttuun paik-

kaan naveron sivulle

 3  MUOKKAUSKALUSTO

Äestys: Vetokone ja hydraulipainoitteinen äes keventäjällä ja katkojalla. 
 Lisävarusteet: kylvö- ja/tai ruohontorjuntalaite

Laikutus: Kaivinkone tai traktorikaivuri varustettuna kauhalla tai muokkaus-
 levyllä (leveys väh. 50 cm)

Kääntömätästys: Kaivinkone tai traktorikaivuri varustettuna kauhalla 
 (leveys 50 – 60 cm)

Laikkumätästys: Kaivinkone tai traktorikaivuri varustettuna muokkauslevyllä 
 tai kauhalla (leveys 50 – 60 cm)

Naveromätästys: Kaivinkone tai traktorikaivuri varustettuna kauhalla 
 (leveys 50 – 60 cm)

 4  MUOKKAUKSEN TAVOITE JA 
  VAIKUTUKSET

Metsänuudistamisen perusedellytys on hyvin 
suunniteltu ja suoritettu maanmuokkaus. 
Oikein tehtynä muokkaus pienentää kylvö- 
ja ennen kaikkea istutuskustannuksia. Maan-
muokkaus antaa taimille nopean ja varman 
alkuun lähdön ja vähentää siten ruohontor-
junta- ja taimikonperkaustarvetta. Lisäksi se 
varmistaa luontaisen uudistamisen taimettu-
misen. Muokkauksen vaikutukset heijastuvat 
koko metsikön tuottoon kiertoajaksi.

Tavoite

• Viljelytyön helpottaminen
• Maan kasvukunnon parantaminen

• Uudistamistuloksen varmistaminen
• Taimikon alkuun lähdön ja kasvun nopeutta-

minen
• Kasvupaikan olosuhteiden tasaaminen
   taimikon tasalaatuisuus

Vaikutus

• Parantaa maan ilmavuutta
• Kohottaa maan lämpötilaa
• Tasoittaa maan kosteussuhteita
• Vähentää pintakasvillisuuden haittoja
• Vähentää hyönteistuhoja
• Nopeuttaa hakkuutähteiden ja 

humuksen hajoamista

→
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 5  MUOKKAUSTAVAN VALINTA

Maanpinnan käsittelyssä käytetään kohteeseen 
soveltuvaa hyvän uudistamistuloksen tur-
vaavaa maanmuokkausmenetelmää. Työmaan 
osat, joilla vähintään 60 % pinta-alasta on 
jäkälän peitossa, jätetään kokonaan muokkaa-
matta. Kivennäismailla ei käytetä syväaurausta. 
Rinnemailla estetään huuhtoutumista tarvitta-
vin toimenpitein.

Uudistusalojen heinittyminen on uudistami-
sen suurimpia uhkia. Muokkaustavan valinnalla 
voidaan vähentää heinäntorjunnan tarvetta. 
Kaikkein rehevimmillä kohteilla joudutaan 
muokkauksen lisäksi tekemään myös heinän-
torjuntaa.
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 6  MUOKKAUKSEN AJOITUS

• Maanmuokkaus tehdään heinittymisvaaran 
takia tavallisesti mahdollisimman pian hak-
kuun jälkeen

• Uudistusalan vanhentaminen voi olla perus-
teltua, mikäli kohteella on runsaasti hak-
kuutähteitä. Muokkaus suoritetaan tällöin 
vasta, kun hakkuutähteet ovat painuneet 
ja neulaset muuttuneet ruskeiksi. Uudistus-
alan vanhentaminen vähentää tukkimiehen-
täin aiheuttamia tuhoja

• Keväällä muokataan vain ne kohteet, jotka 
viljellään saman kesän aikana

• Konekylvökohteet muokataan ja kylvetään 
ennen juhannusta

• Koivun luontaisen uudistamisen kohteet 
muokataan ennen elokuuta

• Muut muokkauskohteet muokataan 
elo-joulukuussa ja viljellään seuraavana 
keväänä

• Lintujen pesimäkaudella maanmuokkausta 
suositellaan vältettävän

  – 1.5.–15.7.   Etelä-Suomessa 
  – 15.5.–31.7. Pohjois-Suomessa 

  (Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 
  metsäkeskusten toimialueilla)

Katso myös sivua 17.
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 7  MUOKKAUSTYÖTÄ HELPOTTAVAT 
  TOIMENPITEET

Ennakkoraivaus

• Runsas vesakko ja jätepuusto vaikeuttavat 
usein muokkaustyötä rehevillä mailla

