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ALKUSANAT 

Metsäteho laati vuonna 1986 puutavaran hakkuun työ- ja 
suunnitteluoppaan metsäalan työmarkkinajärjestöjen aloittees
ta. Tämä opas on sen uudistettu painos. Opasta voidaan käyt
tää joko sellaisenaan tai yrityskohtaisesti mukaeltuna metsu
rien , työnopastajien ja työnjohtajien koulutuksessa. Oppaasta 
on saatavissa kaksi erilaista versiota, joista toinen käsittelee 
hakkuuta ja toinen lisäksi työnopastusta ja työnjohtoa. Opasta 
uudistettaessa on pyydetty metsätyönopettajien mielipiteitä ja 
parannusehdotuksia, ja ne on otettu huomioon. 

Oppaan laatineessa projektiryhmässä puheenjohtajana toimi 
Raimo Aholainen Tehdaspuu Oy:stä ja jäseninä olivat Yrjö 
Kortelainen Enso-Gutzeit Oy:stä, Seppo Korteniemi Veitsiluoto 
Oy:stä ,. Kalle Reipsaari Osuuskunta Metsäliitosta, Matti 
Toppinen Metsähallituksesta ja Risto Lilleberg Metsätehosta. 
Lilleberg toimi myös sihteerinä. 

Erkki Kauppila ja Soile Kärhä ovat piirtäneet oppaan kuvat, ja 
valokuvat ovat Markku Halosen ottamia. Oppaan valmistumi
seen on vaikuttanut myös lukuisa joukko henkilöitä mm. metsä
alan oppilaitoksista. Heille kaikille Metsäteho esittää kiitoksen
sa. 

Opas on julkaistu Työsuojelurahaston avustuksella. 

Toivomme, että opas täyttää sille asetetun tehtävän ja edistää 
oikeiden , terveellisten ja turvallisten työtapojen ja -menetelmien 
käyttöä. 

Joulukuussa 1990 
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JOHDANTO 

Tuloksellinen ja turvallinen työskentely metsässä on monien 
asioiden summa. Työnjohdolla ja työnopastuksella vaikutetaan 
ratkaisevasti , että siihen päästään käytännön työmailla. 
Parhain apu työnjohdolle on yhteistyö työntekijöiden kanssa. 
Työnjohdon on yhteistyössä työntekijöiden kanssa pyrittävä yl
läpitämään ja tehostamaan työsuojelua työpaikalla. 

Perusedellytys yhteistyön onnistumiselle on se , että niin työn
johto kuin työntekijätkin hallitsevat hyvin tehtävänsä. Oppaan 
tarkoituksena on antaa tietoa työnjohdon ja työnopetuksen teh
tävistä hakkuussa ja olla apuna työnjohdon ja työnopastajien 
tietojen ja taitojen kehittämisessä. 

Opas sisältää yksityiskohtaiset tiedot hakkuista metsurille sekä 
työnjohdolle ja työnopastajalle. Työnjohdolle on lisäksi ohjeet 
korjuumenetelmän valinnasta. 

Opasta ei ole tarkoitettu yrityksiä sitovaksi ja välttämättä sellai 
senaan noudatettavaksi , vaan sitä voidaan käyttää runkona ja 
soveltaa kunkin yrityksen olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. 
Jotta oppaan käyttökelpoisuus opetuksessa paranisi , sen kuvi 
tusta on lisätty ja parannettu . Sen lisäksi sivuille on jätetty va
paata tilaa muistiinpanoja varten . 



AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN 
JA YLLÄPITO SEKÄ TYÖNOPASTUS 

2.1 Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito 

Puuta joudutaan korjaamaan maassamme hyvin vaihtelevissa 
ja erilaisissa olosuhteissa. Sen vuoksi käytössä on erilaisia 
hakkuumenetelmiä, joiden soveltuvuusalueet kattavat koko 
kentän. Jotta hakkuut tehtäisiin olosuhteisiin nähden parhaalla 
mahdoilisella tavalla, edellyttää se oikeaa menetelmänvalintaa 
ja hyvin ammattinsa osaavan metsurin. Molempiin näihin seik
koihin työnjohtaja ja työnopastaja voivat olennaisesti vaikuttaa. 

Työnjohdon ja työnopastajan tulee hallita vaihtoehtoiset hak
kuumenetelmät ja tuntea niiden soveltuvuusalueet. Työnjohdon 
on huolehdittava siitä, että myös metsurit osaavat vaihtoehtoi
set menetelmät. Siinä työnjohdolla on apuna työnopastaja, jota 
tulee tarvittaessa käyttää metsurien opettamiseen. Hyvin työn
sä hallitseva metsuri kykenee työskentelemään tuloksellisesti ja 
turvallisesti ja viihtyy työssään. Se on helpotus myös työnjoh
dolle, koska valvonnan määrää voidaan siten vähentää ja hak
kuut sujuvat

1 
suunnitellulla tavalla. Työtyytyväisyyden lisäämi

sen tuleekin olla yksi työnjohdon tavoitteista. 

Koska työntekijöiden ammattitaidolle asetettavat vaatimukset 
tulevaisuudessa vain kasvavat , on työnjohdon yhteistyössä 
metsureiden ja työnopastajien kanssa huolehdittava tarpeelli
sen koulutuksen ja opastuksen järjestämisestä. Tuloksena on 
miellyttävämpi ja terveellisempi työ sekä paremmat ansiot ja 
työviihtyvyys. 



2.2 Työnopastuksen kohderyhmät ja 
käyttöalueet 

Työnopastuksen tarkoituksena on 

- kohottaa ja ylläpitää metsurien ammattitaitoa 
ja siten työn tuottavuutta 

- edistää turvallisia työskentelytapoja ja 
ergonomista työtekniikkaa 

- kehittää uusia työmenetelmiä ja nopeuttaa 
niiden käyttöönottoa 

- tukea yrityksen ja työnjohdon toimintaa 
työvoiman koulutuskysymyksissä. 

Työnopastus ei muuta työnjohdon johto-, valvonta- tai koulutus
velvollisuutta. 

Työnopastustarpeen voi määrittää työnjohtaja itse tai työnjohta
ja ja hänen esimiehensä yhdessä. 

Metsureiden esimiehenä työnjohtajalla on vastuu metsureiden 
ammattitaidosta. Jotta työnopastus olisi järkevää ja suunnitel 
mallista, työnjohdon on perusteltua selvittää metsureiden 
työnopastustarve ja suunnitella toimet siltä pohja lta . 
Työnjohtaja voi tehdä sen esimerkiksi oheista lomaketta ja 
työnopastajaa hyväksi käyttäen. Tiedot työnopastustarpeesta 
ja sen suunnitelmallisuudesta tulee toimittaa organisaatioyksi 
kön työnopastusta valvovalle henkilölle. 

Työnopastustarpeen voi määritellä myös työnjohtajan esimies. 
Silloin tarve perustuu puunkorjuumenetelmien muutoksi in tai 
koulutusteemoihin . 



Työn~pastaja antaa työnopastusta mm. silloin, kun 

- perehdytetään nuoria metsureita metsätyöhön 

- perehdytetään uusia tai kouluttamattomia metsu
reita 

- otetaan käyttöön uusia työmuotoja tai menetelmiä 

- ryhdytään teettämään sellaista työtä, jossa metsu
rin taidot ovat puutteelliset 

- täydennetään tai kerrataan kursseilla opetettuja 
asioita 

- koulutetaan työpaikkaharjoittelijoita 

- korjataan virheellisiä työtapoja tai asenteita 

- valmistaudutaan työskentelemään erikoisolo
s.uhteissa (esim. myrskytuhohakkuut). 

Lisäksi työnopastaja voi esimerkiksi 

- olla mukana kehittämässä työvälineitä, 
työtekniikkaa ja hakkuumenetelmiä 

- toimia pyydettäessä työsuojeluun liittyvissä 
asioissa asiantuntijana 

- olla muissa esimiehen antamissa erityistehtävissä. 



2.3 Työnopastuksen suunnittelu 

Työnopastustilaisuuden suunnittelussa tarvitaan työnjohdon ja 
työnopastajan yhteistyötä. Siten varmistetaan , että kaikki 
opastettavat asiat tulevat maastossa esi lle oikeassa järjestyk
sessä ja oikealla tavalla. 

Työnopastussuunnitelmaa laadittaessa tarvitaan 
seuraavia taustatietoja: 

- Opastuksen aihe tarkasti yksilöitynä 
- Ajankohta 
- Opastuspaikka 
- Tiedot opastettavista 
- Opastettavien taidon taso 
- Opastustapa (yksilö- tai ryhmäopetus) 
- Työehtosopimuksen ja työmaan ohjeet opastetta-

vasta aiheesta 
- Tavoite, johon opastuksella tulisi päästä 
- Järjestelyt: -

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

Työnopastusuunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat : 

- Työnopastuksen aihe 
- Työnopastuksen tavoite 
- Aiheen yksityiskohtainen jäsentely 
- Järjestelyt ja työvälineet 

Työnjohtajan tulee tarkastaa opastussuunnitelma. 

Tarvittavat ennakkovalmistelut - kuten hakkuumallit ym . - on 
tehtävä hyvissä ajoin ennen opastuspäivää. Työnjohtajan ja 
työnopastajan tulee yhdessä valita työnopastuksen tuloksen 
kannalta sopiva kohde havaintoesitystä ja harjoituksia varten . 
Yleensä opastusta annetaan opastettavan palstalla. 



2.4 Työnopastus 

Työnjohdolla on osavastuu työnopastustilaisuuden onnistumi
sesta, joten työnopastajan työtä opastustilaisuudessa on tarvit
taessa tuettava. Työnjohdon läsnäolon tarpeellisuus ratkeaa ti
laisuuden aiheen ja sisällön perusteella. Läsnäolo on välttämä
töntä, kun lähdetään kampanjoimaan jotakin teemaa tai kun ai 
heena on uusien menetelmien käyttöönottoon tähtäävä koulu
tus. Työnjohdon tehtävä Ofl silloin perustella kyseinen koulutus 
ja motivoida työntekijöitä oppimaan asia. 

Työnopastusta voidaan antaa joko yksilölle .tai ryhmälle. Ryh
män koko voi olla aiheen mukaan 5 - 1 0 henkeä. 

Kun työnopastus aloitetaan, on 

- luotava ystävällinen ja luottamuksellinen ilmapiiri 
- selvitettävä opastettavan lähtötaso 
- selostettava metsurille kyseisen aiheen opastuksen 

tarkoitus 
- innostettava opastettava oppimaan asia 
- selostettava työ ja havainnollistettava tarvittaessa 

esim. hakkuuohjeen piirrosten tai hakkuumallien 
avulla 

- sijoitettava opastettava siten, että hän kykenee 
hyvin seuraamaan esitystä 

- esitettävä asiat selvästi ja rauhallisesti. 

Kun opastetaan, on 

- näytettävä työsuoritus oikein ja rauhallisesti 
- näytettävä vaikeat työnvaiheet osina/jaksoittain 
- näytettävä tarvittaessa useampia kertoja ja selos-

tettava niin, että opastettava ymmärtää asian 
- havainnollistettava tarvittaessa kuvan tai piirroksen 

tai hakkuumallin avulla 
- opetettava kerralla vain sen verran kuin opastettava 

pystyy omaksumaan 
- annettava opastettavan harjoitella, jolloin tarkkail

laan ja korjataan virheet heti 
- tarvittaessa näytettävä työ uudelleen opastettavalle. 



Kun on varmistettu , että opastettava on ymmärtänyt esitetyt 
työsuoritukset, ohjataan hänet harjoittelemaan niitä. Opastetta
vaa on ohjattava, kunnes hän varmasti osaa työn . 

Opastettavaa on kannustettava tekemään kysymyksiä 
opastuksen eri vaiheissa. Asioiden ydinkohdat on 
kerrattava. Silloin on kiinnitettävä erityistä huomiota 
seuraaviin asioihin: 

- Luonnollinen työjärjestys 

- Oikeat työasennot 

- Oikeat työotteet 

- Oikeat työliikkeet 

- Turvallinen työtapa 

- Fyysinen kuormittuminen 

- Työnvaiheiden jaksottaminen 

- Varusteet 

- Työohjeet ja työehtosopimuksen määräykset 

Työnjohtajan on valvottava, että työnopastaja pitää omat varus
teensa ja välineensä hyvässä kunnossa. 

Työnjohtajan on sovittava työnopastajan kanssa jälkitarkastuk
sesta, jolla varmistaudutaan siitä, että työntekijä on oppinut tar
vittavat asiat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. 



2.5 Työnopastuksen raportointi 

Työnopastuksen tulokset tallennetaan , analysoidaan ja niistä 
tehdään asianmukainen raportti . 

Työnopastuksesta saatuja tietoja käytetään apuna esim. määri
tettäessä yrityksen koulutustarpeita ja tarpeell iseksi todetun 
koulutuksen suuntaamisessa. 

Sitä tarkoitusta varten työnopastajan tulee täyttää työnopastus
raportti mahdollisimman seikkaperäisesti heti opastustilaisuu
den päätyttyä jokaisesta opastettavasta. 

Lomakkeella tulee olla seuraavia tietoja: 

- Opastuksen aihe 
- Opastuspaikka 
- Ajankohta 
- Tiedot opastettavasta 
- Työmaavalvonnan piiriin kuuluvat koulutukselli-

set näkökohdat 
- Opastukseen käytetty aika 
- Työnopastuksen lisätarve 
- Opastettavasta tehdyt muut huomiot 
- Allekirjoitus 

Allekirjoituksella varmistetaan opastus annetuksi , joten sen 
pitää ehdottomasti olla työnopastusraportissa. 

Työnopastusraportti tulee organisaation mukaan työnopastajal 
le , työnjohtajalle ja hankintaesimiehelle tai vastaavalle. 
Raporttien avulla voidaan seurata, mitä opastusta opastettaval
le on annettu , miten hänen ammattitaitonsa on kehittynyt ja 
mitkä ovat koulutustarpeet. 

Lisäksi työnjohto ja työnopastaja voivat yhdessä 
käydä läpi seuraavia asioita: 

- Opastustilaisuuden kehittämistarve, esim. paino
tuksen muutos, ryhmän koko, työnjohdon läsnäolo, 
oppimista edistävät keinot 

- Työnopastajan ammattitaidon kehittämistarve ja 
koulutus 





Turva puku 

Väli puku 

Varustevyö 

Turvakäsineet 

Turvasaappaat 

Sadeviitta 

Kypäräpaketti: 

- kypärä 

- kuulonsuojaimet 

- silmiensuojain 

- niskansuojain 

- alusmyssy 

Ensiaputaskupakkaus 

Konkeloliina 

Pelastusliivit 
(vesistökuljetuksissa) 

TURVAVARUSTEETJA 
TYÖVÄLINEET 

3.1 Turva- ja suojavarusteet 

Metsurin tulee käyttää kaikkia henkilökohtaisia turvavarusteita 
ja suÖjaimia, ja hänen on pidettävä ne hyvässä kunnossa. 
Kypärää on säilytettävä lämpimässä ja varjoisassa paikassa. 
Kypärä on vaihdettava, jos siinä on säröjä tai murtumia . 
Kuulonsuojainten tiivisteet on tarkastettava viikoittain ja pyyhit
tävä kostealla kankaalla. Rikkinäiset tiivisteet on vaihdettava 
uusiin. Kuulonsuojaimia ei saa säilyttää kypärää vasten pai
neittuina. Silmiensuojaimen on oltava ehjä. Rikkinäinen on 
vaihdettava. Turvapuku on pidettävä puhtaana. Metsurin on il 
moitettava työnjohtajalle suojaimien vioista ja puutteista. 



Työnjohdon ja työnopastajan on tunnettava turvavarusteita kos
kevat määräykset ja sopimukset. 

Työsuojeluhallituksen päätös metsä- ja uittotöissä (hakkuutöis
sä) käytettävistä henkilökohtaisista suojaimista ja valtioneuvos
ton päätös puunkorjuutyön järjestysohjeista (289/86) 12. § 

- kypärä 
- kuulonsuojaimet 
- silmiensuojain 
- pelastusliivit. 

Metsäalan työehtosopimuksen kohdat 0.1 Työturvallisuus ja 0.8 
Turvavarustepöytäkirja. 

Yrityskohtaiset määräykset turvavarusteista. 

Turvavarustemää
räykset ja 
-sopimukset 

Työnopastajan on esimerkillään vaikutettava opastettavan Esimerkin näyttö 
asenteisiin. Hänen on 

- käytettävä täydellistä, hyvässä kunnossa 
olevaa turvavarustusta 

- motivoitava opastettavaa kertomalla oma
kohtaisista kokemuksista ja "vähältä piti " 
-tilanteista 

- ohjattava myönteisellä suhtautumisella 
opastettavaa oikeaan asennoitumiseen 
työturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. 



Opastusta varus
teiden huollossa 

Työnopastajan tulee neuvoa myös varusteiden huoltoon liitty
vissä kysymyksissä. Sellaisia ovat 

- vioittuneen kypärän tai muun varusteen vaihto 
uuteen 

- kuulonsuojainten tiivisteiden korjaus ja 
varaosien hankinta 

- rikkinäisen silmiensuojaimen vaihto 
- turvapuvun pesu . 

Työnjohdon tulee työmaavalvonnan yhteydessä tarkastaa, että 
kaikilla metsureilla on käytössä kypäräpaketti ja saatavilla vara
osia sekä vesillä liikuttaessa pelastusliivit. Turvavarustekortit 
on jaettava ajallaan. Työnjohdon on huolehdittava, että metsu
rit myös käyttävät turvavarusteita. 



3.2 Työ- ja apuvälineet 

Metsurin on käytettävä työhön soveltuvia, oikein huollettuja ja 
kunnostettuja työ- ja apuvälineitä. Siten työ kevenee ja työteho 
ja työturvallisuu~ paranevat. Varasahan mukanaolo työmaalla 
tai autossa on tarpeen. 

Moottori saha 
Sahan on oltava työ
suojeluhallituksen 
hyväksymää mallia. 
- takapotkusuojus/ 

ketju jarru 
- ketjusieppo 
- tärinänvaimennus 
- turvateräketju 
- melutaso ohjeen 

mukainen 
- turvaliipaisin 
- oikean käden suojus 
- teränsuojus 
- sahan käyttö- ja 

huolto-ohje 
- ohjeiden mukainen 

poltto- ja voitelu
aineastia 

Varustevyö 
- 2 nostokoukkua tai 

koukku ja sakset 
- mittanauba 
- ensiaputaskupakkaus 
- sahan huoltovälineet 
- kevyt kaatovänkäri 
- grafiittiliitu 

Kappalelaskin 



Kaatovänkäri 

Kuitunauhaa suunnittelua 
ja konkeloiden ym. vaara
tekijöiden merkintää varten 

Konkeloliina 

Siirtelysakset ja 
nostokoukku 

Mittakaulain 

Elektroninen mitta- ja 
mittaustietojen ker~u
laite 

Mitta sakset 

Jos moottorisaha ja apu
työvälineet ovat turvamää
räysten vastaisia, työnjoh
tajan on huomautettava, 
että niillä työskentely on 
kielletty, ja määrättävä kor
jaamaan ne. 



3.3 Työvälineiden huolto ja kunnostus 

Tuloksellisen hakkuutyön edellytyksenä ovat hyvin kunnostetut 
ja huolletut työvälineet. Työnjohdon on seurattava työvälinei
den kuntoa ja huoltoa ja pyrittävä vaikuttamaan metsureiden 
asenteisiin niiden hoidossa. 
Työnopastajan on yhtenä opastustyön osana määriteltävä kun
nostustarpeessa olevat työvälineet, opastettava kunnostamaan 
ne ja saatava metsuri ymmärtämään hyvässä kunnossa ole
vien työvälineiden edut. 

Leikkuuhampaat on viilattava riittävän usein , vähintään 2 - 3 
kertaa päivässä, ja säätöhampaiden alennus on tehtävä tar
peen mukaan alennuskaaviota käyttäen. Kunnollinen teräket
ju merkitsee turvallisempaa, tehokkaampaa ja kevyempää 
työskentelyä. 

On käytettävä oikeankokoista viilaa ja viilattava vain työntä
mällä tasaisesti vaakatasossa kourun selän suuntaisesti . 
Peruskunnostuksessa apuvälineenä voidaan käyttää viilaus
ru!laa tai viilaohjainta. 

I . ~ 

// 
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Teräketjun 
kunnostus 



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

Etu kulma 

Viilauskulma 

Syöttökulma 

Perussäännöt 

Viilan asento ja suunta 

Säätöhampaan ja leikkuu
hammaskourun välinen 
tasoero 

0.65 - 0.90 mm 

. Säätöhampaan pyöristys 

1 Viilatessa on pidettävä käsineitä. 
2 Ketju on kiristettävä niin, että se pysyy paikoillaan. 
3 Saha on asetettava tukevasti. 
4 On otettava tukeva asento ja etsittävä tuki käsivarsil

le, jos se on mahdollista. 



Terälevyn kunto on tarkistettava päivittäin ja käännettävä se Terälevyn kunnostus 
tarvittaessa tasaisen kulumisen varmistamiseksi. ja ketjun kiristys 

Kierre on viilattava terälevyn reunoista tarpeen mukaan kui-
tenkin vähintään kerran viikossa. 

Teräketju on pidettävä sopivan kireällä. 
Kireys on sopiva silloin , kun ketju nousee terälevyn keskikoh
dasta niin , että vetolenkin alaosa näkyy uran reunan tasolta. 
Ketjujarru ja ketjunvoitelu on tarkistettava säännöllisesti. 



Sahan huolto 

Työnopastajan on opastettava seuraavat asiat metsureille , 
jotta he saavat sahan kestämään ja toimimaan paremmin : 

Jatkuva huolto 
- jatkuva sahan tarkkailu työn aikana 
- jos teräketju on vioittunut, esim. sen koskettaessa 

kiveen , se on viilattava heti. 

Huolto joka tankkauksen yhteydessä 
- puhdistus tarvittaessa 
- teräketjun kireyden tarkastus 
- teräketjun viilaus kevyesti tarvittaessa. 

Huolto joka toisen tankkauksen yhteydessä 
- ilmansuodattimen puhdistus tai vaihto 
- ilman sisäänottoaukkojen puhdistus ulkopuolelta. 

Huolto kerran päivässä em. lisäksi 
- . kytkinkotelon puhdistus 
- terälevyn kääntäminen (uran puhdistus, öljyreikien 

puhdistus) sekä tarvittaessa kierteen poistaminen 
terälevyn reunoista 

- ilmansuodattimen ja ilmanottoaukkojen puhdistus 
- ketjunvoitelun ja ketjujarrun toiminta. 



Huolto kerran viikossa tai tarvittaessa 
- kaikkien edellisten lisäksi puruhampaiden säätä 

alennuskaavion avulla 
- sytytystulpan puhdistus, kärkivälin säätä ja kokeilu 
- sylinterin ripojen puhdistus 
- vauhtipyörän ripojen puhdistus 
- kytkinlaakerin rasvaus 
- käynnistimen puhdistus. 

Perushuolto ja tarkastus 

Saha on huollettava ja tarkastettava perusteellisesti sopivin 
väl iajoin. Tarkastustiheys määräytyy sahausmäärän mukaan, 
mutta jatkuvassa ammattikäytässä oleva saha pitää tarkastaa 
ja huoltaa perusteellisesti noin 2 kk:n välein . 

Opastuksen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota sahojen 
turvalaitteiden kuntoon. Erityisesti on opastettava ketjujarrun 
kunnossapito . 

Moottorisahan huoltoa opastettaessa on kiinnitettävä huomio
ta huollon ja ammattitaidon puutteisiin. 

Vasta-alkajia ja täysin kouluttamattomia metsureita on neu
vottava ja opastettava perusteellisemmin . 

Talvella moottorisahan huollon opastus on järjestettävä sisäti 
loihin. Jos se ei ole mahdollista, näiden asioiden opastus tuli 
si keskittää kesäkauteen . 



Polttoainekannu 

Nostokoukun ja 
saksien kunnostus 

~ 
:· : : . 

Opastuksen yhteydessä on tarkastettava polttoainekannu. 
Jos havaitaan huonoja ja kuljetuksessa vaarallisia astioita, 
on sellaiset kehotettava poistamaan ja hankkimaan ohjei 
denmukainen kannu tilalle . 

Ohjeidenmukainen kannu 

Tarkoitukseen on käytettävä lattaviilaa. Kärkiosa teroitetaan 
ainoastaan ulkosivuilta toisiinsa yhtyviksi kahdeksi tahoksi 
niin , että läpileikkaus on kuvan mukaisesti kolmiomainen . 

Teroituksen jälkeen tehdään lastukoe kuvan osoittamalla ta
valla . Silloin koukun kärjen pitäisi vedettäessä upota jonkin 
verran puun sisään , mutta se ei saa nousta sieltä . 

Tämä teroitusmalli soveltuu myös pienten kuitupuusaksien 
kunnostamiseen . 

Nostokoukku ja siirtelysakset on pidettävä aina oikein teroi 
tettuina ja siirtelysaksien niitit kiristettävä tarvittaessa. Se 
lisää työturvallisuutta ja tehokkuutta. 

Opastuksen yhteydessä on tarkistettava koukkujen ja sak
sien kunto ja tarvittaessa annettava ohjeet niiden kunnos
tuksesta. 



Opastuksen yhteydessä on 
- tarkastettava, että varustevyö on asianmukaisessa kunnos
sa 

- tarkastettava, että opastettavalla on kotelot molempia kouk
kuja tai koukkua ja saksia varten 

- kehotettava hankkimaan uudet varustevyö ja tarvikkeet pa
hoin kuluneiden ja vaurioituneiden tilalle 

- tarkistettava mittavälineiden tarkkuus ja kunto sekä tarvitta
essa opastettava mittanauhan nauhan vaihtaminen. On 
neuvottava myös mittavälineiden ja kappalelaskimen puh
distus ja voiteleminen. 

Varustevyö ja 
tarvikkeet 

Kaatovänkärin koukun ja kiilaosan pitoreunan Kaatovänkäri 
kunto on tarkastettava ja opastettava niiden 

kunnostus. Kaatovänkärin koukku teroi-
tetaan lattaviilaa käyttäen saman pe-

riaatteen mukaan kuin nostokou-
kutkin. 

Työnjohtajan on valvonnan yhteydessä kiinnitettäv~ huomiota työ- ja mittaväli
neiden kuntoon ja tarvittaessa ohjattava työnopastaja neuvomaan työvälineiden 
huoltoa ja kunnostusta. 



HAKKUUTEKNllKKA 

Työnjohtajan tulee valvoa, että metsurit käyttävät työssään er
gonomisesti oike~ta ja turvallista työtekniikkaa. 

Työnjohtajan tulee antaa hakkuutekniikkaan liittyviä ohjeita ja 
varmistua siitä, että työohjeet ymmärretään ja niitä noudate
taan . Työnjohtajan ja työnopastajan on hallittava hakkuutek
niikka yksityiskohtaisesti . 

Työnjohtajan tulee varmistua metsurin ammattitaidosta ja jär
jestää tarvittava työnopastus, jos metsurin hakkuutekniikassa 
on puutteita. 

4.1 Moottorisahan turvallinen käynnistys 

Käynnistys maassa; 
moottorisaha maassa 
takakahvasta oikean 
jalan polvella tukien. 

Moottorisahan käynnis
tys tukemalla takakahva 
reisien väliin . 



4.2 Kaato 

Kaatovaiheessa sattuu eniten vakavia tapaturmia. Sähkö- Kaadon valmistelu 
linjoja ja kulkureittejä on varottava! Riittävä turvaetäisyys on 
kaadettavan puuston kaksinkertainen pituus. Kun puita kaa-
detaan teiden , sähkö- tai puhelinlinjojen lähellä, metsurille on 
annettava erityisohjeet vahinkojen välttämiseksi ja varattava 
riittävän tehokkaita apuvälineitä puiden oikean kaatosuunnan 
varmistamiseksi . 

Kaatosuunta on valittava ottaen huomioon kaadon suuntaa
mista haittaavat seikat kuten latvuksen ja rungon painopiste 
(oksat, lumi) sekä tykky ja tuuli . Kaatoa haittaavat esteet on 
raivattava ja varmistettava, että väistämistie takaviistoon on 
vapaa. Vielä ennen puun kaatumista on varmistettava, ettei 
ihmisiä tai koneita ole sen ulottuvilla. 
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Tyven raivaus ja alaoksien karsinta 

1. 

- risut ja alikasvos pois 

3. 

- käytä suojana puun runkoa 
- vedot ylhäältä alaspäin 
- tarvittaessa polvia notkistaen 
- tukeva haara-asento 

- älä karsi olkapään yläpuolelta 
- vasemman käden ote kahvan sivusta 
ja kaasutus oikean käden peukalolla 

4. 

- vältä kurkottelua 
- vältä terän kärkiosalla sahaamista 



Opastettaessa kaatoa huomiota on kiinnitettävä 

- hakkuumenetelmään 
- ajouran sijaintiin 
- kaatojärjestykseen 
- kasojen sijaintiin 
- karsintakorkeuteen 
- apuvälineiden käyttöön 
- saha- ja vaneripuun laatuun 
- turvaetäisyyteen 
- vaaroja aiheuttaviin seikkoihin kuten teihin , sähkö- ja 
puhelinlinjoihin , tuuleen , pökkelöihin , rakennuksiin jne. 



Kaatoi ovi 

Kaatolovi on tehtävä niin 
~~ .as kuin mahdollista pit
tean ka.~n?.n ja tyvivesen 
te en .. ~altt~m1seksi . Ensin 
h hdaan ylåsahaus piilosa
K auksen välttämiseksi . 

aatoloven syvyyden tulee 
ol~a noin 1 /5 rungon läpi
rnitasta. Jos tyvi on epä
rnu?dostunut tai jos runko 
on JYrka" .. · p... . ssa rinteessä alas-

ain , tehdään tavallista 
~u~rernpi (noin 1 /3) kaato
rn~1· Kaatoloven avautu-
6~~kulrnan tulee olla noin 

i1 .~Sahauksen tulee osua 
~ .~sahauksen pohjaan . 

1110sahausta on varotta
~a. Sahan kahvan tai kaa
k~raudan avulla tulee tar-

01.sktaa, että kaatosuunta on 
1 ea. 

~~eniä (läpimitaltaan alle 
s cm :n) puita kaadettaes
tä~ · k~atoloven sijasta riit
sea vi~osahaus . Ulkopuoli
P n lipan on murruttava 
v uun . k~atuessa. Saha-, 
anen- Ja erikoispuutava

~assa kaatolovi ei yleensä 

Vai~ ~lottua tyvipölkyn lat
a 1enöön. 

Kaatoloven teon tarkoituksena on saada puu kaatumaan turval
lisesti haluttuun suuntaan ja estää tyvirepeämä. Kaatolovea 
tehtäessä työasennon tulee olla tukeva ja tasapainoinen. Sen 
saavuttaa parhaiten joko leveällä haara-asennolla polvia not
kistaen tai polviasennolla. Siten säästetään selkää. Polviasen
to on opet~ltava . 

Haara-asento 
1 a 

Polviasento 
2a 

Haara-asento 
1 b 

Polvi asento 
2b 



Opastettaessa kaatoloven tekoa on kiinnitettävä huomiota 

- kaatosuunnan ohjaamiseen kaatolovella 

- piilosahauksen välttämiseen 

- sahausasentoon (polvet joustavat, vartalo tukee 
runkoon, kyynärpäät tukevat polviin , polviasento) 

- polviasennon opettamiseen 

- siihen , että saha- ja vaneripuun sekä erikoispuu
tavaralajien ollessa kyseessä kaatolovi ei yleensä 
saa ulottua tyvipölkyn latvalieriöön 

- kaatoloven , tyvien ja kantojen muodon ja koon 
tarkkailuun ja virheiden korjaamiseen. 



Kaatosahaus 
Huolimaton kaatosahaus tai huolimattomasti irtisahattu pi
topuu ovat yleisimmät syyt kaadon epäonnistumiseen ja 
puunkaadossa sattuviin tapaturmiin . Sahaustekniikka 
määräytyy puun järeyden mukaan. Kaatovänkärin on aina 
oltava ulottuvilla. 

Pienet puut 

Keskikokoiset puut 3 
~ 

Järeät puut 
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Kaatolovi tehdään avarammaksi viistolla 
alasahauksella. 

Kaatosahaus tulee tehdä hieman kaato
loven pohjan yläpuolelle ja on jätettävä 
riittävän vahva ja tasapaksu pitopuu . 

Pieniä puita kaadettaessa apuna voi 
käyttää nostokoukkua. 

Kaadetun rungon tyvestä poistetaan 
lippa. 

Kaatovänkäriä on käytettävä apuna 
kaadossa. Paksu kaarna kuoritaan kaa
tovänkäri n kohdalta ja kaatovänkäri 
asetetaan rakoon ennen kaatosahauk
sen loppuun saattamista. Ennen nostoa 
vedetään keuhkot täyteen ilmaa. 
t::Josto on tehtävä jalkalihaksilla selkä 
suorana. 

Tyven potkaisua on varottava väistä
mällä takaviistoon . 



...... 

Kun kaadetaan vasten luontaista kaatosuuntaa, käytetään 
seuraavaa sahaustekniikkaa: 

Vaihe 1 . Kaatoloven teko. 

Vaihe 2. Sahataan vähän 
Yli puolet kaatosahauksesta 
ja asetetaan kaatovänkäri 
sahausrakoon. 

Vaihe 3. Sahataan loput kaato
sahauksesta saha hieman yläviistossa 
asennossa edellisen sahauksen 
alapuolelle. 

Kaatosuuntaan selvästi kallellaan olevan puun kaato: 



Kaadon valvonnassa ja opastuksessa on kiinnitettävä huo
miota 

- vaaroihin 

- sahaus- ja kaatoasentoon; vaihtoehdot opetettava 

- apuvälineiden käyttöön 

- pitopuun vahvuuteen ja laatuun 
(2 - 5 cm paksu) 

- piilosahauksen vaarallisuuteen 

- tyvirepeämisen estämiseen 

- erikoistapauksiin (pienet puut, kallellaan 
olevat puut jne.) 

- kannon pituuteen 

- kaatolipan poistoon. 
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Ko n kelon 
purkaminen 

K o n k e 1 o o n a i n a v a a r a 1 1 i n e n. 
Työnjohtajan tulee sopia metsurin kanssa niiden konkeloi
den vaara-alueen merkitsemisestä ja purkamisesta erityistoi
min , joita metsuri ei voi turvallisesti purkaa. Konkelo on pu
rettava turvallisella tavalla mahdollisimman pian . 

Sellaista puuta, johon konkelopuu on tarttunut, ei saa kos
kaan yrittää kaataa. 
Konkeloa ei saa purkaa lyöttämällä sitä toisella puulla. 
Konkeloon ei saa kiivetä. 
Konkelon luota ei saa poistua, ennen kuin lähellä olevia on 
varoitettu ja konkelon vaara-alue on merkitty. 
Tarkista aina ensin , miten konkelo on jäänyt kiinni , ja valitse 
sitten turvallisin purkamistapa'. Pura konkelo pyörittämällä 
konke[opuuta tai siirtämällä sen tyveä taaksepäin. 

Turvallisuutta ei saa vaarantaa! 

- Navan varassa pyöräyttämi
nen. Tee napa sille puolelle 
puuta, jonne käännetään . 

.. .. ~---= 

- Pyöräyttäminen 
konkeloliinan avulla. 

- Pyöräyttäminen kaato
vänkärin avulla. 

Ellei puu kaadu pyörit
tämällä , siirretään puu
ta taaksepäin kangella 
nostamalla. Nostettaes
sa ja työnnettäessä 
selkä on pidettävä suo
rana ja on oltava aina 
kangen takana. 

Konkeloa ei saa jättää purkamatta. 
Ellei konkeloa saada puretuksi edellä mai
nituilla tavoilla , on avuksi pyydettävä työ 
maalla olevaa toista metsuria tai metsäko
netta tai ilmoitettava asiasta työnjohtajalle. 
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Konkelon purkamista opastettaessa on 
kiinnitettävä huomiota 

- vaaroihin ja turvallisten menetelmien käyttöön 
1 

- oikeaan purkutekniikkaan 

- oikeiden apuvälineiden käyttöön , 
esim. konkeloliina, kaatovänkäri jne. 

- menettelytapaan, jos konkeloa ei omin voimin 
saada puretuksi . 



4.3 Karsinta 

Karsintatyöhön kuuluvat oksien poisto puusta ja metsään jää
vän latvan katkaisu minimilatvaläpimitasta. Jos kaikki tuoreet ja 
kuivat oksat on poistettava puun kuoren pintaa myöten (pinnan
myötäinen karsinta) , maksetaan siitä karsintalisä. 

Työnjohdon tulee valvoa, että työjälki vastaa kyseisen karsinta
tavan laatuvaatimusta. 

Jollei karsintalisää makseta, pölkkyyn saa jäädä enintään 5 
cm:n pituisia oksantynkiä moottorisahan terän leikkauskoh
tien väliin. Alle 1 cm:n vahvuisia kuivia oksia ei tarvitse kar
sia. 



Karsintatyö on eniten aikaa vievä hakkuutyönvaihe, joten Karsintatekniikka 
metsurin tulee osata oikea karsintatekniikka. Se keventää ja 
nopeuttaa työtä sekä vähentää tapaturmavaaraa. 

Karsittaessa on muistettava, että 

- sahasta on otettava oikeat otteet 
- otetta etukahvasta ei saa irrottaa 
- peukalo on aina pidettävä etukahvan alla 
- sahaa on tuettava runkoon ja vartaloon ja sen 

liikkeitä ohjattava tukemalla käsivarsia polviin ja 
reisiin 

- vartalo on pidettävä tasapainossa tukevalla 
haara-asennolla 

- erityisesti on varottava takapotkua; se aiheuttaa 
yleensä tapaturmia karsintatyössä 

- terän kärkiosalla ei saa sahata 
- teräketjun osumista esteisiin ja kuiviin oksiin 

on varottava. 

Karsittaessa saha on pidettävä 
lähellä vartaloa ja sen etupuo
lella. Terän ollessa omalla puo
lella runkoa ei saa siirtyä. 
Karsittaessa ei saa kurkottaa. 

Puut on pyrittävä kaatamaan sopivalle karsinta
korkeudelle käyttäen hyväksi kaadettuja puita, 
kasoja ja maaston kohoumia. 
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Pyyhkäisy
tekniikka 

Ohuet oksat 

Paksut oksat karsitaan vipuamistekniikalla ja ohuet oksat 
pyyhkäisytekniikalla (pyyhkäisy 60 - 80 cm). 

Vipuamis
tekniikka 

Paksut oksat 

Pyyhkäisy
tekniikka 

Ohuet oksat 

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

Vipuamistekniikka 
Metsurin tulee osata kuusivaiheinen vipuamistekniikka , jossa jokaista paksua 
oksaa varten on oma työliikkeensä. 



5. 

Pyyhkäisytekniikka 

4. 

6. 

Ohuet " ksat karsitaan 
pyyhkäisytekniikalla, jossa 
sahaa liikutetaan edesta
kaisin runkoa vasten. 



Opastettaessa karsintaa on kiinnitettävä huomiota 

- työskentelykorkeuteen 
- sahan tukemiseen runkoon 
- joustavaan työasentoon 

(selkä suorana, polvista joustaen) 
- liikkumiseen vain terän ollessa.vastakkaisella 

puolella runkoa 
- takapotkun mahdollisuuteen 
- oksien jännittyneisyyteen 

pyyhkäisytekniikan oikeaan käyttöön 
- rungon alapuolen karsimiseen 

pyyhkäisytekniikalla 
- latvasta alkavaan karsintaan 
- katkaisukohtien merkintään 
- karsinnan laatuun . 