• Työtä nopeutetaan ja työn jälkeä paranne-
taan, kun näkyvyyttä haittaava vesakko pois-
tetaan. Vähäistä raivausta ei tehdä

• Hakkuussa ja ennakkoraivauksessa kallelleen 
jääneet puut ovat muokkausta suorittavalle 
kuljettajalle turvallisuusriski. Puut suositel-
laan tämän takia kaadettavaksi maahan asti

Kasvatuskelpoisten taimiryhmien 
rajaaminen

• Uudistusaloille jätetään aiemman puusuku-
polven aikaisia kasvatuskelpoisia, luontaisia 
taimia ja taimiryhmiä

• Kasvatettavaksi tarkoitettujen taimiryhmien 
ja runsaan jätepuuston esiintyminen rinnak-
kain hidastaa kuljettajan työtä, koska tämä 
joutuu arvioimaan, mitä puita varotaan

• Selkeärajaisten taimiryhmien tekeminen 
nopeuttaa kuljettajan työtä ja parantaa työn 
laatua

• Kasvatuskelpoisen taimiryhmän kriteereitä 
ovat

  – kasvupaikalle sopiva puulaji
  – tavoitetiheyteen yltävä määrä taimia

• Hyväksyttävä kasvatuskelpoisen taimen 
pituus määräytyy puulajin ja kasvupaikan 
mukaan

Luontokohteiden merkitseminen

• Osa metsä- ja luonnonsuojelulain tarkoitta-
mista erityisen arvokkaista luontokohteista 
on pienialaisia ja vaikeasti havaittavia

• Kohteiden merkitseminen ennakolta helpot-
taa kuljettajan työtä

• Tiedossa olevat kohteet merkitään aina työ-
maakarttaan. Tarvittaessa kohde merkitään 
myös maastoon. Merkintä tehdään keltai-
sella suojele-säästä-nauhalla

Hakkuutähteiden korjuu 
energiapuuksi

• Runsas hakkuutähteiden määrä hidastaa 
maanmuokkausta ja heikentää muokkaus-
jälkeä

• Hakkuutähteiden korjuu uudistusalalta hel-
pottaa muokkaustyötä ja parantaa muok-
kausjälkeä, mutta vaikuttaa ravinnetasa-
painoon

• Hakkuutähteet korjataan työmaalta ennen 
maanmuokkausta
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 8  TYÖN TOTEUTTAMINEN
• Muokkaaminen suunnitellaan niin, ettei työ-

maalla jouduta tekemään turhia mutkia ja 
pistoja tai palaamaan takaisin päin

• Muokkauksessa pyritään systemaattiseen 
työskentelyyn ja tehdään tietty määrä 
muokkausjälkiä/työpiste

   vähentää turhia liikkeitä
   työn tuottavuus paranee
   helpottaa tavoitetiheyteen pääsemistä, 

  muokkausjälkien määrän lisäämistä tai 
  vähentämistä

• Koneen siirtymisiä minimoidaan käyttämällä 
hyväksi koko puomin mitta

• Rinteessä liikutaan rinteensuuntaisesti niin 
pitkään kuin mahdollista

   vähentää edestakaisin ”sahaamista”
• Hakkuutähteitä siirretään vain sen verran 

kuin on tarpeen→
→
→

→

 9  MENETELMÄKOHTAISET OHJEET JA 
  TAVOITTEET

9.1 Äestys

Käyttöalue

• Männyn viljelyalat
• Tuoreen kankaan kuusen viljelyalat
• Luontaisen uudistamisen alat

Ei sovellu

• Reheville maille
• Vedenvaivaamille maille

Tavoitejälki

• Ajolinjaväli 4,5 – 5 metriä
• Katkottu kivennäismaan paljastava muok-

kausjälki, leveys 60 – 70 cm
• Luontaisen uudistamisen kohteilla jälki teh-

dään niin, että äkeen piikkien jättämien 
urien väliin jää paljastunut kivennäismaa, 
jossa voi olla tummaa humusta näkyvillä
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• Jäljen syvyys on korkeintaan 10 cm
• Istutuskohtia tehdään organisaatiosta ja 

puulajista riippuen 1   600 – 2   200 kpl/ha
• Kylvökohtia tehdään vähintään 3   000 kpl/ha
• Rinteissä äestys tehdään mahdollisimman 

vähän korkeuskäyriä leikaten
• Muokkauskatkoja tehdään rinnemailla (kal-

tevuus yli 10 %) ja kohteissa, joissa hakkuu-
tähteet, kannot ja kivet eivät aiheuta katkoja