4.4 Katkonta 

Työnjohtajan tulee antaa metsureille työmaalla käytettävät Katkonnan yleisohjeita 
mitta- ja laatuvaatimusohjeet ja katkontaohjeet. 

Kun puutavaraa katkotaan ohjepituuksiin mittavälinettä käyttä
en , saa ohjepituudesta poiketa enintään ±3 cm. Mittavälineen 
käytöstä maksetaan katkontalisä. 

Ennen katkaisusahausta on otettava huomioon rungon koko ja 
mahdollinen jännitys . Repeämisen ja ponnahtamisen estämi
seksi katkaistaan jännityksessä oleva runko käyttäen alta-pääl
täsahausta. Jännitystä vähennetään vähitellen ja varmiste
taan., että sahauskohta on esteetön. 

Rinteessä on katkaisusahaus tehtävä ylärinteen puolelta. 
Katkaisusahaus tehdään aina - kun mahdollista - vetävällä te
rällä. Sahaus on siten kevyempää ja leikkuuteho on parempi. 

Karsintakorkeuden säilyttämiseksi katkaisu tehdään vasta kar
sinnan jälkeen , jos muutoin menetetään oikea karsintakorkeus. 

Latvaa ei saa katkaista "koukkaamalla", koska siitä aiheutuu ta
kapotkuvaara ja selkä joutuu kiertyneeseen asentoon. 

Sahausjärjestys eri jännitystiloissa Eräissä hakkuumenetel 
missä on suositeltavaa 
käyttää pitopuuta. 

Pitopuun sahaus: 

Tukki 

2 fl 
Kuitupuu 

e . ' 

1 
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Kuitupuurunkojen 
katkonta 

Saha- ja vaneri
tukki runkojen 
katkonta 

Kuitupuurunkojen katkonnassa on kaikissa katkontatavoissa 
noudatettava ohjepituutta sekä minimilaatua ja -läpimittaa. 

Kuitupuurungot katkotaan ohjepituuteen silmävaraisesti . 
Katkonta on riittävän tarkkaa, jos noin 90 % pölkyistä ei poik
kea ohjepituudesta enempää kuin 1 O % eikä 1 O % pölkyistä 
enempää kuin 20 %. Mittavälinettä käytetään vain pituuden 
tarkkailuun . 
Latvapölkky on katkaistava minimiläpimitasta, vaikka se jäisi 
ohjepituutta lyhyemmäksi , ei kuitenkaan lyhyemmäksi kuin 
noin 3 m. 

Rungon koko tukkiosa on karsittava ja katkaisukohdat 
merkittävä ennen katkontaa. Kuitupuuosan viimeinen pölk
ky on katkaistava minimiläpimitasta. Apumittana hyväksy
tään kaksimetrinen pölkynpituus tukkirunkojen apteerauksen 
yhteydessä. Laatuohjeiden mukaisesta katkonnasta makse
taan korvaus. Vastasahausta on käytettävä aina, kun on 
epäiltävissä, että tukki halkeaa. 

TUl<l<IOSA l<UITUPUUOSA 

Saha- ja vaneritukkirungot jaetaan ohjepituisiksi tukeiksi ensi
sijaisesti laadun perusteella. 



Päältäsahaus 

Polviasento 

Sahaa selkä suorana, jaloilla 
joustaen, .käsiä reisiin tukien. 
Käytä polviasentoa aina, kun 
se on mahdollista. 

Altasahaus 

Tukkien päällä ei saa karsinnan ja 
katkonnan jälkeen olla hakkuu 
tähteitä . 



Katkontaa valvottaessa ja opastettaessa on kiinnitettävä 
huomiota siihen , että 

- vältetään takapotkua 

- katkaisukohdat merkitään karsittaessa karsintakorkeuden 
säilyttämiseksi ja kasauksen helpottamiseksi 

- käytetään vastasahausta, erityisesti pakkasaikaan 

- korostetaan oikeaa sahausasentoa 

- noudatetaan mitta- ja laatuvaatimusohjeita tarkasti 

varotaan vahingoittamasta katkottavan rungon alla olevaa 
puutavaraa. 
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4.5 Siirtely ja kasaus 

Työnjohtajan tulee antaa metsurille kasausohjeita, jotka liittyvät puutavaran kasaukseen , 
puutavaran lajitteluun, kasojen sijoitteluun , kasausjärjestykseen ja aluspuiden käyttöön . 

Kaikki kasaustavat edellyttävät työohjeenmukaista suunnattua kaatoa. Suunnattu kaato 
keventää merkittävästi siirtelyä ja kasausta. Pitkän kuitupuun nostamista ja kantamista on 
syytä välttää ja käyttää sen sijaan pyörittämistä, vaakakääntöä ja vetämistä. 

Käytä nostokoukkuja tai kouk
kua ja saksia siirtelyn helpotta
miseksi . Pidä taakka noston 
aikana lähellä vartaloasi . 

Vuorottelemalla raskaita 
ja kevyitä työnvaiheita, vähennät 
rasitusta. 

Säästä selkääsi . Nosta oikein -
vedä keuhkot täyteen ilmaa, jänni
tä vatsalihakset ja nosta selkä 
suorana jalkalihaksia käyttäen. 
Vältä selän kiertoliikettä noston ja 
vedon aikana. Varo liukastumista. 

Siirtelyä voi helpottaa ja keven
tää esimerkiksi pyörittämällä 
ja vaakakäännöillä . 
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Kasaa koskevat 
vaatimukset 

Jos aluspuuta ei käytetä 

Kasan vähimmäiskoko sekä kasaamatta jäävien järeiden pölk
kyjen vähimmäisläpimitta määräytyy kasaustavoittain metsä
alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työnjohtajan on valvotta
va, että näitä' ohjeita noudatetaan. 

Kasan alle asetetaan kuormaimen kauraa ohjaava aluspuu. 
Kuitupuuta ei saa käyttää aluspuuna. Ajourasta kaukana ole
van kasan aluspuu laitetaan kasan ajouranpuoleiseen päähän 
ja ajouran lähellä kasan keskelle . Jos näistä kasausohjeista 
poiketaan , on asiasta sovittava metsurin kanssa. Metsuri voi 
valita, käyttääkö hän aluspuuta pitkän kuitpuun kasoissa. 

lyhyen kuitupuun kasan alla ei saa olla 
hakkuutähteitä 

- pitkän kuitupuun kasan alustan tulee 
olla vähintään puoleen väliin kuormaus
suunnasta katsottuna hakkuutähteistä 
vapaana. 

Hakkuutähteitä ei saa olla kasan sisällä 
tai päällä. 
Jos jotakin puutavaralajia on vain pölkky 
tai pari paikassaan , asetetaan ne kasan 
Päälle poikittain , ellei työnjohtaja anna 
muita ohjeita. 
Metsäkuljetukselle on tärkeää , että eri 
puutavaralajit kasataan kaikissa kasoissa 
samaan järjestykseen. Kasassa olevien 
määräpituisten pölkkyjen päiden on oltava 
tasan. 
Kun kasataan ohjepituuteen silmävarai 
sesti katkottuja pölkkyjä, on kasan kulje
tussuuntaan olevan pään oltava kuljetuk
sen kannalta riittävän tasainen. Kasan 
Pään tasaisuus helpottaa mittausta, pölk
kyjen ja kasojen merkintää jne . 
Ohjepituutta lyhyemmät pölkyt sijoitetaan 
kasan kouraisukohtaan. 

Kun tehdään pitkää kuitupuuta, saadaan riittävän suuret kasat 
siirtämällä pienet pölkyt isojen , vaikeasti kasattavien viereen . 
Suuret kuitupuupölkyt siirretään tarvittaessa vipuamis- ja pyöri 
tystekniikalla. Kasan sijoittelussa on käytettävä hyväksi maas
ton kohoumia ja sijoitettava kasat siten , että kuormaimen kou 
raisukohta jää koholle maan pinnasta. 



Valvottaessa ja opastettaessa siirtelyä ja kasausta on huo
miota kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin: 

- Kasojen paikkojen valinta pölkkyjen määrän painopisteen 
mukaan 

- Kasvatushakkuissa kasat kuormattavissa ajouralta 

- Aluspuiden laitto 

- Puutavaran pyörittämisen ja vaakakääntöjen hyväksikäyt
tö kasauksessa 

- Oikean nostotekniikan korostaminen 

- kaksi koukkua vastaotteella, ote leveämpi kuin hartioiden 
leveys 

- tukeva haara-asento 

- keuhkot täyteen ilmaa ja vatsal ihasten jännitys nostettaessa 

- selän kiertoliikkeen välttäminen noston ja vedon aikana 

- Pölkkyjen veto jalkalihaksia käyttäen 

- Hakkuutähteiden poistaminen kasoista 

- Kasaus vähän kerrallaan työn edetessä rasituksen tasaa
miseksi 



Leimikon 
tnerkitseminen 

LEIMIKON RAJA 

1·1~ 

UUDISTUSlolAM-
KWA~NRAdA 

~1---0---WOISTU5-
HAl04JUAlUE 

[I] 
"PALSrAN 'RAclA 

11--{}--
"PA\.STA 

TYÖN SUUNNITTELU 
JA TOTEUTUS 

5.1 Leimikon ja puutavaran 
merkitsemistavat 

Leimikon merkitsemisessä .käytetään kuitukangasnauhoja 
(liepeet noin 30 cm) , maalimerkkejä, kirvesleimoja ja -viiloja 
sekä merkkipaaluja. 
Leimikon merkitseminen työmaakarttaan ja maastoon 

Leimikon raja: 
- 2 x punainen nauha tai 
- 3 kirves- tai värivasaravii-

loa, pääviilo leimikon puo-
lelle 

Uudistushakkuualueen raja: 
- 2 kirves- tai värivasara-

viiloa rajan suuntaan ja 2 
päällekkäistä viiloa alueen 
suuntaan ja 1 x punainen 
nauha 

- rajapuiden on oltava nä-
kyvissä korjuun jälkeen 

Ajourien merkitseminen: 
- 1 x oranssi nauha 
- 2 x oranssi nauha risteys 

2 x oranssi ja 2 x punainen 
nauha sähkö- ja puhelinlin-
jojen alitus 

Palstojen raja: 
- 1 x punainen nauha tai 
- 2 kirves- tai värivasaravii -

loa palstojen rajan suutaan 
- jälkimittaustyömaalla pals-

tojen rajojen on oltava nä-
kyvissä hakkuun jälkeen 

....... 
....... 

LOHk'O 1 
palGta 1 

l.DHk'O Q. 

pale;t"at !i. fa.3 

KOEPUUALUE. 1 
pal~tat 1 ja 2 

LOHJ{O 3 

pal~tat 4 {o. ö 

LOHk'O 4 
pa IGtat ',7 f a 8 

k'OEPUUAWE 2 

pale,tat 3-8 



Kasat ja pölkyt merkitään merkkikepeillä ja kuitukangasnau- Puutavaran 
hoilla. merkitseminen · 

Kuitupuukasa merkitään siten, että 1.5 - 2.0 m:n pituinen merk
kikeppi asetetaan pystyyn kasan ajouralta katsottuna oikeaan 
etukulmaan ja sidotaan puutavaralajia osoittava värillinen kuitu
kangasnauha keppiin . 

Tukit , kasaamatta jäävät järeät kuitupuupölkyt sekä vyöhyk
keelle- ja palstallekasauksessa ajourasta kaukana olevat kasat 
merkitään asettamalla merkkikeppi kuormaimen oletettuun tart
tumakohtaan. 

Kuitupuu 

Mänty 
Kuusi 
Lehti puu 

1 punainen 
1 sininen 
1 vihreä 

Kasojen ja tukkien 
merkintä 

Merkitsemistavat 

Tukit 

Mänty 2 punaista 
Kuusi 2 sinistä 
Koivu 2 vihreätä 
Erikoispuutavarat 1 keltainen 
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Työ järjestys 

. ---

5.2 Ajourien suunnittelu 

Ajourat suunnitellaan metsäkuljetusta varten ennen hakkuuta 
kasvatushakkuissa ja vain vaikeissa maasto-olosuhteissa uu
distushakkuissa. Välttämätöntä on , että metsuri on saanut 
ajouriensuunnittelun koulutusta ja opastusta ennen työn aloitta
mista. 

Metsurin suorittaman ajouriensuunnittelun tavoitteena on kehit
tää hakkuutyön ergonomiaa ja -mielekkyyttä, työturvallisuutta 
sekä työn suunnitelmallisuutta. 

Metsurin suorittamaan ajouriensuunnitteluun ei sovellu työmaa, 
jossa on metsäkuljetukselle vaikea maasto. 

Työmailla, joiden eri palstoilla hakkaa useita metsureita, on yh
teistyö välttämätöntä palstojenvälisten ajourien yhteen sovitta
miseksi. 

Ennen työn aloittamista työnjohtaja palstoittaa työmaan , suun
nittelee varastopaikat, varsitiet ja kokoojaurat, määrittää työvai
keustekijät sekä valitsee korjuumenetelmän ja piirtää työmaa
kartan. Työmaakartasta selviävät leimikon ja palstojen rajat , 
varastopaikat, varsitiet ja kokoojaurat sekä työturvallisuuteen 
vaikuttavat seikat. 
Metsuri suunnittelee ajourat ennen varsinaisen hakkuun aloitta
mista työnjohdon antamien ohjeiden ja työmaakartan mukaan . 

--=···--... 



Ennen suunnittelun aloittamista metsurin tulee tutustua työn
johdon antamiin ohjeisiin ja tietoihin sekä työmaakarttaan. 
Erityisesti on otettava selvää työmaan työturvallisuuteen vaikut
tavista seikoista kuten sähkö- ja puhelinlinjoista, jyrkänteistä, 
teistä ja poluista, lahoista ja pökkelöistä ym. 

Metsurin on suunniteltava ajourat ennen hakkuun aloittamista 
joko ajoura kerrallaan tai palstan kaikki ajourat yhdellä suunnit
telukerralla. Ajourien suunnittelussa on pyrittävä lyhyeen met
säkuljetusmatkaan. Ajourat on sijoitettava metsäkuljetuksen 
kannalta parhaisiin maastokohtiin. Uran sijoittamista upottaviin 
ja sivukalteviin kohtiin on vältettävä. 

Ajourien suuntaamista varten käytetään tarvittaessa kompas
sia. Urienvälisen etäisyyden tulee pysyä ohjeen mukaisena. 
Ajourien väli on tarkastettava säännöllisesti askelparein mittaa
malla. Ajourat suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan suorik
si. Ainoastaan esteet kierretään. Vaikeassa maastossa voi 
käyttää pistouria. Metsurin tulee suunnitella risteyskohdat juo
hevasti metsäkuljetuksen suuntaan ja merkitä ne ohjeen mu
kaan. Kolmen ja neljän uran risteyksiä on vältettävä leimikon 
sisällä. 

I 
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Metsurin on merkittävä hakkuun ja metsäkuljetuksen työturvalli
suutta vaarantavat kohteet maastoon ja tarvittaessa työmaa
karttaan. Jos ajourien suunnittelussa on vaikeuksia, on otetta
va yhteys työnjohtoon . 
Hyvän korjuujäljen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että 
ajouraväli ja ajouraleveys ovat ohjeen mukaisia. 
Ajourien suunnittelussa tarvitaan eriväristä kuitukangasnauhaa 
merkkausta varten . Työnjohtaja antaa ohjeet eriväristen nau
hojen käytöstä. 

Metsurin tehtävät 



5.3 Hakkuutyön suunnittelu 

Työnjohdon on ennen työn aloittamista varmistauduttava siitä, 
että metsuri hallitsee käytettävän hakkuumenetelmän ja työ
maakohtaiset erityisohjeet. 

Onnistunut työsuoritus edellyttää hyvää -suunnittelua ja kulloi
senkin hakkuumenetelmän osaamista. Hyvä suunnittelu paran
taa työtulosta, vähentää rasittumista ja tapaturmia, helpottaa 
metsäkuljetusta ja säästää kasvatettavaa puustoa. Näiden ta
voitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa suunnittelua työn 
eri vaiheissa. Työnjohdon ja työnopastajan tulee korostaa 
suunnittelun merkitystä jokapäiväisessä työssä. Työn suunnit
telussa on otettava huomioon myös työpäivän pituus ja pyrittä
vä rytmittämään työ ja elpymistauot rasituksen kannalta oikeal
la tavalla. Työpäivän lyhentäminen työtahtia lisäämällä on eri
tyisen haitallista metsurin työturvallisuudelle ja terveydelle. 
Siksi monessa tapauksessa työpäivän pituuden jatkaminen 
saattaa olla aiheellista. 

Työmaahan tulee tutustua työmaakartan tai työnjohtajan opas
tuksella. Metsurin on saatava yleiskäsitys palstasta, sen 

rajoista, puustosta, maastosta, metsäkuljetuksen ajo
suunnista ja ajourista sekä mahdollisista hakkuutyön 

turvallisuutta vaarantavista maastokohdista ja vaa
roista. Palstan aloitusvaiheessa työnjohdon tulee 
varata riiti:ävästi aikaa mets1urikohtaisen työoh
jeen, palstasopimuksen ja palstan hakkuujärjes
tykseen liittyvien seikkojen selvittämiseen. Maas
totiedustelun perusteella selviää lopullisesti hak
kuulle ja metsäkuljetukselle paras työskentelyjär

jestys , jossa hakkuu etenee ajourittain hakkuu
menetelmän edellyttämällä tavalla. Työnjohdon 

tulee varmistua, että metsuri hallitsee työmaalla käy
tettävän menetelmän ja siihen liittyvät erityisohjeet. 

!Yö on suunniteltava riittävän pitkälle eteenpäin. Ensin valitaan kasojen paikat ja kaatojär
Jestys. Metsuria on opastettava valmistamaan runko kerrallaan valmiiksi. Siten hän rytmit
tää hakkuutyön rasittavat vaiheet lyhytaikaisiksi työjaksoiksi. Opastuksen yhteydessä on 
keskusteltava opastettavan metsurin työpäivän pituudesta ja rakenteesta. On pyrittävä sii
hen, että metsuri rytmittää ruokailutauot riittävän usein toistuviksi , tarpeen vaatiessa työ
Päivän pituutta jatkamalla. 

Kun tuulee voimakkaasti , tulee metsurille varata - jos mahdollista - vaihtoehtoinen työs-
kentelyalue. . 

Uudistushakkuualueella ajouria suunniteltaessa ne on sijoitettava metsäkuljetukselle par
haimpiin maastonkohtiin ajosuunta ja ajouraväli huomioon ottaen . Työmaan valvonnan 
Yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen , että ajourat eivät tule sivukalteviksi ja että 
noudatetaan hakkuumenetelmän mukaista ajouraväliä. 



5.4 Poistettavien puiden valinta 

Niissä kasvatushakkuuleimikoissa, joita ei ole leimattu , tulee 
työnjohtajan antaa ohjeet poistettavien puiden valinnasta. 
Yksityismetsissä käytetään Keskusmetsälautakunta Tapion 
metsänkäsittelyohjeita ja valtion metsissä metsähallituksen oh
jeita. Kasvatettava puusto tarkistetaan 
- joko kasvutiheyteen - runkoa/ha - perustuen , 

jolloin tiheys tarkistetaan 4 m:n mittakepillä tai 
- puuston pohjapinta-alaan - m2 /ha - perustuen , 

jolloin pohja-pinta-ala määritetään relaskoopin avulla. 

Runkoluku tai pohjapinta-ala mitata8:n ajourien väliltä. 

Mittakepillä (3.99 m) rajatulta koealalta luetaan kasvatettavien 
puiden määrä, joka kerrottuna 200:11a antaa metsikön hehtaari
kohtaisen runkoluvun. Kun ajouraväli on 20 m, kaksi koealaa 
kolmesta tulee ajourien väliselle alueelle ja yksi ajouran keskel
le. Kun ajouraväli· on 30 m, joka viides koeala tulee uran kes
kelle ·ja muut urien välille. 

--~ .....l!f--- - -----~g,,s::,.-
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Puuston runkoluvun 
määrittäminen mitta· 
kepillä 



Puuston pohjapinta
alan määrittäminen 
relaskoopi l la 
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Puuston pohjapinta-alan määrittäminen relaskoopin avulla so
veltuu huonosti kasvatettavan puuston tarkistamiseen ensihar
vennusmetsissä ja epätasaisissa turvemaiden nuorissa metsis
sä. Niissä on runkoluvun määrittämiseen syytä käyttää mitta
keppiä. 

Puuston pohjapinta-ala määritetään relaskoopilla siten , että rin
nankorkeudelta (d1 .3) luetaan kaikki samasta maastopisteestä 
relaskoopin tähtäyshahlon täyttävät puut. Luettu runkoluku 
kuvaa määrätyllä suhteella puuston pohjapinta-alaa hehtaarilla. 
Kun ajouraväli on 20 m, kahden koealan keskipisteen kolmesta 
tulee olla uran reunassa ja yksi urienvälisen alueen keskellä. 
Kun ajouraväli on 30 m, joka toisen koealan keskipiste on uran 
reunassa ja joka toisen keskellä uraväliä. 



Esimerkki Keskusmetsälautakunta Tapion harvennusmallista. 
Mallien ajouravaran sallima tieverkosto: 
- ajouraväli keskimäärin vähintään 20 m 
- ajouraleveys keskimäärin enintään 4 m. 

Tuoreen kankaan männikön 
m2/ha harvennusmalli 

Etelä-Suomi 
30....--.------.----..,.--....,..--..----.----.. 

26~--

24 ..:..-1 ---=-----1--__.__.,.::;;...~..;..;..;..;...--1 

201 
18 

16 

14 
12 14 16 

[] . . . 

18 20 22 24 26 
Valtapituus, m 

Kasvatettava puusto 
harvennuksen jälkeen 

Ensiharvennusten runkolukusuositukset 

Puulaji ja 
metsätyyppi 

Mänty, MT 
Mänty, VT 
Mänty, CT 

Kuusi , OMT - MT 

Koivu , OMT - MT 
Raudus 
Hies 

Etelä-Suomi f Pohjois-Suomi 

Valtapituus 
alle 12 m 12 m ja yli alle 12 m 12 m ja yli 

Runkoluku harvennuksen jälkeen, kpl/ha 

1 400 
1 300 
1 100 

1 400 

1 100 
1 400 

1100 
1 000 

800 

1 200 

700 
900 

1 200 
1 200 

900 

1 200 

1 000 
1 000 

700 

1 000 



Keskusmetsälautakunta Tapion harvennusmallit on laadittu erikseen Etelä- ja Pohjois
Suomelle. Harvennusmallit soveltuvat sellaisinaan ohjeena käytettäviksi kunkin puu
lajin ja kasvupaikan (lehtomainen, tuore, kuivahko tai kuiva kangas) luontaisesti synty
neissä, vähintään tyydyttävästi hoidetuissa metsiköissä. Harvennusmallit koostuvat 
neljästä pohjapinta-alakäyrästä sekä ensiharvennusmetsiköissä myös runkojenluku
ohjeesta. Ennen harvennushakkuuta metsikön tulee yleensä olla saavuttanut ylim
män käyrän eli leimausrajan. 

Kasvatushakkuuleimikoiden työnjohdossa ja valvonnassa 
tulee kiinnittää huomiota seuraavaan: 

-Työnjohdon on hallittava Keskusmetsälautakunta Tapion 
ohjeet ja niiden soveltaminen käytäntöön. 

- Leimikkoa suunniteltaessa on varmistauduttava siitä, että 
leimikko täyttää Keskusmetsälautakunta Tapion käsittely
ohjeenmukaiset vaatimukset. Niiden vastaiset leimikot 
tulee saattaa esimiesten tietoon ennen hakkuun aloittamis
ta. Vastuu mahdollisesta virheellisestä metsänkäsittelystä 
on hakkuuoikeuden omistajalla. 

- Kasvatushakkuuleimikoihin tulee valita sellaisia metsureita, 
jotka ovat saaneet riittävästi koulutusta ja opastusta kasva
tusmetsien hakkuusta. 

- Työnjohdon on varmistauduttava siitä, voidaanko leimikos
sa käyttää metsuria poistettavien puiden valinnassa. 

- Työnjohdon tulee antaa harvennuksen voimakkuutta kos
kevat ohjeet, jotka perustuvat joko runkolukuun - runkoa/ha 
- tai puuston pohjapinta-alaan - m2/ha. 

- Työnjohdon on varmistauduttava siitä, että puiden valintaan 
liittyvät ohjeet on ymmärretty oikein. 

- Tarpeen vaatiessa on eri latvuskerrosten käsittelyn , poistet
tavien puulajien ja harvennuksen voimakkuuden havainnol
listamiseksi käytettävä mallileimausta. 

- On varmistauduttava siitä, että metsurit hallitsevat relas
koopin ja siihen liittyvän käyrästön tulkinnan sekä runkolu
vun mittaamisen. 

- On varmistauduttava siitä, että metsikön hakkuumahdolli 
suudet harvennushakkuissa käytetään hyväksi. 

- Työnjohdon on työn edistyessä valvottava hakkuujälkeä 
sekä metsänhoidon että puunkorjuun kannalta . 



5.5 Suunnattu kaato 

Kaikki hakkuutavat edellyttävät ohjeidenmukaista suunnattua 
kaatoa, kaatovänkärin käyttöä ja lipan poistoa. 
Erityisen tärkeää on ergonomisesti oikea kaatotekniikka. 
Suunnattu kaato vähentää pölkkyjen ja hakkuutähteiden siirte
lyä, konkeloiden syntymistä, helpottaa karsintaa (oikea karsin
takorkeus) sekä kasausta ja metsäkuljetusta. Suunnattu kaato 
on tärkeä kasvatushakkuissa tehtäessä tukkeja ja pitkää kuitu
puuta, koska suunnatun kaadon avulla puutavara saadaan 
kuormaimen ulottuville jäävää puustoa vahingoittamatta. 

Suunnatulla kaadolla ja hyvin suunnitellulla kaatojärjestyksellä 
· - kuitupuupölkkyjen kasausmatka lyhenee ja kasaustyö 

kevenee 
- ajoura jää mahdollisimman vapaaksi tukeista 
- hakkuutähteille jää vapaata tilaa erityisesti ajouralla ja 

hakkuutähteiden siirtely vähenee 
- tukkien ja kuitupuukasojen löytäminen lumen alta helpottuu ja 

metsäkuljetus muutenkin nopeutuu 
- hakkuutähteet parantavat ajourien kantavuutta metsäkuljetuk

sessa ja estävät juuriston vaurioitumista. 

Suunnattuun kaatoon ei kuulu tukkien siirtely. J'os ajourien väli
sellä alueella on pitkän kuitupuun palstallekasauksessa paljon 
tukkeja, tulee metsuria ohjata suunnatussa kaadossa, jotta tuk
kien löytyminen helpottuu ja vauriot vähenevät. Vaurioiden vä
hentämiseksi on myös metsäkuljetusta valvottava. 

5.6 Kasvatushakkuiden työjärjestys 

Kun kasvatushakkuussa käytetään oikeaa työjärjestystä, hak
kuutyö kevenee, hakkuu ja metsäkuljetus nopeutuvat sekä jää
vän puuston vaurioituminen vähenee . Kaato aloitetaan tavara
lajeiksihakkuussa hakkaamalla ensin ajouralla olevat puut 20 -
30 m:n matkalta, ja ne kasataan ajouran varteen. Ajouralla ole
vat puut on kaadettava joko ajouran suuntaisesti tai vinosti ural
ta poispäin. Ajouralla olevat tukkirungot voidaan hakata viimei 
seksi , jolloin hakkuutähteiden siirtely tukkien päältä vähenee. 
Ajouralla olevien puiden hakkuun jälkeen kaadetaan uran ulko
puolella olevat puut ajouralle päin . Ajouralta kaadetuista puista 
tehtyjä kasoja voidaan käyttää työpenkkeinä ja kääntää osa 
pölkyistä näihin kasoihin. 

:: 



'<asaus palstalle ... 

Kun kasvatushakkuiden työjärjestystä opastetaan, opastusjak
son on oltava työskentelyjakson (20 - 30 m) pituinen. 
Opastukseen tulee liittää pitopuumenetelmän ja kasojen sijoit
telun opastaminen , sillä kasvatushakkuissa palstalta poistetta
va puusto voi olla epätasaisesti jakautunut ja sen järeys vaih
della suuresti. Metsurille tulee antaa ohjeet kasaamattomien 
ylijäreiden kuitupuupölkkyjen merkitsemisestä ja kuormaimen 
ulottuvuuden ulkopuolelle jäävien tukkien ja ylijäreiden pölkky
jen pitopuumenetelmän käytöstä. 
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Kasojen sijoittelu palstallekasauksessa kasvatus
hakkuissa, pitkä kuitupuu, ajouraväli 20 m 

Työtä jatketaan ajouralla olevien puiden kaatamisen jälkeen sa
manaikaisesti ajouran molemmin puolin , jos siirtymismatka run
golta toiselle siten lyhenee. Tällä työjärjestyksellä saadaan 
ajouralle runsaasti hakkuutähteitä ja kasojen alustat jäävät hak
kuutähteistä vapaiksi . Ajouralle jäävät hakkuutähteet paranta
vat kantavuutta ja suojaavat metsäkuljetuksessa jäävän puus
ton juuristoa. 

5.7 Uudistushakkuiden työjärjestys 

Ensin kaadetaan kuitupuurungot kasausalueelta ajouran lähel
tä. Isot ku1tupuurungot kaadetaan ristikkäin . Siten saadaan 
kasan pohja syntymään pölkkyjä kääntelemällä. Kasaa kasva
tetaan siirtämällä siihen pienempiä pölkkyjä sekä myöhemmin 
kaadettavien tukkipuurunkojen latvakuitupuupölkkyjä. 



Kasan pohjaa voi käyttää penkkinä myöhemmin kaadettaville 
puille . Siten saadaan rungot oikealle karsintakorkeudelle ja 
helpotetaan rungon tai pölkyn kääntelyä. Kun kaadetaan ris
tiin aiemmin kaadettujen puiden yli , oksat ja latvukset jäävät 
ajouralle tai kasausalueen ulkopuolelle. Kun hakkuu aloite
taan kasausalueen kuitupuurungoista, kasojen paikat jäävät 
luonnostaan hakkuutähteistä vapaiksi . Hakkuuta jatketaan 
kuitupuurungoista . Jos leimikko on tiheä ja tukkipuuvaltai
nen, voidaan tässä vaiheessa hakata myös osa tukkipuurun
goista. Hakkuualueena on ajouran toisen puolen kasaus
kaista sekä puolet (2 - 4 m) ajouran leveydestä. 

Hakkaamalla kuitupuurungot ennen tukkipuurun
koja väljennetään tiheitä leimikoita ja helpotetaan 
kaadon suuntaamista. Hakkuutähteet helpotta
vat lumen aikana liikkumista merkittävästi tukki
puurunkoja hakattaessa. Silloin tukkipuurungot 
voidaan kaataa siten , että latvakuitupuupölkkyjen 
kasaaminen ja ajouran aukipitäminen helpottu
vat. 

Tukkipuurunkojen hakkuu aloitetaan oksaisim
mista puista oksien siirtelyn vähentämiseksi. 
Kaatosuunnat valitaan siten , että · 

- ajouralle jää mahdollisimman vähän tukkeja 
- runko jää sopivalle karsintakorkeudelle 
- latvakuitupuupölkyt saadaan helposti kasatuiksi 
- hakkuutähteillä on tilaa ja niiden siirtelyn tarve 

on vähäistä . 



Suorinta, ajoura 
Vapaa 

Tukkipuurunkojen hakkuussa voidaan edetä ajouran molemmin 
puolin samanaikaisesti , jos siirtymismatka rungolta toiselle näin 
lyhenee. Ajouralla olevat tukkipuurungot hakataan viimeiseksi. 
Siten hakkuutähteiden siirtely tukkien päältä vähenee. Uralle 
kaadettua tukkia pyöritetään alapuolen karsintaa varten 
ajouralta poispäin. Siten vähennetään ajouralle jäävien tukkien 
määrää, saadaan lisää tilaa hakkuutähteille sekä nopeutetaan 
ja helpotetaan työtä. 

Oikealla kaatosuunnalla ja -järjestyksellä saadaan aikaan 4 - 8 
m leveä, kasoista vapaa ajoura. Kasojen ja pölkkyjen pitämi
nen puhtaina hakkuutähteistä helpottuu ja työ nopeutuu. Työtä 
jatketaan järjestelmällisesti uralta 30 - 50 m:n pituisin jaksain . 
Kun uudistushakkuiden työjärjestystä opastetaan , opastusjak
son pituuden tulee olla työskentelyjakson pituinen (30 - 50 m). 

Suorinnassa oikealla kaatojärjestyk
Sellä puutavaralajit saadaan erilleen 
0.rniksi kouraisuyksiköikseen ja ok
~en. siirtelyn tarvetta vähennetään . 
. ns1ksi kaadetaan ajouralla ja sen 
vi~ressä olevat puut sekä isot ja 
erittäin oksaiset puut. 