• Muokkauskatkon pituus on noin 2 metriä, ja 
niitä tehdään 10 – 20 metrin välein

9.2 Laikutus

Käyttöalue

• Kaivinkoneella tai traktorikaivurilla muokat-
tavat männyn uudistusalat

• Kiviset tuoreen kankaan kuusen uudistusalat
• Karut moreenimaat sekä lajittuneet hiesua 

karkeammat maalajit
• Kivikot ja rinnemaat, joita ei voida äestää
• Maisemallisesti arat kohteet
• Kaivinkoneella tai traktorikaivurilla muokat-

tavien työmaiden pienialaiset osat, jonne ei 
tuoda erikseen äestä

Ei sovellu

• Alaville maille
• Kunttaisille maille
• Vedenvaivaamille maille

• Hienojakoisille maille
• Reheville maille
• Voimakkaasti heinittyville maille
• Turvemaille

Tavoitejälki

• Humus poistetaan kivennäismaan pintaa 
myöden

• Kylvö- ja luontaisen uudistamisen kohteilla 
tumma humus voi jäädä osalla laikkua näky-
viin

• Hienojakoisilla mailla varotaan tekemästä 
laikusta liian syvää (roustevaara)

• Laikun tavoitekoko on 80   x   120 cm (1 taimi/
laikku)

• Kahden viljelykohdan laikun tavoitekoko on 
80   x   200 – 300 cm

• Istutuskohteilla laikkujen tavoitemäärä on 
organisaatioista ja puulajista riippuen 
1   600 – 2   200 kpl/ha

• Luontaisen uudistamisen kohteilla ja kylvö-
kohteilla laikkuja tehdään 3   000 kpl/ha

• Kivennäismaata paljastetaan vain tarpeelli-
nen määrä, noin 20 – 25 % pinta-alasta. 
Tarpeetonta muokkausta vältetään

• Laikut tehdään maastoon siten, että pinta-
vesi ei haittaa taimien kasvua

• Laikut sijoitetaan alueen korkeimpiin kohtiin
• Kauhalla laikutettaessa osa laikuista jää liian 

koviksi (tiiviit maat). Tulosta voidaan paran-
taa rikkomalla laikun pohjaa kauhan kärjellä
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9.3 Kääntömätästys

Käyttöalue

• Kuusen ja koivun istutusalat
• Maisemallisesti arat alueet
• Rehevät maat
• Rinteet
• Männyn viljelyalat (turvemaa)

Ei sovellu

• Vedenvaivaamille maille

Tavoitejälki

• Maa käännetään mättääksi kuoppaan, josta 
maa on otettu

• Humus pudotetaan kuopan pohjalle
• Mättään tavoitekoko on 70   x      70 cm
• Mättään tavoitekorkeus on 20 cm
• Viljelykohtia tehdään organisaatiosta ja puu-

lajista riippuen 1   600 – 2   200 kpl/ha

9.4 Laikkumätästys

Käyttöalue

• Kuuselle tai koivulle viljeltävät kivennäismaat

Ei sovellu

• Erittäin kivisille kohteille
• Turvemaille

Tavoitejälki

• Muokkauslevyllä tai kauhan kärjellä työnne-
tään hakkuutähteet pois ja vedetään humuk-
sen ja kivennäismaan sekaista pintamaata 
noin 10 – 20 cm syvyydestä ja noin 1,5 
metrin matkalta

• Kuntta kääntyy näin kaksinkerroin vastakkain 
ja mättään päälle tulee kivennäismaakerros

• Tavoitemätäs on muodoltaan laakea, noin 
50   x   70 cm

• Mättään tavoitekorkeus tiivistettynä on 20 
cm
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• Erittäin rehevillä kohteilla mätäs voi olla 
isompi

• Tiivistäminen tehdään vain, jos käytössä on 
tiivistysmekanismilla varustettu muokkaus-
levy

• Kivennäismaata mättäässä humuskerroksen 
päällä tulee olla 5 – 10 cm

• Mättäiden tavoitemäärä on organisaatiosta 
ja puulajista riippuen 1    600 – 2    200 kpl/ha

• Pintakivisillä kohteilla laikuista tehdään lyhy-
empiä ja syvempiä

• Erittäin kiviset kohdat uudistusalalla laikute-
taan

• Mättäitä ei tehdä hakkuutähteiden ja kanto-
jen päälle
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9.5 Naveromätästys 
(ent. ojitusmätästys)