Ajouralla olevat puut kaadetaan vi
n?sti ajouralta poispäin , jolloin 
~Joura jää vapaaksi. Ajouran reu-
assa olevat puut kaadetaan uran 

~~~ntaisesti tai hiukan urasta pois-
ain. Ajouran ja kaatokaistan väli

!el~ä alueelta puut kaadetaan siten , 
)~avain latvaosa tulee uralle. Siten 
lJ altetään puutavaran kertymistä 
dra11e ja vähennetään uran aukipi 
k 0.sta aiheutuvaa siirtelyä. Kaato 
k aistan rajalla olevat puut joudutaan 
ioaatamaan kohtisuoraan uralle , 
rn tt~ myös tyvi pölkyt tulisivat kuor-
01a1rnen ulottuville . Kaistan rajalla 
k ev~t . puut voidaan kaataa myös 
s 0ht1 v1ereistä uraa, jos kaato siihen 
p uuntaan on helpompaa. Valmista 
p LJutavaraa voidaan käyttää työ-
enkkinä. 



5.8 Kasojen sijoittelu kasvatushakkuissa 

Kasat sijoitetaan siten , että ne ovat kuormattavissa ajouralta. 
Kasoja ei saa tehdä esteiden taakse tai ajouralle (ajoura 
vapaa). Kasausta valvottaessa on kiinnitettävä huomiota kaso
jen sijoitteluun ja suuntaamiseen. Ajouran lähettyvillä kasat voi
vat olla ajouran suuntaisia kuitenkin niin , ettei siitä ole haittaa 
metsäkuljetuksen kuormausvaiheessa eikä aiheudu vaurioita 
jäävälle puustolle. Kauempana ajourasta kasojen päiden tulee 
olla ajouraa kohden . Myös ilman mittavälinettä (silmävaraisesti) 
katkotun kuitupuun kasan ajouranpuoleisen pään tulee olla kul
jetukselle riittävän tasainen . Kasat tulee sijoittaa niin , että sa
masta paikasta voidaan kuormata useita kasoja. Kasojen sijoit
taminen osittain päällekkäin helpottaa niiden havaitsemista 
metsäkuljetuksessa erityisesti talvella. Jos kasoissa on eri puu
tavaralajeja, on valvottava, että kasausjärjestys on metsäkulje
tuksen helpottamiseksi kaikkialla sama. 

Kun kasataan 3 - 10 m:n kaistalle tai kasvatushakkuissa pals
talle kasoihin , sijoitetaan kasat siten , että ne eivät ole kuor
mausta haittaavien esteiden takana ja että ajourasta kauempa
na olevien kasojen päät ovat ajouralle päin: Vyöhykkeelleka
sauksessa lyhyen kuitupuun kasat tehdään kokonaan kaistan 
sisälle. Pitkän kuitupuun uloimmat kasat voidaan sijoittaa siten , 
että vähintään puolet kasan pituudesta on 3 - 1 O m:n kaistan si
sällä. Vyöhykkeellekasausta käytetään , kun hakataan lyhyttä 
kuitupuuta ja ajouraväli on 30 m. 



~ 1 

1 

1{f-
l1 

Kasaus vyöhykkeelle 
(VYÖKAS). lyhyt kuitu
puu , ajouraväli 30 m 

Kasaus palstalle (PKAS), 
pitkä kuitupuu , 
ajouraväli 20 m 

Kasaus palstalle (PKAS), 
lyhyt kuitupuu , 
ajouraväli 20 m 
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HAKKUUMENETELMÄT 

· 6.1 Yleistä 

Tässä oppaassa esitellään yleisimmät käytössäolevat hakkuu
menetelmät. Kaikissa niissä pyritään suunnattua kaatoa ja eri
laisia kuitupuun kasaustapoja hyväksi käyttäen saavuttamaan 
olosuhteisiin parhaiten soveltuva työmenetelmä. 

Hakkuumenetelmä osoittaa, mitä kaato- ja kasaustapaa sekä 
ajouraväliä kulloinkin palstalla käytetään. Hakkuutyö voidaan 
aloittaa vasta sen jälkeen, kun käytettävä hakkuumenetelmä on 
tiedossa. Eri hakkuumenetelmät poikkeavat myös työn suun
nittelun osalta selvästi toisistaan. Hakkuumenetelmän valin
taan vaikuttavat mm. hakkuu- ja mittaustapa, kuitupuun pituus, 
ajouraväli , metsäkuljetuskone ja siinä erityisesti kuormaimen 
ulottuvuus sekä sopimus työehdoista. 

Hakkuumenetelmät on jaettu kolmeen pääryhmään hakkuuta
van ja menetelmäkokonaisuuden mukaan seuraavasti : 

- Kasvatushakkuumenetelmät 
- Uudistushakkuumenetelmät 
- Siirtelykaatomenetelmä 

Ennen työn aloittamista työnjohtajan on varmistauduttava siitä , 
että metsurilla on riittävästi tietoa työmaalla käytettävästä työ
menetelmästä, jotta hän pystyy työssään tehokkaaseen ja tur
valliseen työskentelyyn. 

Puutteellisen työtaidon korjaamiseksi työnjohdon on järjestettä
vä tarvittaessa koulutus esim. työnopastajan avulla. Ennen 
opastuksen alkua työnjohtajan on selvitettävä työnopastajalle , 
mitä hakkuumenetelmää opetetaan ja liittyykö kyseiseen mene
telmään jotakin työmaakohtaisuutta esim. puutavaran laadun 
tai lajittelun suhteen . Työnjohtajan ja työnopastajan on hallitta
va hakkuumenetelmät yksityiskohtaisesti . 



6.2 Ka.svatushakkuumenetelmät 

Kasvatushakkuita ovat harvennushakkuut sekä siemen- ja ylis
puiden poisto. Kasvatushakkuissa ajourat on merkittävä ennen 
hakkuun aloittamista. Kun harvennushakkuussa käytetään 20 
m:n uraväliä, on varmistettava, että uraväli on keskimäärin vä
hintään 20 m. Huolellisella ja oikein tehdyllä ajouriensuunnitte
lulla saavutetaan harvennusmallin mukainen korjuujälki ja pa
rannetaan työturvallisuutta. 

Kasvatushakkuussa ohjeidenmukaiset uraväli ja hakkuujälki 
ovat välttämättömiä metsäkuljetuksen hyvän tuottavuuden saa
vuttamiseksi ja puuston vaurioitumisen ehkäisemiseksi. 
Kasvatushakkuissa voi poikkeustapauksissa tulla kyseeseen 
myös pitopuun käyttö. Ennen kuin metsuri ensimmäistä kertaa 
ryhtyy hakkaamaan pitkää kuitupuuta , hänelle on annettava 
siitä työnopastusta. 

Kasvatushakkuussa pitkän kuitupuun palstallekasauksen 
työnvalvonnassa ja työnopastuksessa on erityisesti kiin
nitettävä huomiota siihen , että 

- ajoura on vapaa kuitupuukasoista 
- kasat ja pölkyt ovat kuormattavissa ajouralta 
- kaato ajourien välistä suunnataan lähimmälle uralle 
- suunnattua kaatoa hyväksi käyttäen kasat saadaan 

samalle kuormauslinjalle 
- pitopuuta käytetään kuormaimen ulottuvuuden ulko

puolelle jääville puille 
- kasan koot ovat työehtosopimuksen mukaisia. 

Hakkuu on ajoitettava kasvatushakkuissa siten , että 

- jäävä puusto ei tarpeettomasti vaurioidu, esim. taimisto 
ylispuiden poistossa 

- metsäkuljetus voidaan tehdä esim. puustovaurioiden 
kannalta otollisissa olosuhteissa 

- puutavara ei ehdi pilaantua 
- jälkimitan kyseessä ollen hakkuutiliviivettä ei pääse 

syntymään. 



Kaato suunnaten ja kasaus ajouran varteen 3 - 10 m:n kaistal
le, ajoura vapaa, ajouraväli 30 m ja ajouran leveys enintään 4 
m. 

Menetelmää käytetään lyhyen (enintään 3.5 m) kuitupuun 
kasauksessa. Menetelmä edellyttää, että metsäkuljetukseen 
on käytettävissä metsätraktori , jonka kuormaimen ulottuvuus 
maanpinnan tasossa on noin 10 m. 

Kasat sijoitetaan ajo uran molemmin puolin 3 - 10 m:n kaistalle 
ajouran keskiviivasta lukien työnjohdon antamien ohjeiden mu
kaan. Kuitupuun kasat sijoitetaan kokonaan tämän kaistan si
sään. Jos kasan alla käytetään aluspuuta, sijoitetaan se kau
kana olevan kasan ajouranpuoleiseen päähän ja ajouravarren 
kasoissa kasan keskelle. Kaasamatta jäävät järeät kuitupuu
pölkyt merkitään. Lumen aikana hakkuu ja metsäkuljetus on 
ajoitettava siten , että kasojen ja pölkkyjen liputus ei ole tar
peen. 

Kasaus 
vyöhykkeelle 

Kasaus vyöhykkeelle, lyhyt kuitupuu, ajouraväli 30 m 



'<asaus palstalle Kaato suunnaten ja kasaus palstalle , ajoura vapaa, ajouraväli 
vähintään 20 m ja ajouran leveys enintään 4 m. 
Menetelmää voidaan käyttää kasvatushakkuuleimikoissa ly
hyen ja pitkän kuitupuun (5 - 6 m) hakkuussa. Menetelmän 
käyttö edellyttää lisäksi , että metsätraktorin kuormaimen ulottu
vuus maanpinnan tasqssa on noin 1 O m. Pitkän kuitupuun 
hakkuussa ajouraväli voi olla myös 30 m. 

Kasat muodostetaan suunnattua kaatoa hyväksi käyttäen siirtä
mällä pienet pölkyt isojen viereen . Kasojen ja pölkkyjen tulee 
olla kuormattavissa ajouralta. Kasoja ei sijoiteta ajouralle = 
ajoura vapaa. 

Tällä harvennushakkuumenetelmällä kevennetään kasaustyötä. 

Ajourien suunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä sii
hen, että 

- ajouraväli on keskimäärin vähintään 20 m 
- ajourat ovat mahdollisimman suoria 
- ajouraleveys on keskimäärin enintään 4 m. 

' 
20m 

-- ~ 
Kasaus palstalle, pitkä kuitupuu, ajouraväli vähintään 20 m 



Ajouran varressa ja kauempana palstalla olevat kasat pyritään 
sijoittamaan suunnattua kaatoa hyväksi käyttäen samalle kuor
mauslinjalle , jotta kasaustyö helpottuu , kasan koko kasvaa, 
kuormaus nopeutuu ja jäävän puuston vaurioituminen välttyy. 
Jos kasan alla käytetään aluspuuta, sijoitetaan se kaukana ole
van kasan ajouranpuoleiseen päähän ja ajouran lähellä olevis
sa kasoissa kasan keskelle. Ajouran varrella ajouran suuntai
sesti sijoitetun kasan kuljetusuuntaan olevan pään sekä ka
sausvyöhykkeellä ajouran puoleisen kasan pään on oltava ta
sainen. 
Lumen aikana hakkuu ja metsäkuljetus on ajoitettava siten, että 
kasojen ja pölkkyjen liputus ei ole tarpeen . 
Ajouran keskiväliltä puut kaadetaan lähimmälle ajouralle päin , 
jolloin kasat tulevat kuormaimen ulottuville ja etenkin ajouran 
lähelle muodostuu isoja kasoja. 

Menetelmä soveltuu käytettäväksi runsaasti pieniläpimittaisia 
runkoja sisältävissä vähäoksaisissa (oksaisuusluokat 1 ja 2) 
ensiharvennusmänniköissä ja -koivikoissa. Kuitupuu hakataan 
pitkäksi. Mets~traktorissa on oltava pitkäulotteinen kuormain. 
Ajouraväli on 20 - 30 m ja ajouran leveys enintään 4 m. 
Metsuri valitsee poistettavat puut, ja mittausmenetelmänä käy
tetään metsurimittausta. Metsurimittaus sisältää päivittäisen 
puidenluvun ja läpimitan (du) mittauksen sekä päivittäisen 
hakkuun aloituskohdan merkinnän. 
Menetelmässä pienet, R1-luokkaan (7.6 - 9.5 cm) kuuluvat run
got hakataan karsimattomina kokopuun siirtelykaatomenetel 
mällä ja R2 - R6-luokkiin (9.6 - 24.5 cm) kuuluvat rungot tava
ralajeiksi samoihin kasoihin . 
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Osapu u-a i nespuu· 
menetelmä 



Tavaralajeiksi valmistettavat rungot hakataan suunnattua kaa
toa hyväksi käyttäen palstoille kasoihin. Kasausmenetelmä on 
sama kuin pitkän kuitupuun palstallekasauksessa. 

Pienet rungot valmistetaan osapuuksi samanaikaisesti tavara
lajeiksi hakattavien runkojen kanssa kokopuun siirtelykaato
menetelmällä ja kaadetaan samoihin kasoihin kuin tavaralajeik
si valmistetut rungot. Suuremmat kuin R6-luokkaan kuuluvat 
rungot mitataan muulla mittausmenetelmällä, mutta kasaus
menetelmä on sama. Kasojen on oltava ajouralta kuormatta
vissa jäävää puustoa vaurio ittamatta. 

Menetelmää ei käytetä, jos 
- jäätyneet oksat haittaavat siirtelykaatoa 
- puussa oleva lumi haittaa siirtelykaatoa 
- lunta on syystalvella yli 25 cm. 

20m 

Osapuu-ainespuumenetelmä, pitkä kuitupuu, 
ajouraväli 20 m 



6.3 Uudistushakkuumenetelmät 

Uudistushakkuita ovat avo- ja siemenpuuhakkuut. Avo- ja sie
menpuuhakkuussa hakkuumenetelmän valintaan vaikuttavat 
hakattavan puuston tiheys, maasto sekä metsätraktorin kuor
maimen ulottuvuus. Ajouria ei merkitä yleensä palstalle ennak
koon , vaan ne muodostuvat metsurin työskennellessä työnjoh
tajan ohjeiden mukaisesti suunnattua kaatoa käyttäen. 

Ajouran paikkaa ja suuntaa valittaessa on otettava huomioon 
metsäkuljetusuunta ja -matka sekä metsäkoneen liikkumismah
dollisuudet. Rinnemaastossa ajourat tulee suunnata sivukalte
vuuden välttämiseksi rinteitä ylös ja alas. 

Upottavat sekä muut vaikeat maastokohdat on kierrettävä . 
Vaikeissa maastoissa on suunniteltava ja ~erkittävä ajourat. 

Ajourien väli on 15 - 30 m sen mukaan, mitkä ovat hakattavan 
puuston tiheys, kuitupuupölkkyjen pituus, kasaustapa, maasto 
ja kuormaimen ulottuvuus. Ajouran leveys on vähintään 4 m. 

Kaato ja kasaus on tehtävä siten , ettei ajourille jää kuitupuu
kasoja ja että ajourat jäävät mahdollisimman vapaiksi tukeista. 
Yleensä uralle ei jää kuin siinä kasvaneiden puiden tyvitukkeja 
ja joskus välitukki , joiden tulee olla uran suuntaisesti. 

Työnjohdon on valvottava, että kasan koot ovat työehtosopi
muksen mukaisia. 

Kaato suunnaten ja kasaus palstalle , ajoura vapaa, ajouraväli 
20 - 30 m. Ajouran leveys vähintään 4 m. 

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

Ajouran keskiväliltä puut kaadetaan lähimmälle ajouralle päin , 
jolloin kuitupuupölkkyjen kasaus helpottuu, kasan koko kasvaa 
ja kasat sekä tukit tulevat kuormaimen ulottuville. 

Kasaus palstalle, 
ajoura vapaa 





Kaato suunnaten, kasaus suorien ja ajoura vapaa. Ajouraväli 
15 - 20 m. Tiheissä leimikoissa ajouria tehdään enemmän ja 
harvoissa vähemmän. Ajouran leveys vähintään 4 m. 
Menetelmää voidaan käyttää avo- sekä siemen- ja ylispuuhak
kuussa, joissa kuitupuu hakataan pitkäksi (5 - 6 m) . Palstalla 
olevat pölkyt käännellään kouraisuyksiköihin maasto ja kulje
tussuunta huomioon ottaen. Ajouralle voivat jäädä suurimmat 
tukkipuupölkyt. Kouraisuyksiköiden alle ei tarvitse laittaa alus
puita. 

Suorinta, ajoura vapaa, ajouraväli 15 - 20 m 

Ajoura on pidettävä riittävän leveänä, muutoin työskentely vai 
keutuu. Puutavaralajit on pidettävä erillään ; sitä helpottaa 
oikea kaatojärjestys. Kouraisuyksiköissä pölkkyjen päiden on 
oltava metsäkuljetuksen kannalta riittävän tasaisesti. 
Hakkuutähteitä ei saa jäädä kouraisuyksiköiden päälle . 

Suorinta, ajoura 
vapaa 



6.4 Pieni läpimittaisen kokopuun-siirtely
kaatomenetelmä 

Menetelmää käytetään leimikoissa, joissa siirtelykaadolla ha
kattavien puiden keskijäreys on enintään 86 dm3/runko ja läpi
mitta (d 1 _3) enintään 21.6 - 24.5 cm (R6) . Isommat puut on val
mistettava puutavaraksi ja mitattava muulla menetelmällä. 
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Siirtelykaatomenetelmää ei käytetä, jos 
- jäätyneet oksat haittaavat siirtelykaatoa 
- puussa oleva lumi haittaa siirtelykaatoa 
- lunta on palstalla syystalvella yli 25 cm. 

Siirtelykaato on yhdis
tettyä kaato- ja siirtely
työtä. Siirtelyllä kaa
dettavat R1 - ja R2-luo
kan puut metsuri siir
tää kaatosahauksen 
jälkeen puun kaatu 
misliikettä hyväksi 
käyttäen kouraisuyk
sikköön . Runkojen 
kaatovaiheessa voi 
käyttää apuna nosto
koukkua. Siirtelykaato 
ei edellytä puiden kan
tamista tai raahaamis
ta kouraisuyksikköön . 



R3 - R6-luokan puut kaadetaan suunnaten. Niitä ei edellytetä 
siirrettävän kouraisuyksiköihin siirtelykaatotekniikalla. 
Ajouralla olevat R1 - ja R2-luokan puut siirretään ajouran var
teen kouraisuyksiköihin . R3 - R6-luokan ajouralla olevista puis
ta katkaistaan tyveltä noin 2.5 m:n pölkky, joka käännetään 
kouraisuyksiköihin ajouran varteen. _ 
Kouraisuyksiköt suunnataan yleensä kohtisuoraan .ajouraa vas
taan. Jos niitä joudutaan sijoittamaan ristikkäin tai jos puulajit 
on eroteltava, työnjohto antaa siitä ohjeet 
Siirtelykaatomenetelmässä kouraisuyksiköt tulee sijoittaa siten , 
että 
- ajoura on vapaa 
- kouraisuyksiköt ovat kuormaimen ulottuvilla 
- kuormauksessa on esteettömät kuormauslinjat 
- kouraisuyksiköt ovat yleensä ajouraa kohti , uran vieressä 

myös vinoittain. 

Puut kaade.taan ja kasataan siirtelykaatomenetelmällä kourai 
suyksiköiksi palstalle. Ajoura on vapaa, ajouraväli on noin 30 
m ja ajouran leveys enintään 4 m_ 

Menetelmä edellyttää, että metsuri 
valitsee puut 
määrittää minimirungon 
mittaa rinnankorkeusläpimitan ja lukee puut 
R-luokkiin 
siirtelee siirtelykaadolla valmistettavat rungot 
kouraisuyksikköön ja katkoo ne noin 5 m:n 
ohjepituuteen 
kaataa erilliskaadon rungot suunnatusti ja katkoo ne 
5 m:n ohjepituuteen 
sijoittaa kouraisuyksiköt siten, että ajoura on vapaa 
ja että kouraisuyksiköt ovat kuormaimen ulottuvilla 
esteettömillä kuormauslinjoilla, yleensä ajouraa kohti 
merkitsee päivittäisen hakkuun aloituksen rajakohdan 
kirjaa päivittäiset työmäärätiedot lukulomakkeelle 
runkolajeittain ja R-luokittain 
erottelee tarvittaessa puulajit 
raivaa tarvittaessa hakkuualueen. 

Siirtelykaato
menetelmä kasvatus· 
hakkuissa 



Hakkuu aloitetaan ajouran perältä. 

Ensin valitaan kouraisuyksikön paikka ja kaadetaan kasan pai
kalla olevat rungot. 
Puiden kaato aloitetaan ajouralta tai aivan sen läheltä suunna
ten uralta pois päin. Kaato etenee kohti ajouravälin keskustaa. 
Kun kaato etenee, kasa katkaistaan ohjepituuteen - noin 5 m -
jolloin muodostuu kaksi peräkkäistä kouraisuyksikköä. Ajouran 
reunasta 3 - 8 m:n vyöhykkeeltä kaadettavat R1 - ja R2-luokkiin 
kuuluvat puut voidaan kaataa ja kasata suunnaten joko uralta 
pois päin tai uralle päin . Tyvet tulevat silloin kasan kat
kaisukohtaan. 

Kun kaatosuunta vaihtuu uralle päin , katkaistaan takimmainen 
kasa ohjepituuteen. Sen jälkeen kaadetaan puita samaan ka
saan ajouralle päin. Kun palataan uralle, katkaistaan uralle päin 
kaadetut puut ohjepituuteen . 



Viimeksi kaadetaan R3 - R6-luokkiin kuuluvat puut ajouran reu
nasta 3 - 8 m:n vyöhykkeeltä vinosti uralle päin kasojen päälle 
~ten , että ajoura pysyy auki ja puut tulevat kuormaimen ulottu
ville. Puut katkotaan ohjepituuteen. 

- Kouraisuyksikköön tulevat rungot voidaan kasata molempiin 
suuntiin . 

- Yli 8 m:n puista muodostetaan kaksi peräkkäistä kouraisu
yksikköä. 

- Kouraisuyksikköjen ulkopuolelle jäävät latvat katkotaan 
tyvien tasolta. 

- Kouraisuyksikön sisään jääviä latvoja ei tarvitse poistaa. 

Kouraisuyksikkö 
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Kouraisuyksikön 
teko 



S" ~~.rtelykaatomenetel-
a avohakkuussa ... Puut kasataan siirtelykaatomenetelmällä kouraisuyksiköiksi 

palstalle. Ajoura on vapaa . 

Harva- ja lyhytpuustoisissa leimikoissa ajouraväli on 25 - 30 m. 

Kouraisuyksiköt tehdään yleensä ajouraa kohti. Tiheissä ja pit
käpuustoisissa leimikoissa voidaan toimia ilman ajouria. Silloin 
siirtelykaato on yhdensuuntainen. 

Kouraisuyksiköt katkotaan noin 5 m:n ohjepituuteen. 

1. Harvat ja lyhytpuustoiset kohteet 

2. Tiheät ja pitkäpuustoiset kohteet 



Puuta kaadetaan ja kasataan siirtelykaatomenetelmällä kourai 
suyksiköiksi palstalle. Ajoura on vapaa, ajouraväli on vähin
tään 20 m ja ajouran leveys enintään 4 m. 

Kouraisuyksikössä tulee kaikkien runkojen olla samansuuntai
sesti . 

Kouraisuyksiköt tulee suunnata tyvet edellä ajouraa kohti kuor
maimen ulottuville . 

J .... 
20m 

Pieniläpimittaisen 
kokopuun siirtely
kaato kourasahalla 
varustetulle metsä
traktorille, 
kasvatus hakkuut 

Siirtelykaato kourasahalla varustetulle metsätraktorille, 
kasvatushakkuut, ajouraväli 20 m 



PUUTAVARALAJIEN LAATU- JA 
MITTAVAATIMUKSET 

7.1 Yleistä 

Puunjalostuksen ensimmäisen työnvaiheen tekee metsuri. 
Varsinkin sillä, miten sahatukit ja vanerikoivutukit katkotaan , 
voidaan ratkaisevasti vaikuttaa jalostusarvoon; väärä katkonta 
aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä puutavaran jalostuk
sessa. On tärkeää, että metsuri tuntee tarkoin puutavaran 
laatu- ja mittavaatimukset, jotta rungoista saadaan mahdolli
simman paljon hyvälaatuista raaka-ainetta. Työmaakohtaiset 
laatu- ja mittavaatimuksia koskevat ohjeet antaa työnantaja. 

Työmaavalvonnan ja työnopastuksen onnistumisen 
perusedellytys on, että työnjohtaja ja työnopastaja 
tuntevat puutavaran laatumääritelmät ja niiden mer
kityksen puutavaran jalostukselle. 

Työmaiden työohjeissa on erityisesti kiinnitettävä 
huomiota puutavaran laatu- ja mittavaatimuksiin ja 
työnjohdon on jatkuvasti valvottava niiden toteutta
mista. 

Metsuri opastetaan karsimaan järeän rungon tukki
osa ennen katkontaa, jolloin laatu- ja mittavaatimuk
set voidaan katkonnassa ottaa asianmukaisesti huo
mioon. 



7.2 Sahatukit 

Runkoa on tarkastettava ennen sen kaatoa. Silloin näkee par
haiten rungossa olevat viat ja luonnolliset katkaisukohdat. 

Rungon tukkiosa on karsittava ennen katkontaa. Runko on 
katkaistava vian tyvipuolelta ja kun laatu selvästi muuttuu , mi
käli rungonosa täyttää tukkia koskevat mittavaatimukset. 

Sahatavaran laatu luokitetaan kappaleen huonoimman kohdan 
mukaan. Siksi työmaanvalvonnassa ja työnopastuksessa on 
tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei tukin latvaan tule huo
nompaan laatuluokkaan kuuluvaa osaa. 

Työnjohdon on annettava työmaakohtaiset ohjeet 
- sahatukkien laatuvaatimuksista 
- pituus- ja läpimittavaatimuksista 
- sorvipuista ja erikoispölkyistä ym. 
- tyveysten ja " tumppien" katkonnasta. 

- Katkonnassa on noudatettava laaturajoja. Tukeiksi 
katkaistaan vain rungon sahauskelpoinen osa. 

- Pitkistä, yli 60 cm:n " lumpeista" on tehtävä kuitu
puupölkkyjä, jos ne täyttävät kuitupuun laatuvaati
mukset. 

- Rungon koko tukkiosa on käytettävä hyväksi, 
jos laatu- ja mittavaatimukset sen sallivat. 

- Hyvänlaatuinen (oksaton tai vähäoksainen) osa 
tehdään omaksi tukikseen. Hyvälaatuisen tukin 
jalostusarvo on selvästi suurempi kuin minimilaatu
vaatimusten mukaisen tukin. Kuiva- ja terveoksaiset 
rungonosat on pyrittävä katkaisemaan eri tukeiksi. 

- Suorista ja tasalaatuisista rungonosista tehdään 
pitkiä tukkeja. 

• Runko katkaistaan vian tyvipuolelta, esim. poika
oksan, koron, tervasroson ja haaran alta. 

- Tukin latvaan ei saa jättää vikaa, jota ei ole muualla 
tukissa. 

- Määräpituiset tukit katkotaan ±3 cm:n tarkkuudella. 
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Havutukkien teon 
yleisohjei ta 



Mänty- ja kuusitukeissa sallitaan rajoitetusti seuraavia vikoja, joiden 
suurimmat sallitut arvot saa kulloinkin voimassa olevasta laatuohjeesta: 

- Oksat: terveet, kuivat, lahot ja poikaoksat. Suurin sallittu 
oksankoko on riippuvainen tukin laatuluokasta ja latvaläpi
mitasta. 

- Lenkous: riippuvainen tukin latvaläpimitasta. 
- Lahotonta koroa, joka on tukin yhdellä sivulla ja jää sen 

latvalieriön ulkopuolelle. 
- Tervasrosoa. 
- Suoraa sydänhalkeamaa. 

• - Oksakyhmyjä. 

\ 
\ \ 

\ \ 
\ \ 

\ \ 
\ 

' 
\\ 

\ \ \ 



Tukkien minimilatvaläpimitat mitataan kuoren päältä ohuimmal
ta puolen. 
Työnjohtajan on annettava työmaakohtaiset tukkien katkonta
ohjeet. 

Oksat 

Oksa on kuiva , jos vähintään puolet sen kehästä 
on irti ympäröivästä puusta. Oksa on laho, jos sen 
poikkileikkaus on kauttaaltaan tai suureksi osaksi 
pehmeää lahoa, joka jatkuu puun sisään. Osuus 
katsotaan suureksi , jos pehmeän lahon arvioidaan 
ulottuvan sahatavaran pintaan saakka. Poikaoksa 
on oksa, jonka ylähankaan jää kuorta oksaa pin 
nanmyötäisesti veistettäessä. Poikaoksia ·sallitaan 
vain yksi tukkia kohti. 

Oksan paksuuden mittaus 

Oksa mitataan pinnanmyötäisesti karsitun tukin pi
tuussuuntaa vasten kohtisuoraan. 

Oksa kyhmy 

Erittäin suuria oksakyhmyjä ei tukissa sallita . 

Havutukkien 
minimiläpimitat 

Ml1TAU5 



Lenkous 

Lenkoudella tarkoitetaan tukin tasaista 
käyryyttä . Se mitataan tukin keskiviivan 
suurimpana poikkeamana tyven ja latvan 
keskipistettä yhdistävästä suorasta. 

Mutkat ja monivääryys 

LATVA
LPM 
19 cm 

Latvalieriön ulkopuolelle jäävä mutka voi
daan jättää tukin tyveen. 

Tukin latvaan ei saa jättää mutkaa. 

Jyrkkä mutka on sahattava kokonaan pois 
tekemällä hylkyleikko tai vähintään 2 m:n 
kuitupuupölkky. 

~ --- -

~Coe~ 



Lahoton koro 
Sallitaan latvalieriön ulkopuolella tukin 
yhdellä sivulla. 

Tervasroso 
Säännöllisen muotoisessa tukissa salli
taan enintään puolet tukin piiristä. 

Suora sydänhalkeama 
Suoran sydänhalkeaman pituus saa olla 
enintään puolet tukin latvaläpimitasta. 

- - --



Sahatukeissa ei sallita seuraavia vikoja: 

Pehmeää tai kovaa lahoa 

Halkeillutta vesisiloa 

lervasrosoa, joka on halkeillut 
t~i jota on yli puolet tukin pii
ristä tai tukki on tullut epä
rnuotoiseksi 

Rengashalkeamaa 

Sinivikaa ja toukanreikiä; 
sahatukin on oltava tuoreesta 
puusta tehty 

Suuria oksakyhmyjä 

Mutkia ja monivääryyttä 



Halkeamia, repeämiä tai korjuuvaurioita 

Kahta erilaatuista maksimisuuruista vikaa 

Maksimilenkoutta ja keskikoroa 

Haaraa; tuk~n sisälle ei saa jäädä kuorta 

Ne rungonosat , joissa on yllämainittuja vikoja, on "lumpattava" 
pois tai valmistettava kuitupuuksi , jos ne täyttävät kuitupuun laa
tuvaatimukset. 
Kesäaikana korjattavien leimikoiden ajoitus ja puutavaran kuljetus 
on suunniteltava niin, että sinistymisvikoja ei pääse syntymään. 



~arieri koivutukkien 
eori yleisohjeita 

t:n 

7.3 Vanerikoivutukit 

Vaneritukki valmistetaan laatu- ja mittavaatimukset täyttävistä 
tuoreista koivurungoista. 
Runkoa on tarkasteltava ennen sen kaatoa tukkiosan ulkoisten 
vikojen havaitsemiseksi. Silloin ne näkyvät parhaiten. Tukkia 
tarkastellaan 15 dm:n pituisina osina, jolloin vikojen enimmäis
määrä sekä vikavähennyksien (välivähennys) sijainti ja pituus 
tulevat parhaiten otetuiksi huomioon. Välivähennyksen 
molemmin puolin on oltava laatu- ja mittavaatimukset täyttävää 
rungonosaa vähintään 15 dm. 
Runko on kaadettava huolellisesti . Vaneritukin arvokkaimman 
osan repeäminen on estettävä. 
Runko on myös karsittava huolellisesti ; runkoa ei saa vahin
goittaa. 
Välivähennyksen piiriin kuuluva pystyoksa on poistettava pin
nanmyötäisesti runkoa vahingoittamatta. 
Koivutukit on katkottava mahdollisimman pitkiksi laatu- ja mitta
vaatimukset huomioon ottaen. 
Määräpituiset tukit on katkottava ±3 cm :n tarkkuudella. 

Työnjohdon on annettava työmaakohtaiset ohjeet 
- tyveysten ja "lumppien" katkonnasta 
- vanerikoivutukkeja koskevista laatuvaatimuksista 
- pituus- ja läpimittavaatimuksista. 

Vanerikoivutukeissa sallitaan rajoitetusti seuraavia 
vikoja, joiden suurimmat sallitut arvot saa kulloinkin 
voimassaolevasta laatuohjeesta: 

- Oksat: terveet, kuivat ja !ahot sekä oksakyhmyt. 
Suurin sallittu oksaisuus on riippuvainen oksien 
laadusta, läpimitasta ja määrästä. 

- Lenkous: riippuvainen tukkiosan läpimitasta. 

- Kovapohjaiset korot, umpihaavat ja tuoheamat. 

- Värillinen puu ja sydänhalkeama. 

Vanerikoivutukkien minimiläpimitan mittaus 
Vanerikoivutukin minimilatvaläpimitta mitataan kuoren 
päältä ohuimmalta puolen. 



Oksat 

Oksan paksuus mitataan puun pituussuuntaa vasten kohti 
suoraan kuten sahatukissa. Ennen mittausta oksa poistetaan 
pinnanmyötäisesti . 

Kun terveen oksan paksuutta mitataan , otetaan oksapuun 
tumma osuus huomioon. 

Kuivaksi oksa katsotaan silloin , kun se on kokonaan tai osittain 
kuollut. Kuollut oksa on väriltään tummempi kuin tuore oksa. 
Paksuuden mittauksessa otetaan huomioon kuollut osa oksas
ta. 

Oksa on laho silloin , kun pehmeä laho jatkuu oksasta puun si 
sään . Lahon oksan paksuus mitataan samoin kuin kuivan 

- oksan . 

Oksakyhmy on suuri , jos rungosta pinnanmyötäisesti karsitta
essa paljastuu laho tai kuiva oksa. 

Esimerkkejä sallituista vioista ja lenkouden mittauksesta 

Värillinen puu ja 
sydän halkeamat 

15 dm 

Kovapohjaiset korot 

Umpihaavat ja tuoheamat 

Lenkouden mittaus 

15 dm 



Työnjohdon tulee kiinnittää työmaan valvonnassa ja 
työnopastajan opastuksessa erityistä huomiota vaneritukkien 
apteerauksessa 

- minimiläpimittaan 
- tukkiosan lenkouteen ja mutkaisuuteen 
- kuivien oksien määrään ja laatuun 
- välivähennysten tekoon . 



Vaneritukissa ei sallita seuraavia vikoja: 

Oksaryhmäksi katsotaan vähintään 3 
isoa oksakyhmyä tai/ja kolme 3 cm :n 
oksaa, jotka ovat enintään 20 cm :n 
pituisella rungonosalla. 

Pystyoksia 

Lahopohjaisia koroja 

Pehmeää lahoa 

Pintahalkeamia 

Monivääryyttä 

Äkkimutkia 

Vieraita esineitä 

Jos vaneritukissa on edellä mainit
tuja vikoja, ne on katkaistava pois 
tai tehtävä välivähennys tukin pi
tuudesta. 

Kaksi maksimivikaa sisältävä run
gonosa on vaneripuuksi kelpaama
ton. 



Välivähennykset 

Vaneritukin laatua tarkastellaan 15 dm:n pituisissa osissa ty
vestä alkaen. Välivähennysten jälkeen alkaa uusi tarkastelu 15 
dm:n osissa. Suurin sallittu välivähennysten määrä on 15 
dm/tukki. . 

Laatuvaatimukset täyttävää puuta on oltava välivähennyksen 
molemmin puolin vähintään 15 dm. 

VÄLIVÄHENNYKSET 

Välivähennyksen merkitseminen 

~~!~vähennyksen sijainti tukissa on merkittävä työnjohdon ohjeiden mukaan. 
ahvähennyksen pituus ilmoitetaan 3 dm:n tarkkuudella. 

Tukin pituusmerkintä 

Tukin latvapäähän tehdään liidulla tukin pituusmerkinnät siten , 
että erikseen on merkittynä tukin kokonaispituus ja erikseen vä
livähennysten määrä. Työnjohdon tulee työmaan valvonnan yh
teydessä tarkkailla, että kaikki metsurit ovat ymmärtäneet oi 
kein pituutta koskevat merkintäohjeet. 

15 dm VÄLIVÄHENNYS 



7.4 Kuitupuu ja erikoispuutavaralajit 

- Kuitupuun minimipituus on noin 3 m. 
- Apumitta - pituus vähintään noin 2 m - hyväksytään vain tukki-

puurunkojen apteerauksen yhteydessä. 
- Mittavälinettä apuna käyttäen kuitupuun pituuspoikkeamaa 

voi olla ±3 cm kuitupuun ohjepituudesta. 
- liman mittavälinettä katkoti.m kuitupuun pituus saa poiketa 

siten , että noin 90 % pölkyistä on katkottu 1 O %:n tarkkuudella 
ja loput - noin 10 % pölkyistä - 20 %:n tarkkuudella ohjepituu
desta. 

- Kaikkien kuitupuulajien jalostusprosessit ovat arkoja hiilelle ja 
noelle, joten nuotiota ei saa sijoittaa lähelle pystypuita tai puu
tavaraa. 

- Merkkaukseen on käytettävä kuitukangasnauhoja . 
- Kasoissa ei saa olla vieraita esineitä ja kasoista on poistetta-

va vieraat esineet kuten muoviesineet, työkalut ym. 
Kuitupuun laadun valvonnassa ja työnop?stuksessa päähuo
mio tulee kiinnittää lahon määrään , minimiläpimitan noudatta
miseen ja puutavaralajien erillään pitämiseen . 

Mäntykuitupuu (sellupuu) 

Kuitupuun yleiset 
teko-ohjeet 

- Mäntykuitupuuta valmistetaan männyistä tai kuusista: 

2 

3 

4 

Minimilatvaläpimitta on 6 cm kuoren alta. Maksimiläp1-

mitta sovitaan kauppakohtaisesti. 
Nokea, hiiltä ja muovia ei sallita. 

- Mutkaiset pölkyt laitetaan pinon päälle. 
- Värivikaa sallitaan. 

Lahoa kuusta tai mäntyä sallitaan rajoitetusti . 
- Lahot pölkyt laitetaan omaan pinoonsa. 

Lahorajoitukset .. 
Kaikenlainen laho (pehmeä, kova, ontto) on hyödytönta 
sellutehtaalla. 
Laho puu kuluttaa turhaan kemikaaleja ja huonontaa sel
lun laatua. Lahosta ei saada sellua. 

Lahoa sallitaan: 
- Puolet pölkyn läpimitasta (sydänlahoa) 
- Lahoa sisältävissä pölkyissä tulee olla tervettä puuta 

vähintään minimiläpimitan määrä. 

1-2 
Kelpaa sellupuuksi 
3-4 
Ei kelpaa sellupuuksi 
Näissä pölkyissä on liian paljon eriasteista lahoa. 
Niistä on "lumpattava" pätkä pois. 



3 

4 

2 

3 

4 

Kuusikuitupuu (hiomopuu) 
- Valmistetaan täysin tµoreista , terveistä 

kuusista. 
- Minimilatvaläpimitta on 6 cm kuoren alta, 

maksimiläpimitta sovitaan kauppakohtai
sesti. 

- Lahoa ei sallita . 
- Jyrkkiä mutkia ei sallita. 
- Nokea, hiiltä ja muovia ei sallita. 
- Kuivaa puuta ei sallita. 
- Värivikaa ei sallita. 

1-2 
Vain täysin tuore ja terve kuusipuu 
kelpaa hiomopuuksi. 

3-4 
Ei kelpaa hiomopuuksi 
Vikaiset pölkyt laitetaan sellupuupinoon , 
lahot kuitenkin erilleen omaan pinoonsa. 

Koivukuitupuu (sellupuu) 
Valmistetaan tuoreista koivuista. 

- Minimiläpimitta on 6 cm kuoren alta. 
Koivukuitupuun joukossa ei sallita muuta 
lehti puuta. 

- Jyrkkiä mutkia ei sallita . 
- Nokea, hiiltä ja muovia ei sallita. 
Lahoa sallitaan: 

Puolet kuorettomasta läpimitasta. 
- Lahoa sisältävissä pölkyissä tulee olla 

tervettä puuta vähintään minimiläpimitan 
määrä. 

1-2 
Kelpaa koivukuitupuuksi 
3-4 
Ei kelpaa koivukuitupuuksi 
Näissä pölkyissä on liian paljon eriasteista 
lahoa. Niistä on "lumpattava" pätkä pois. 

Muut lehtipuut 
~aatu ja mitat sovitaan tehdas- ja kauppakohtaisesti . Työnjohto antaa erikseen laatu-, 
atkonta- ja kasausohjeet. 

~r.ikoispuutavaralajit 
trrkoispuutavaralajeista työnjohto antaa erikseen laatu- ja katkontaohjeet. 



PUUTAVARAN TYÖMITTAUS
MENETELMÄT 

8.1 Yleistä 

Mittauksella selvitetään valmistetun puutavaran määrä esim. 
palkanmaksun perusteeksi. Puutavaran mittausmenetelmät 
ovat joko ennakko- tai jälkimittausmenetelmiä. 
Ennakkomittaus tehdään ennen hakkuuta ja mittausmenetel 
miä ovat 

- pystymittaus 
- metsurimittaus. 

Jälkimittaus tehdään hakkuun tai lähikuljetuksen jälkeen ja mit
tausmenetelmiä ovat 

- runkojen luku 
- järeän puun mittaus kappaleittain: saha- ja vaneri-
tukit , pylväät 

- pinomenetelmä 
- kehämittaus. 

Mittaustavan ja -paikan valitsee työnantaja mittausta koskeviin 
säädöksiin ja työehtosopimukseen perustuen. 

Työnjohdon on huolehdittava siitä, että 
- mittausvälineet ovat kunnossa 
- metsurilla on grafiittiliitua merkitsemiseen. 

8.2 Ennakkomittaus 

Pystymittausmenetelmää käytettäessä metsurin ei tarvitse mi-
- tata hakkuutyön yhteydessä. Kuitenkin erityistapauksissa mit

tauksia voidaan tehdä työnjohdon ohjeiden mukaan. 
Pystymittauksessa noudatetaan PM P-ohjetta. 
Pystymittauksessa mitataan poistettavien puiden läpimitta rin
nankorkeudelta runkolajeittain 2 cm:n tasaaviin luokkiin. 
Mitatut puut merkitään hakkuupalstoittain maali- tai kovelinmer
kein. 

Puiden luku 
Läpimittaluokat 2 cm:n 
tasaavin luokin 

Pystymittaus 



~etsurimittaus ... 

Puiden kuutiomäärän laskentaa varten puista otetaan koepuita, 
joista mitataan rinnankorkeusläpimitan lisäksi puun pituus ja 
tarvittaessa eri puutavaralajien päättymiskorkeus. 

Koepuiden mittaus 

Mittaustuloksista lasketaan tietokoneella hakkuupalstoittain 
puutavaralajien määrät. 

Niille metsureille, jotka eivät ole ennen tehneet pieniläpimittai 
sen puun hakkuutyötä, on annettava perehtymisaikana riittävä 
työn opastus. Perehtymisaika on kaksi viikkoa ja siltä tulee 