Käyttöalue

• Soistuvat kankaat ja mätästyskelpoiset turve-
maat

• Tasaiset vedenvaivaamat maat
• Rehevät maat

Ei sovellu

• Yleismenetelmäksi kivennäismaille
• Kivisille maille
• Savikoille
• Rinnemaille

Tavoitejälki

• Mättäisiin tarvittava maa nostetaan nave-
rosta molemmille sivuille noin 2,5 metrin 
etäisyydelle toisistaan

• Naverot tehdään kivennäismailla 20 – 30 cm 
syviksi ja turvemailla 30 – 50 cm syviksi

• Mättään tavoitekoko on 70   x  70 cm
• Mättään tavoitekorkeus tiivistämättömänä 

on 20 – 30 cm

• Rehevillä OMT- ja korpimailla mätäs voi olla 
hieman korkeampi (5 – 10 cm) ja laajempi

• Routivilla mailla mätäs on oikean korkuinen, 
kun paakun alareuna yltää mättään alla 
olevaan humukseen

• Savimailla tehdään matalia mättäitä tai vilje-
lylaikkuja

• Mättäiden tiivistäminen ei ole tarpeen. 
Se heikentää tuottavuutta

• Mätästä ei tehdä ”raakamaasta”
• Mätästä ei tehdä kiven, kannon tai risukasan 

päälle
• Istutuskelpoisia mättäitä tehdään organisaa-

tiosta ja puulajista riippuen 1   600 – 2   200 
kpl/ha

• Naveron reunassa mätäs voidaan korvata 
naveron reunaan tehtävällä viljelytaskulla

• Kivet jätetään paikalleen tai laitetaan takaisin 
naveroon. Kulkuyhteydet jätetään vapaiksi

• Jos mätäsmaa otetaan sarka- tai niskaojista, 
mättäistä tehdään laajempia. Mättään kor-
keutta ei lisätä

• Vesistön pinnan alapuolisia naveroja ei 
tehdä, ts. naverolla on oltava kuivatusvaiku-
tusta
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 10  VESIENSUOJELU JA YMPÄRISTÖNHOITO

Metsien kestävä hoito ja käyttö edellyttävät 
että metsän uudistamisesta huolehditaan. 
Maanmuokkaus parantaa oleellisesti metsän-
uudistamistulosta. Se lisää sekä viljelytaimien 
selviytymismahdollisuuksia että luontaista tai-
mettumista.

Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu maan- 
muokkaus on myös ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävää. Suojavyöhykkeiden jättäminen 
vähentää muokkauksen vesistövaikutuksia ja 
arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen 
parantaa uhanalaisten lajien elinmahdollisuuk-
sia. Muokkaustavan valinnalla ja harkitulla 
toteutuksella vähennetään muokkauksen mai-
semallisia vaikutuksia.

Vesiensuojelu
• Järvien, jokien ja pienvesien ympärille jäte-

tään maapinnan kaltevuudesta ja maalajista 

riippuen 5 – 30 metrin muokkaamaton suo-
javyöhyke

• Kaivukatkoilla, suodatinpadoilla, lietekuo- 
pilla ja suojavyöhykkeillä vähennetään kiin-
toaineiden ja ravinteiden kulkeutumista 
vesistöihin

• Kaivukatkoja pyritään tekemään naveromä-
tästyksessä vähintään 50 metrin välein

• Sopivia katkon paikkoja ovat hetteiköt, kivi-
kot ja maaston kaltevat kohdat

• Luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamia 
erityisen arvokkaita elinympäristöjä ei saa 
käyttää suotautumisalueina

• Naveroa ei saa yhdistää suoraan puroon tai 
muuhun vesistöön

• Naveromätästyksessä naveron kaltevuus ei 
saa ylittää 4 %:ia

• Seuraavia kohteita ei muokata eikä niiden yli 
ajeta koneilla:
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  – Norot
  – Painanteet ja vedenkulku-uomat
  – Tihkupinnat
  – Pienialaiset kosteikot ja suot (1– 4 aaria)
  – Lähteet
  – Karut suot
• Pohjavesialueilla vältetään maanpinnan tar-

peetonta rikkomista. Naveromätästys ei 
sovellu siellä muokkausmenetelmäksi. Konei-
den huolto pohjavesialueilla on kielletty