maksaa koulutussopimuksen mukainen palkka. 

Mittauksessa noudatetaan metsurimittausohjetta. 

Mittaus perustuu koepuiden mittaukseen ennen hakkuuta ja 
hakattavien puiden rinnankorkeusläpimitan mittauksen R-luok
kiin hakkuun yhteydessä. 

Koepuiden avulla määritetään läpimittaluokittaiset yksikkökuu
tiot runkolajeittain . 

Koepuista määritettyjen yksikkökuutioiden ja metsurin mittaa
mien läpimittojen perusteella lasketaan puutavaralajien määrät. 



Mittakaulain 

Metsurimittauksen puidenlukuvälineet 

Kappalelaskin 

Elektroninen mitta- ja mittaustietojen keruulaite 

Metsurin tehtävät: 

- Valitsee poistettavat puut työnjohdon ohjeiden 
mukaan. 

- Mittaa runkojen rinnankorkeusläpimitan (d1.3) 
mittakaulainta apuna käyttäen R-luokkiin. 

- Tallentaa runkolajit läpimittaluokittain. 
- Numeroi kasat tarkastusta varten juoksevasti 

päivittäin tai merkitsee hakkuun aloittamisen 
rajakohdan. 

- Kirjaa päivittäiset työmäärätiedot lukulomakkeelle 
runkolajeittain ja R-luokittain. 
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lyömaanvalvonnassa ja työnopastuksessa tulee 
kiinnittää huomiota 

- oikeaan rinnankorkeusläpimitan määrittämiseen 
- kaulaimen asteikon tarkistukseen 
- oikeaan kaulaimen tulkintaan 
- oikeaan työmäärätietojen kirjaamiseen 
- kasojen numerointiin tai päivittäisen aloitus- ja 

lopetuskohdan merkitsemiseen. 

lyönjohtajan tulee lisäksi työntekijäkohtaisesti tarkas
taa runkojen määrää ja jakautumista R-luokkiin . 
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8.3 Jälkimittaus 

Runkojen luku 
Jälkimittauksessa metsuri lukee 
palstan rungot runkolajeittain nii
den järeyden määrittämistä var
ten päivittäin kappalelaskinta ja 
runkojenlukulistaa käyttäen. Tar
kastusta varten kasat numeroi
daan juoksevasti palstoittain ja 
tarvittaessa puutavaralajeittain . 
Tyvet merkitään esim. moottori 
sahaviirulla. 

Työnjohto tarkistaa metsureittain, että rungot luetaan oikein ja että runkojen 
ylösottoon käytetään kappalelaskinta ja runkojenlukulistaa. 

Päivittäinen raja
kohdan merkkaus 

metsurin tekonumero 

- paalut ajouran molemmille reunoille ja merkinnät ajouralle päin. 

Kuitupuun keskipituuden määritys kourakasoista (ohjepituus enint. 3.5 m) 

- pituus määritetään erikseen kullekin 
kasattavalle puutavaralle 

- kasan tasoitettu pituus 5 cm :n luokin 
- paksujen pölkkyjen suurempi vaikutus 

otetaan huomioon 
- ylösottolomakkeelle kasan numero ja 

keskipituus 
- menetelmää voidaan käyttää pino- ja 

kehämittauksen yhteydessä 

~ 
KESKIPITUUS • 3.00 "1 
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Sahatukkien mittaus ..,,, Jos hakkuutyöhön sisältyy tukkien jälkimittausta, tulee metsurin 
saada siihen riittävästi koulutusta. Mittaustarkkuutta seurataan 
tarkastusmittauksin. Työnjohto vastaa siitä, että mittausvälineet 
(mittasakset ja -tikut) täyttävät mittaukselle asetettavat tark
kuusvaatimukset. 

Läpimitta mitataan 

- kuoren päältä 
- latvaleikkauksesta tai 

enintään 3 cm:n päästä siitä. 
Jos mittauskohdassa on oksa
paisuma tai muu paksunnos, 
mitataan tukin paksuus siitä, missä paksunnoksen vaikutus 
tyveen päin päättyy. 

- vaakasuorassa suunnassa. Jos tukki on huomattavan soikea 
eli jos läpimitaltaan 21 cm ja sen alle olevien tukkien latvalä
pimitan ero ristiin mitattaessa on 15 mm tai enemmän ja läpi
mitaltaan 23 cm ja sen yli olevien tukkien vastaava ero on yli 
20 mm, mitataan tukki ristiin. Läpimitta on ristiinmitattujen lä
pimittojen keskiarvo. 

- parittomille 2 cm:n luokille, jolloin tasaavaa luokitusta käyttä
en esim. 17 cm:n luokkaan kuuluvien pölkkyjen läpimitta on 
16.0 - 17.9 cm ja 19 cm:n luokkaan kuuluvien 18.0 - 19.9 cm 
jne. 

Pituudenmittauksessa mitataan 

- määräpituudet 3 dm:n välein 31 dm:stä alkaen 
- mittavälinettä apuna käyttäen ohjepituudet ±3 cm :n 

tarkkuudella 
- ilman mittavälinettä katkotut tukit 3 dm:n tasaavaa 

luokitusta käyttäen 
- yli 61 dm:n tukit 61 dm:n etäisyydeltä tyvestä. 

Puutavaramäärä lasketaan pituus- ja läpimittatietojen pohjalta 
käyttäen alueittaisia yksikkökuutiotaulukoita. 

Metsurin tehtäviin voivat sisältyä työnjohdon ohjeiden 
mukaan 
- runkojen luku, läpimitan mittaus, pölkkyjen päihin 

tehtävät merkinnät sekä mitta- ja laatutietojen kirjaus. 



Läpimitta mitataan 

- kuoren päältä 
- latvaleikkauksesta tai enintään 3 cm:n päästä siitä. Jos mit-

tauskohdassa on oksapaisuma tai muu paksunnos, mitataan 
tukin paksuus siitä, missä paksunnos tyveen päättyy. 

- vaakasuorassa suunnassa. Jos pölkky on huomattavan soi
kea eli jos läpimitaltaan 21 cm tai sen alle olevien pölkkyjen 
läpimitan ero ristiin mitattaessa on 15 mm tai enemmän ja jos 
läpimitaltaan 23 cm ja sen yli olevien pölkkyjen vastaava ero 
on yli 20 mm, mitataan pölkky ristiin . Läpimitta on ristiinmitat
tujen läpimittojen keskiarvo . 

- 2 cm:n tasaavaa luokitusta käyttäen parittomille cm:eille 
kuten sahatukkien läpimitan mittauksessa. 

Pituuden mittaus 

- Mittavälinettä apuna käyttäen 3 dm:n kerr~rnnaisina - ellei 
toisin ole sovittu - välivähennykset mukaan lukien 
31 - 70 dm. 

- Ohjepituudet ::t:3 cm :n tarkkuudella. 
- liman mittavälinettä katkotut tukit mitataan 3 dm:n tasaavaa 

luokitusta käyttäen . 
- Välivähennyksen pituus kirjataan erikseen läpimitta

luokittain. 

Metsurin tehtäviin voivat sisältyä työnjohdon ohjeiden 
mukaan 
- runkojen luku, läpimitan mittaus, pölkkyjen päihin 

tehtävät merkinnät sekä mitta- ja laatutietojen kirjaus. 

Työnjohdon tulee valvoa, että metsuri mittaa oikein. 

Vaneritukkien mittaus 

--



Pylväiden mittaus Läpimitta mitataan 
- keskeltä, kuoren päältä 
- jos puolivälissä on oksapaisuma tai muu paksunnos, 

määrittämällä paksunnoksen molemmin puolin 
yhtä kaukaa mitatun läpimitan keskiarvo 

- 2 cm:n tasaavaa luokitusta käyttäen parittomille cm:eille . 

---

Pituuden mittaus: 

- Määräpituuksiin. 
- Pylväiden tulee täyttää pituutensa katkaisupintojen 

lyhimmältä väliltä. 
- Pituuteen ei sisällytetä sitä osaa, jossa kaatoloven ylä

sahaus ulottuu yli poikkileikkauspinnan halkaisijan 
kolmanneksen . 



Kuitupuun mittaus 

Pino menetelmä 

Pinomenetelmämittauksessa noudatetaan pinomenetelmän 
työmittausohjesääntöä. 

Työnjohto varmistaa ennen työmaan aloittamista, että pinomenetelmän 
mukainen mittaus voidaan tehdä työmittausohjesäännön mukaisesti, jottei 
synny mittaus- ja tilitysviivettä. 

Metsurin tehtäviin voivat sisältyä työnjohdon ohjei
den mukaan 
- tyvien merkintä 
- runkojen luku ja kirjaaminen 
- kasojen keski pituuden määritys (ks. sivua 100) 
- kasojen numerointi tai päivittäisen rajakohdan 

merkintä. 

Pinomenetelmässä mitataan pinon kehystilavuus ja määrite 
tään kiintotilavuusprosentti (ks. pinomenetelmän työmittaus
ohjesääntöä) . 
Kehystilavuuden laskentaa varten mitataan pinon kehys. Pino 
jaetaan 1 :n tai 2 m:n mittaisiin osiin . Kunkin osan keskikorkeus 
mitataan pinon molemmin puolin. 

Kuitupuun keskipituus määritetään näytepölkkyjen avulla varas
topinossa tai kourakasoista palstalla (ohjepituus enintään 3.5 
m) . 

Kehystilavuus saadaan laskemalla yhteen kunkin pinonosan 
korkeuden, leveyden ja pituuden avulla laskettu tilavuus. 
Kiintotilavuusprosentti määritetään pinotiheystekijöiden perus
teella. Niitä ovat pölkkyjen järeys, pinon ladonta, pölkkyjen kar
sinta ja oksaisuus sekä mutkaisuus. 
Pinon puumäärä lasketaan kertomalla saadulla kiintotilavuus
prosentilla pinon kehystilavuus. 



liman mittavälinettä katkotun kuitupuun pituus määritetään 
työmenetelmän sitä edellyttäessä palstalla seuraavasti: 

- Pituus määritetään erikseen kullekin kasattavalle puutava
ralajille. 

- Kasauksen yhteydessä kourakasan toisen pään pölkyt 
kasataan tasan . 

- Mittakepillä tai mittanauhalla mitataan kasalle tasoitettu 
pituus 5 cm:n tasaavin luokin. 

- Paksujen pölkkyjen ohuita pölkkyjä suurempi vaikutus 
kasan keskipituuteen on otettava huomioon. 

- Kasojen keskipituus kirjataan lomakkeelle, johon merkitään 
myös kasan numeron. 

Työnjohdon on työmaan valvonnan yhteydessä tehtävä 
riittävästi tarkastusmittauksia. 



Kehämittaus 

Kehämittauksella voidaan mitata kourakasoissa 1.6 - 3.5 m:n 
määräpituiseksi tai silmävaraisesti katkottua kuitupuuta ja 3.0 -
5.5 m:n määrämittaista parrunaihiota. Pitkän parrunaihion on 
oltava määrämittaista. Kourakasaksi katsotaan vähintään kol
men pölkyn muodostama kasa. Yhden ja kahden pölkyn muo
dostamat kasat mitataan määrittämällä pölkkyjen keskusläpi
mitta. 

Kehämittaus on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vain sil 
loin , kun palstan työmittausta ei tehdä pinomenetelmällä sen 
ohjesäännössä mainitun 14 työpäivän kuluessa kyseisen pals
tan hakkuun päättymisestä. 

Kourakasasta vierinyt pölkky tai pölkyt siirretään kasaan ennen 
kehän mittausta. 

Pölkkyjen latvojen ei tarvitse kourakasassa olla samansuuntai
sesti . 

Kehän mittaus, merkinnät ja tietojen kirjaaminen 
Kehä mitataan kohtisuoraan kasan yli kasan keskikohdalta. 
Kehän mittaus aloitetaan kasan laitimmaisen pölkyn ulkoreu
nasta kasan alapuolen tasosta siten , että mittanauhan 0-kohta 
on tässä tasossa. Mittauksen päätekohta on vastaavasti kasan 
toisen puolen laitimmaisen pölkyn ulkoreuna kasan alapuolen 
tasossa. Alapuolen tasoituksen varmistamiseksi tulee käyttää 
riittävän vahvaa aluspuuta, joka on pyrittävä sijoittamaan kasan 
keskelle. Kehä mitataan aluspuun kohdalta, jos aluspuu on 
kasan keskellä kohtisuorassa. Kehä mitataan 5 cm:n tasaavin 
luokin pyöristäen mittaustulos lähimpään täyteen 5:een tai 1 O 
cm:iin . Esim. jos kehän pituus on 93 cm , luetaan kehä 95 cm:n 
luokkaan, ja jos kehän pituus on 107 cm, luetaan kehä 105 
cm:n luokkaan jne . 



Keskusläpimitan mittaus 

Kehä mitataan ja kasa numeroidaan , kun kasa tai ryhmä lähek
käin olevia kasoja on valmistunut. Kehän mittauksen jälkeen 
merkitään kehän pituus kasan tasaiseen päähän. Samalla on 
syytä lukea tasaisen pään tyvimerkinnät. Sen jälkeen mitataan 
kasan keskipituus ja luetaan kasan toisesta päästä tyvimerkin
nät. Kasan numero, keskipituus ja tyviluku merkitään kasan ta
saiseen päähän. Jos niiden merkitseminen kasaan esim. pieni
läpimittaisten pölkkyjen takia on vaikeaa, merkitään kasaan 
vain kasan numero. 
Jos mittausmerkinnät on tehty kasaan , voidaan kehämitat, kes
kipituudet ja tyviluvut kirjata lomakkeelle eri työnä esim. kerran 
päivässä puutavaralajeittain. Silloin ei jouduta yhtaikaa käsitte
lemään lomakkeita ja mittavälineitä. 
Yhden ja kahden pölkyn kasojen pölkkyjen keskusläpimitat 
määritetään 5 cm:n luokin joko kehämittaus- tai kirjaamisvai
heessa silmävaraisesti. Vain rajatapaukset tarkistetaan mitta
nauhalla tai -tikulla. Keskusläpimitta merkitään lomakkeelle ka
satietojen kirjaamisen yhteydessä puutavaralajeittain. 

Kasan keski pituuden määritys (ks. sivua 100) 

KE5KJP"1JUS • 3.00 M 



Yhden ja kahden pölkyn kasojen keskipituutta ei erikseen mita
ta, vaan kuutiomäärän laskennassa käytetään keskipituutena 
kehämittauksella mitattujen kourakasojen mukaan laskettua 
puutavaralajin keskipituutta. 
Määräpituisen kuitupuun keskipituutena käytetään ohjepituutta. 

Metsurin tehtäviin voivat sisältyä työnjohdon ohjeiden 
mukaan 

tyvien merkintä 
runkojen luku ja kirjaaminen 
kasojen kehän mittaus ja kirjaus 
yhden ja kahden pölkyn kasojen keskusläpimitan 
määritys ja kirjaus 
kasojen keskipituuden määritys 
kasojen numerointi tai päivittäisen rajakohdan 
merkintä. 



Työnjohdon tulee valvoa mm., että 

- kasojen alla on riittävän vahva aluspuu 

- kasoissa ei ole mittaustulosta huonontavia lovia 

- kehä on mitattu kasan keskeltä kohtisuoraan 

- yksittäisten pölkkyjen keskusläpimitat on mitattu. 

109 



PALSTASOPIMUS 

Työnantajan ja metsurin on sovittava ennen työn aloittamista 
työstä maksettava palkka tai palkkaperusteet, joihin kuuluu 
työvaikeusluokitus. 
Tässä työnantajalla tarkoitetaan lähinnä työmaasta vastaavaa 
työn johtajaa. 

Lisäksi työnantajan on ilmoitettava metsurille palstalla käytettä
vät työ- ja mittausmenetelmät sekä puutavaran laatu- ja mitta
vaatimukset. Työvaikeustekijöiden työ- ja mittausmenetelmien 
sekä kulkemisjärjestelyjen selvittämiseksi tehdään aina palsta
sopimus. 

Työnantajan tulee viimeistään työn alkaessa ilmoittaa metsurille 
työmaan työnjohtajan nimi ja se, miten yhteydenpito työnjohdon 
ja metsurien välillä on järjestetty. 

Palstasopimus on tehtävä kahtena kappaleena, joista toinen 
jää työnantajalle ja toinen metsurille . 

Jos metsuri otetaan tekemään vain tietty työ , palstasopimuk
sessa hänelle voidaan ilmoittaa työsuhteen päättymisestä. 

Palstasopimusmallit liitteenä 

Liite 1 Hakkuutyömaan 
palstasopimus 
atk:lla tehtynä 

Liite 2 Palstasopimus 
käsin täytettynä 



MYRSKYTUHOMETSIEN HAKKUU 

- Myrskytuhometsien hakkuussa turvallisuusnäkökohdat tulee 
ottaa huomioon jo leimikkoa suunniteltaessa selvittämällä 
vaarat, ja metsurin tulee saada niistä yksityiskohtaiset ohjeet 
palstan annan yhteydessä. 

- Ennen hakkuun aloitusta on yhdessä metsurin kanssa luota
va kokonaiskuva palstasta ja sen vaaroista. 

- Työnjohtajan on sovittava metsurin kanssa yhteydenpidosta 
ja hälytysjärjestelmästä. 

- Metsurin kanssa on sovittava traktorin tms. käytöstä pahojen 
ryteikköjen selvittämisessä. 

- Yksintyöskentely myrskytuhometsissä on kielletty. 

Työn suunnittelu ja hakkuutekniikka: 

- Työskentely aloitetaan aina myrskyn tulosuunnasta. 
- Ensin kaadetaan vaarallisesti kallellaan olevat puut, jotteivät 

ne pääse yllättäen kaatumaan ja aiheuta vaaraa. 
- Työskentelyn kohteena olevan puun jännitystilat on selvitettä

vä ennen sen valmistamista puutavaralajiksi ja harkittava, 
mitä sahauksesta seuraa. 

- Juurakon mahdollisen kaatumisen suunta on arvioitava 
ennen tyvileikkausta. Juurakon kaatuminen voidaan estää 
jättämällä tyvitukki irrottamatta juurakosta. Se nostetaan 
metsäkoneella pystyyn ja kaadetaan. 

- lrtisahattujen juurakoiden kaatumista on varottava myöhem
minkin. 

- Sen juurakon takana, josta runko on irrotettu , ei saa työsken
nellä. Se voidaan välttää hyvällä työnsuunnittelulla. 

- On varottava erityisesti iskuja, joita aiheuttavat kaarille pin
gottuneet pienet puut, pensaat ja oksat. 

- On oltava selvillä, missä työtoverit työskentelevät. 



Työnjohdon on tiedettävä, että 

- myrskytuhohakkuussa käytetään vain ammattitaitoisia 
metsureita • 

- metsurit opastetaan ennen töiden aloittamista turvallisten 
työmenetelmien , turvavarusteiden ja työhön soveltuvien 
apuvälineiden käytössä 

- myrskytuhohakkuissa tulee tehostaa työmaanvalvontaa ja 
ensiapuvalmiutta 

- työnjohtaja antaa ohjeet metsäkoneiden käytöstä pahojen 
ryteikköjen , juurakoiden ja konkeloiden korjuuseen liittyvis
sä asioissa. 

Työnopastajan on kiinnitettävä huomiota 

- vaarojen korostamiseen 
- oikeaan, turvalliseen hakkuutekniikkaan 
- työskentelyjärjestykseen jo työn suunnittelussa 
- runkojen ja oksien jännitystilojen selvittämiseen 
- konkelon purkamiseen 
- kuormatraktorin käytöstä sopimiseen palstasopimuksen 

yhteydessä. 
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Hakkuuohjeet 

Pahoin kallistuneen puun katkaisu 
työnvaiheittain 

Repeämisen estämiseksi on tehtävä pistosahaus: 

1 . Sahataan kaatoloveen 
päin ja jätetään riittävä 
pitopuu . 

2. Sahataan vastakkaiseen 
suuntaan , jätetään myös 
ulkolaitaan pitopuu . 
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3. Sahataan lopuksi 
ulkolaidan pitopuu . 



Taipuneen rungon katkaisu työnvaiheittain: 

1. Sahataan taipuneen rungon sisään sivulta jännityksen 
lievittämiseksi. 

2. On varottava repeämiä ja vaarallisia kimmahduksia. 

Murtunut puu, jossa latvaosa riippuu kiinni 

Metsäkone on käytettävissä: 

- Traktorilla vedetään latvaosa maahan. 

Metsäkone ei ole käytettävissä: 

- Karsitaan ja katkotaan puutavaralajeiksi latvasta alkaen. 
- Väännetään vänkärillä jäljelle jäävä osa latvasta maahan. 
- Ellei se onnistu, jätetään puu, kunnes traktori tms. saadaan paikalle. 
- Metsäkoneen käytöstä on sovittava palstasopimuksessa. 



Jännityksessä olevat rungot 

- Rungon yläpuoli karsitaan niin , että nähdään . -
miten runko on jännittynyt. 

- Sahataan siitä kohdasta, josta puun 
ponkaisu on vähäisin. 
Itse on oltava turvallisella puolella. 

- On käytettävä avointa vastasahau&t-...--- ···-