Ympäristönhoito

• Arvokkaita elinympäristöjä ei muokata eikä 
niiden yli ajeta

• Säästöpuuryhmiä ja yksittäisiä säästöpuita1 
ei vahingoiteta. Niiden ympärille jätetään 
vähintään 2 metrin muokkaamaton vyöhyke

• Kuolleita tai lahoja pystypuita ja pökkelöitä 
ei kaadeta

• Pitkälle maatuneet järeät maapuut kierre-
tään

• Kasvupaikalle sopivat kasvatuskelpoiset tai-
miryhmät kierretään

Säästöpuita ovat ensisijaisesti rinnankorkeudeltaan yli 
20 cm paksut puut. Toissijaisesti jätetään 10   –  20 cm 
paksuja puita. Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä 
puita ovat erityisesti haavat, raidat, lepät, pihlajat ja 
jalot lehtipuut.
    Rinnankorkeudeltaan alle 10 cm paksuista pien-
puustoa ei maanmuokkauksen yhteydessä tarvitse 
erityisesti varoa ellei kyseessä ole kasvatuskelpoinen 
taimiryhmä.

• Muita säästettäviä ja varottavia kohteita 
ovat:

  – Rajapyykit
  – Kiviröykkiöt
  – Käytössä olevat tiet, polut ja kulkureitit
  – Supat
  – Kalliokumpareet
  – Lintujen pesät pesimäaikana
  – Muurahaispesät
  – Muut maastoon merkityt kohteet
• Kaikki jätteet korjataan työmaalta lähdet-

täessä

1   Uudistusalalle jätetään sertifi ointikriteerin mukai-
sesti keskimäärin viisi säästöpuuta/ha.
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Maisema

• Maisemallisesti aroilla alueilla muokkausta 
kevennetään, erittäin arat kohteet jätetään 
muokkaamatta

• Muokkaus pyritään tekemään aina tien tai 
rannan suuntaisena

• Naveromätästyksessä kivet jätetään paikal-
leen tai pyöräytetään takaisin naveroon. 
Kannot jätetään naveroon tai työmaan ala-
vimpiin kohtiin

• Teiden ja taajamien lähellä pyritään erityisen 
siistiin muokkausjälkeen

• Kaava-alueilla hankitaan tarvittaessa maise-
matyölupa
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 11  VARAUTUMINEN JA TOIMINTA 
  POIKKEUSTILANTEISSA

• Öljyvahingon esitorjuntaa varten muokkaus-
koneissa tulee olla öljyntorjuntamatto tai 
imeytysturvetta

• Öljyvahingon sattuessa työ keskeytetään 
välittömästi ja varmistetaan, ettei öljyä 
pääse maaperään eikä vesistöön. Vahingosta 
ilmoitetaan aina työmaasta vastaavalle 
esimiehelle. Vahingosta, jota ei pystytä 
itse hallitsemaan, ilmoitetaan välittömästi 
pelastuslaitokselle

• Kaluston huollosta syntyvät ongelmajätteet 
toimitetaan jätteiden keräilypisteisiin

• Kuivana aikana muokkausta tehtäessä varau-
dutaan kipinästä aiheutuvaan metsäpalon 
syttymiseen. Tulipalosta ilmoitetaan pelas-
tuslaitokselle puhelinnumeroon 112 myös 
silloin, kun apua ei tarvita

• Poikkeustilanteissa varmistetaan aina, ettei 
lisävahinkoja pääse syntymään

 12  TYÖSUOJELU
Perusta:

• Käytetään vain sellaisia elinkeinonharjoit-
tajia, jotka ovat maksaneet lakisääteiset 
maksut ja verot sekä noudattavat työn-
tekijöiden työsuhteissa lainsäädäntöä ja 
työehtosopimuksia

  – Ennakon perintärekisteriote
  – Verovelkatodistus
  – Ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvolli-

  suuden täyttämisestä
• Vuosittain vähintään 20 % alueella toimivien 

metsäorganisaatioiden toimihenkilöistä, 
metsätyöntekijöistä ja metsäkoneen kuljet-
tajista saa työsuojeluun liittyvää täydennys-
koulutusta

Ohjeet:

• Kuljettajalla on oltava hätäensiavun tasoinen 
ensiaputaito

• Koneessa on oltava ensiapupakkaus ja 
toimiva puhelin

• Lämpimänä vuodenaikana mukana on syytä 
pitää kyypakkaus käärmeiden, ampiaisten ja 
paarmojen pistoja vastaan

• Tapaturman sattuessa otetaan yhteys 
yleiseen hätänumeroon 112 sekä esimie-
heen

• Hätänumeroon 112 pääsee ilman matka-
puhelimen tunnuslukua

• Suunnittelussa kiinnitetään huomio työ-
maan vaarallisiin osiin. Työmaakarttaan mer-
kitään konetyölle vaaralliset kohteet, kuten

  – jyrkänteet ja suuret kaltevuudet
  – pehmeiköt ja upottavat kohteet
  – sähkölinjat ja maakaapelit
• Muita työmaakarttaan merkittäviä varottavia 

ja huomioitavia kohteita ovat
  – vesi- ja viemäriputket
  – rakennukset ja asutus
• Työn turvallisen ja tehokkaan suorittamisen 

kannalta tarvittavat merkinnät tehdään 
myös maastoon

• Konetyöhön liittyvien riskien takia – esim. 
kaatuvat puut – huolehditaan riittävästä 
turvaetäisyydestä

• Koneet sammutetaan huoltojen ja korjaus-
ten ajaksi

• Vaativia korjaus- ja huoltotöitä kuljettajan ei 
tulisi tehdä yksin

• Sopivilla jalkineilla, liukumista estävillä 
pinnoilla ja tartuntakahvoilla vähennetään 
huoltojen ja korjausten sekä ohjaamoon 
nousun ja sieltä poistumisen aikaisia tapa-
turmia
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 13  LAADUNSEURANTA
Maanmuokkauksen tavoitteena on tuottaa riit-
tävä määrä asetetut laatutavoitteet täyttävää 
muokkausjälkeä vesiensuojelu- ja ympäristönä-
kökohdat huomioon ottavalla tavalla. Kuljet-
taja pyrkii asetettuihin tavoitteisiin seuraamalla 
omaa työjälkeään ja muuttamalla toimintaansa 
saamansa koulutuksen ja palautteen pohjalta.

Seurannan edellytys:

• Metsäorganisaatiot antavat ennen metsässä 
suoritettavia toimenpiteitä työntekijöille ja 
urakoitsijoille työn laadukkaan suorittamisen 
kannalta riittävän koulutuksen ja ohjeet

• Vuosittain vähintään 20 % alueella toimivien 
metsäorganisaatioiden toimihenkilöistä, 
metsätyöntekijöistä ja metsäkoneen kuljetta-
jista saa täydennyskoulutusta, johon sisältyy 
muun muassa metsien biologiseen moni-
muotoisuuteen ja työsuojeluun liittyvää kou-
lutusta.

Kuljettajan toimenpiteet:

• Viljelykohtien määrä tarkistetaan mittaa-
malla vähintään kerran päivässä. Mittauk-
seen käytetään 3,99 tai 5,64 metrin säteistä 
ympyräkoealaa. Yksi viljelykohta vastaa täl-
löin 200 tai 100 kpl/ha.

• Äestystyömailla viljelykohtien määrä on 
parempi tarkistaa esim. 20 metrin matkalta 
äestysvaosta

• Kuljettaja palauttaa jokaiselta työmaalta täy-
tetyn seurantalomakkeen (maanmuokkauk-
sen työohje- ja laadunvarmistuslomake)

• Kuljettaja voi lisäksi seurata ja parantaa 
omaa työjälkeään pyrkimällä systemaat- 
tiseen työskentelyyn (yhtä monta muok-
kausjälkeä/työpiste)

• Työn aikana viljelykohtien määrä voidaan 
tarkistaa myös puomin avulla. Tämä edel-
lyttää kuitenkin koealakoon määrittämistä 
konekohtaisesti.

Urakanantajan toimenpiteet:

• Työnjälkeä seurataan mittaamalla ja arvioi-
malla kultakin kuljettajalta työkauden kulu-
essa vähintään kolme satunnaisesti valittua 
työmaata. Työmaata kohden mitataan 
vähintään 5 koealaa

• Arviointi painotetaan työkauden alkuun, jol-
loin annetulla palautteella on välittömästi 
työtä ohjaava vaikutus

• Arvioinnissa ovat edustettuina sekä kuljettaja 
että urakanantajan edustaja

• Työkauden kuluessa tehdään lisäksi jatkuvaa 
työn laadun seurantaa

Esimerkki maanmuokkauksen työohje- ja laa-
dunvarmistuslomakkeesta on vihkon lopussa.
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  MAANMUOKKAUKSEN TYÖOHJE- JA 
  LAADUNVARMISTUSLOMAKE
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  MUISTIINPANOJA
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