Juurineen kaatunut puu, jossa juurakko-osa on taakse
päin kallistunut: 

- Peräytymistie on pidettävä vapaana. 
- Vesat ja pensaat on raivattava. 
- Rungon ja juurakon liikkeitä on seurattava tarkoin. 
- Juurakon takana oleva runko on valmistettava ennen 

juurakon irrottamista. 
- Juurakko on kaadettava alas rungon irrottamisen jälkeen, 

jos mahdollista. 



Katkomisohjeita 

Sahataan viistoon sisäänpäin , ettei juurakko-osa lukkiudu. 

Avoin vastasahaus katkaisee puun luontevimmin. 

Sahaus altapäin hiukan lomittain niin , ettei saha tempaudu 
mukaan. 

Sahaaminen monelta eri suunnalta vähentää repeämis
vaaraa. 

Pienet puut 

Isot puut 



Juurineen kaatunut puu, jossa juurakko-osa kallistunut 
kaatumissuuntaan: 

ii Nlt~--~
' · · 1>-~-~ 

Metsäkone on käytettävissä: 
- Katkaistaan latvasta ja jätetään tyvitukki. 
- Juurakko-osa käännetään traktorilla paikoilleen , jolloin tyvi -

tukki nousee pystyyn. Sen jälkeen tyvitukki katkaistaan . 

Metsäkone ei ole käytettävissä: 
- Katkaistaan latvasta. 
- Jätetään tarpeeksi pitkälti runkoa. 
- Myötämaassa juurakko-osa voi kierähtää ympäri monta 

kertaa. 

Katkennut puu ilman latvaa 
- kaatuu nopeasti 
- kimmahtaa usein ylös ja voi vieriä arvaamattomasti. 

Myrskytuhopuun apteeraaminen 
- Tukkia ei saa tehdä halkeilleesta tai selvästi taipuneesta 

rungosta. 
- Työnjohdon on annettava ohjeet vioittuneiden puiden 

valmistamisesta puutavaralajeiksi. 



ERITYISOHJEET 

• •1,1t 
Sa .. hko" - 1·a puhelinlinJ" Kun hakataan sähkö- tai puhelinlinjojen lähellä, leimikon suun-

nittelijan tai työnjohdon on merkittävä vaara-alue kuitukangas- sekä tienvieret 
nauhoin ja työnjohdon on varattava metsurin käyttöön köysiä, # 
talja, kiiloja, vintturi tai muita vastaavia apuvälineitä. Tarvittaes-
sa tulee turvautua sähkö- tai puhelinlaitoksen apuun . 

Kun linjojen ja teiden lähellä olevia puita kaadetaan , on oltava 
hyvin varovainen. Niiden kaadossa käytetään kaadon varmista
miseksi em·. apuvälineitä. Erityisen hankaliin paikkoihin metsu
rille on varattava avustaja. 

Poistuminen sähkölinjalle kaatuneen puun luota 

On käytettävä asianmukaisia, hyväksyttyjä kuljetusastio ita ja 
kuljetettava niitä tavarati lassa. 

· ei· 
Poltto- ja voite1ua111 
den kuljettaminen , 



Autojen pysäköinti 

laukotilat 

Yksintyöskentely 

liet, kuntopolut ja ladut 

Erikoishankaluudet 

Auto on pysäköitävä turvallisen etäälle palstasta auton keula 
lähtösuuntaan. Tietä ei saa tukkia. 

Metsurien käyttöön tulee korjuutyömaalle tai aivan sen lähelle 
varata - silloin kun se metsurien määrän ja työmaaolojen puo
lesta on tarpeellista - tarkoituksenmukainen taukotupa tai muu 
lämmitettävä taukotila. Taukotila ja sen ympäristö on pidettävä 
siistinä. Siivouksesta on sovittava työnjohdon kanssa. 

Sahaa, polttoaineita, kuivatettavia vaatteita ym. ei saa tuoda 
taukotilaan. 
Taukotilassa ei saa tupakoida. 

Jos joudutaan työskentelemään yksin , on kotiintulosta sovittava 
työnjohdon, työtovereiden ja kotiväen kanssa. 

Yksintyöskentelyn järjestelyt ovat aina työnjohtajan vastuulla. 
Yksin ei saa hakkuussa työskennellä seuraavissa kohteissa: 
- Myrskytuhometsät 
- Saaristometsät ja asumattomat saaret 
- Huonojen kulkuyhteyksien takana olevat syrjäiset leimikot 
- Sähkölinjojen varsilla sekä teiden ja puhelinlinjojen varsilla 

olevat, erityisen hankalat hakkuukohteet 
Jyrkänteet ja niiden lähellä olevat hakkuukohteet 

Tiet, kuntopolut ja ladut on pidettävä puhtaina hakkuutähteistä 
ja niiden varsille on laitettava ennen hakkuuta asianmukaiset 
varoitusmerkit. Esim . suunnatulla kaadolla voidaan välttää 
hakkuutähteiden joutuminen tielle. Aukipidosta on sovittava 
metsurin kanssa. Tarkista aika ajoin , että varoitusmerkit ovat 
paikallaan. Varoitusmerkit on poistettava työmaan päätyttyä. 

Leimikossa olevat erikoishankaluudet kuten tuulenkaatopuut, 
pökkelöt ja kelat , sähkö- ja puhelinlinjat, ulkoilureitit ja hiihtola
dut, lähteet, hetteiköt, rantapuiden kaato ym. on selvitettävä, ja 
metsurin kanssa on sovittava, miten niiden suhteen menetel
lään. 



Tykkypuiden kaadossa on noudatettava erityistä varovuutta. 
Lumen painon vaikutus puiden painopisteeseen on puiden kaa
dossa usein ennalta arvaamaton . 

Suunnatulla kaadolla vältetään hakkuutähteiden joutumista ojiin 
tai vesistöihin. Hakkuutähteiden poistamisesta esim. ojista on 
sovittava metsurin kanssa. 

On varjeltava eläinten pesimäpaikkoja ja pidettävä työympäris
tö siistinä eikä luontoon tai pinoihin saa jättää muovia tai muita 
jätteitä. Jotta poltto- ja voiteluaineita ei Joutuisi luontoon , on 
käytettävä asianmukaisia astioita. Voiteluaineena voi käyttää 
esim. luontoasäästävää rypsiöljyä. 

Alkoholin nauttiminen ja sen vaikutuksen alaisena esiintyminen 
työaikana, työmaalla tai työmatkalla on kielletty. 

Vakavan tapaturman tapahtumapaikan olosuhteita ei saa muut
taa esim. kaatamalla tai siirtelemällä puita, ellei se ole välttä
mätöntä uhrin auttamiseksi tai ellei niistä aiheudu lisävaaraa. 

Työnjohdon on huolehdittava, että työsuhteessa olevien työ
maalla käyttämät koneet, laitteet ja työvälineet ovat turval
lisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. 

Tykkypuiden hakkUU 

Ojat, vesistöt ja niiden 
rannat 

Suojele luontoa 

Alkoholin käyttö 

Vakavan tapaturman 
tutkinta 

Koneet ja laitteet 



ENSIAPU 

Ensiavun tarkoitus 

- on pelastaa potilas· uhkaavasta hengenvaarasta 
- on ensiaputoimilla palauttaa ja ylläpitää elintoiminnot siihen 

asti , kunnes loukkaantunut tai sairastunut saadaan hoitoon. 

Vaarallisimpia ja tavallisimpia metsätyötapaturmia ovat 

- puun alle jääminen (konkelot ja päällekaadot) 
päähän kohdistuvat iskut 

- kaatuvan puun tyven potkaisu 
- moottorisahan aiheuttamat ruhjehaavat ja verenvuodot 
- murtumat, venähdykset, nyrjähdykset. 

Jokaisella metsurilla on oltava riittävät valmiudet näiden tapa
turmien ensiapuun. Työnjohdon on esim . riittävän usein tapah
tuvalla koulutuksella huolehdittava siitä, että jokaisella työmaal
la on ensiaputaitoinen metsuri . 

Ylläpidä ensiaputaitoasi ! 



Työnjohtaja tarkastaa taukotilojen ensiapuvarustuksen ja täy- Ensiapuvälineet 
dentää sitä tarpeen mukaan. Työnjohdon tulee huolehtia, että 
metsureilla on tarpeelliset ensiapuvarusteet. Metsurin on ilmoi-
tettava puutteista työnjohdolle. Metsurin on pidettävä ensiapu-
taskupakkaus aina mukana työpuvun taskussa tai varustevyös-
sä, ei repussa. 

r - - . - - ...,,, Henkilökohtainen ensiaputaskupak
kaus 1.5 x 8.0 x 10.0 cm 

1 - . - • 

. . ' , ' 

1 kpl Haavaside (10 x 20 cm) 
yhdistettynä joustositeeseen 

1 " Joustoside tai sideharsorulla 
. 0 . 

• • • · - - • • •• • r 

8 " Pikasiteitä, yksittäispakattuja, . .. ·- .-- .. t....'-·-'1-~ ........ _~ 

eri kokoja (pienin koko 2 x 7 cm) 
1 " Painesiteen sitomisohje 

Reppu pakkaus 
1 kpl Joustoside tukevaa tekstiiliä, 

leveys 10 cm, pituus 2 m 
1 " Haavaside 1 O x 20 cm 
1 " Haavaside 20 x 40 cm 
8 " Pikasiteitä, yksittäispakattuja, 

eri kokoja (pienin koko 2 x 7 cm) 
1 " Lämpöpeite 130 x 200 cm 
1 " Kolmioliina, 

sivut 90 x 90 x 1 30 cm 
1 " Peili 

Reppupakkauksen on oltava jokaisen metsurin käytettävissä. 
ellei täydellisempää varustusta ole saatavilla. Vähintään reppu
pakkauksen mukainen varustus on oltava joka työmaalla. 

Taukotuvassa, -tilassa tai kuljetusautossa on laajempi ensiapu
varustus sekä kuljetusalusta. Työnjohdon on ilmoitettava niiden 
sijainti metsureille 



Avun hälyttäminen 

Henkeä pelastava 
ensiapu 

Kun saavut loukkaantuneen luo, arvioi tilanne . 

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

- kuka soittaa 
- mitä on tapahtunut 
- missä on tapahtunut 
- tarkat ajo-ohjeet tapahtumapaikalle . 

- Jos potilas tarvitsee elvytystä metsästäkuljetuksen aikana, 
selvitä maastokuljetusvälineiden saantimahdollisuus. 

Työnjohdon on huolehdittava, että jokainen metsuri tietää 

1. ensiapuvälineiden sijainnin 
2. lähimmän ensiaputaitoisen henkilön sijainnin 
3. ajo-ohjeet työmaalle (nopein ajoreitti) ja sairaalaan 

tai terveyskeskukseen 
4. lähimmän puhelimen sijainnin, myös mahdolliset 

radiopuhelimet. 

Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan! 

Selvitä itsellesi , mitä on tapahtunut. Älä hätäänny! 

Arvioi potilaan tila ja tarkista 
- onko potilas tajuissaan 
- hengittääkö potilas riittävästi 
- toimiiko sydän, tuntuuko valtimon syke. 

Anna välitön ensiapu . 
Hanki tarvittaessa lisäapua. 



Hengitys 

Avaa hengitystiet. Jos potilas hengittää mutta on tajuton , laita hänet kylkiasentoon. 
Aloita puhalluselvytys, jos hengitys on heikkoa tai pysähtynyt: 
- Poista vaatteet rintakehän kohdalta. 
- Kohota leukaa ja taivuta päätä taaksepäin , sulje sieraimet. 
- Puhalla 2 kertaa. 
- Tarkasta sydämen toiminta kaulavaltimosta . Jos sydän 

toimii , jatka puhalluksia oman hengityksesi tahdissa, 
kunnes potilas elpyy. 



Sydän 

Jos sydän ei toimi , määrittele oikea painelukohta ja aloita 
paineluelvytys: 

- Paina kädet suorina päkiäkohdalla rintalastan alapuolis
koa 15 kertaa, puhalla 2 kertaa. Jatka tätä rytmiä. 

- Jos auttajia on kaksi , toinen puhaltaa kerran , toinen 
painaa 5 kertaa. 

- Jatka elvytystä, kunnes potilas elpyy tai pääsee ammatti
henkilöstön hoitoon. 
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Verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokin ehkäisy 

Aseta potilas pitkälleen. 

Nosta raaja ylös , se vähentää vuotaa. 
Leikkaa vaatteet haavan ympäriltä. 
Tyrehdytä verenvuoto HETI. Paina 
haavaa suoraan kädelläsi niin lujaa , 
että vuoto lakkaa. 
Tee paineside: sido haava taskupak
kauksen ensisiteellä, sideharsorullan tai 
jonkin kovan esineen avulla. 
Painesiteen on oltava niin tiukka, ettei 
haava enää vuoda. Jos paineside ei 
auta (esim. irtileikkautunut raaja) , on 
verenvuoto tyrehdytettävä kiristyssiteel
lä, joka avataan vasta sairaalassa. Ase
ta kiristysside aivan vuotokohdan lähel
le - sen yläpuolelle - jotta mahdollisim- . 
man pieni osa raajasta jäisi ilman verta. 
Kiristyssiteen on oltava niin kireällä, että 
vuoto tyrehtyy. Kiristyssidettä ei saa hel
littää kuljetuksen aikana, vaikka se ai 
heuttaa voimakasta kipua. Siteen pitää 
olla leveä, koska kapea side leikkaa ku
doksia. Kiristyksessä voi käyttää esim. 
vyötä ja kapulaa. 

Jos joudut odottamaan apua, pidä itsesi lämpimänä 
reppupakkauksen lämpöpeitteellä. Sokin ehkäisemi
seksi ole pitkällään , kunnes saat apua. 
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Kallo-, niska- ja 
selkärankavammat 
ja potilaan siirto 

Raivaa esteet loukkaantuneen päältä. Varmista hengitys. 
Käännä pää varovasti sellaiseen asentoon , jossa hengitys 
voi jatkua esteettömästi. 
Älä siirrä loukkaantunutta, ellei se ole välttämätöntä. Älä mis
sään tapauksessa siirrä häntä vetämällä. 
Anna loukkaantuneen olla mieluummin siinä asennossa, 
mistä hänet löysit , ja vältä selkärangan tai niskan taivutta
mista. Odota ammattihenkilöiden tuloa. 

laita tajuton kylkiasentoon. 

Suojaa potilas kylmältä lämpöpeitteellä. 



n otilas on siirrettävä. ~~tsästä 
Ku ~ tee tai hae paarit tai s11rtoalusta 

_ pehmusta siirtoalusta. 
siirrä potilas varo.~ast1 

_ seuraa hengitysta. 

kkaantunut selällään useasta 
Kuljeta tajuissa~.~. ~lev8: . ~ou varovasti. Tajuton kuljetetaan paikasta tukien aanmma1sen 
aina kylkiasennossa. 
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Murtumat Suurissa murtumissa on aina sokin vaara. 

Leikkaa vaatteet avomurtuman haavan ympäriltä. Peitä 
haava painesiteellä. Jos joudut liikuttamaan potilasta 
ennen sairasauton tuloa, tue murtuma liikkumattomaksi. 





Aamuateria 

RAVINTO JA RUOKAILU 

"Syö aamiaisesi kuin kuningas, 
lounaasi kuin aatelinen, 
päivällisesi kuin talonpoika ja 
illallisesi kuin kerjäläinen." 

Oikein suunniteltu , elimistön rytmejä myötäävä ja energian ku
lutusta vastaava ravinto on yksi terveytemme peruspilareista. 
Tasapainoinen ravinto antaa oikeassa suhteessa energiaa ja 
suojaravintoa ihmisen tarvitseman määrän. Yksinkertainen 
keino korjata ravitsemuksen yleisiä virheitä on huolehtia perus
ruoan oikeasta koostumuksesta, jolloin saadaan myös riittäväs
ti vitamiineja ja kivennäisaineita. 

Aloita päiväsi tukevalla aamuaterialla, jonka tulisi sisältää 
- neljännes päivän ruokamäärästä (puuro ja leipä, kokojyvä

viljatuotteita) 
- runsaasti valkuaisaineita (maito, viili , kananmuna, juusto, 

liha) 
- runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita (tuoreet vihannekset, 

marjat ja hedelmät, tuoremehu) . 

Ateria Aika & ravintosisältö, % 

Aamiainen 6.30 (25%) 

Välipala 9.30 (10%) 

Lounas 11 .00 (25%) 

Välipala 14.00 (10 %) 

Päivällinen 17.00 (25 %) 

lltapala 20.00 (5%) 
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Päivän pääateria on lounas, jonka tulisi 
- sisältää noin 1 /4 päivän energiantarpeesta 
- olla monipuolinen lämmin ateria. 

Kuljeta ruoka ja juomat metsään termosastioissa. 

Käytä valmiita annoksia tai jätä päivällisestä osa eväiksi tai tee 
itse sopivia annoksia esim. pakastimeen , jolloin aamulla vain 
lämmität ja pakkaat ruoan termokseen. 

Lounas 

Syö pääaterioiden välillä tankkauksien yhteydessä välipalaksi Välipalat metsässä 
esim. voileipää, leikkeleitä, piimää, kahvia, teetä ja hedelmiä tai 
kasviksia. Muista korvata nestehukka esim. mehulla. 

Jos olet syönyt riittävät ateriat ja välipalat päivällä, päivällinen Päivällinen ja iltapala 
voi olla lounaan kaltainen tai kevyempi . Iltapalan tulee olla 
kevyt (teetä, kahvia, leipäpala, viili , hedelmä). 

Ylipaino- ja lihomisongelmat johtuvat osittain väärästä ateriaryt
mistä; illalla syödään pääosa ravinnosta. 

Muista kuntoilu! 

Muistathan ottaa joka aterialla jotakin jokaisesta ryhmästä! 



METSURIN KUNNONHOITO 

14.1 Elpymisliiku.nta metsässä, 
metsäjumppa 

Elpymisliikunnan tarkoituksena on tasapainottaa työn aiheutta
maa elimistön kuormitusta. Sen avulla työn supistamien lihas
ten verenkierto vilkastuu , jolloin lihas saa riittävästi happea ja 
ravintoaineita. Tämä myös nopeuttaa kuona-aineiden (esim. 
maitohapon) poistumista, jolloin palautuminen nopeutuu ja li
haksien kipeytyminen ja kovettuminen estyy. Elpymisliikunta vil
kastuttaa verenkiertoa ja rentouttaa jännittyneitä lihaksia ja her
moratoja. 

Metsurin elpymisliikkeet on suunniteltu työn vastaliikkeiksi , ja 
ne kohdistuvat työn eniten kuormittamiin lihaksiin . 

Työnjohtajan on huolehdittava, että taukotuvassa on esillä 
taukoliikuntaohjeita. On korostettava taukoliikunnan merki
tystä työterveydelle ja pyrittävä edistämään sen harrastusta 
työntekijöiden keskuudessa. 

Työnopastajan on opastettava metsureita tekemään tauko 
liikkeet oikein ja innostettava heitä omalla esimerkillään ja 
myönteisellä suhtautumisellaan . 

Ennen töiden aloittamista verrytellään lihasten lämmittä
miseksi. 

Suorita noin 5 min :n taukojumppa 2 - 3 kertaa päivässä ja 
tee pari rentouttavaa liikettä kerran tunnissa. Toista kaikkia 
liikkeitä 3 - 5 kertaa. 



Niskan ja hartiaseudun lihaksia rentouttava ja 
olkanivelien liikkuvuutta ylläpitävä ja parantava liike 

Kädet rennosti alhaalla, 
pyöritä hartioita ympäri 
vuoroin etu- ja takakaut
ta. 

Sormet olkapäillä, "piir
rä" kyynärpäillä rauhalli 
sesti ilmaan suurta ym
pyrää. Vaihda välillä lii 
kesuuntaa. 

Olkanivelien liikeratoja parantava ja yläraajojen lihaksia rentouttava liike 

Pyöritä oikeaa kättä 
etukautta ympäri. Tee 
sama vasemmalla kä
dellä. 

Vasen käsi ylhäällä ja 
oikea alhaalla. Venytä 
käsiä pituussuuntaan , 
laske kädet rennosti 
alas ja tee sama toisin 
päin. 
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Niskan ja hartiaseudun lihaksia venyttävä ja rentouttava 
liike 

Kallista pää sivulle rauhallisesti - pysy tässä asennossa 
vähän aikaa - nosta pää hitaasti pystyyn , tee sama toiselle 
puolelle. Liikettä voit tehostaa painamalla vastakkaista kättä 
alaspäin. 

Taivuta pää eteen sivulle rauhallisesti - pysy tässä asennos
sa vähän aikaa, nosta pää hitaasti ylös. Tee sama toiselle 
puolen . · 

Alaraajojen lihaksia rentouttava ja verenkieroa voimakkaas
ti vilkastuttava liike 

Ota tuki , jalan rentoa heittoa 
eteen ja taakse, eteenvienti 
polvea koukistaen. 
Tee sama oikealla jalalla. 

Alaraajojen , erityisesti polvien ja lonkkien 
koukistajalihaksia venyttävät liikkeet 

Ota tuki , vasemmalla jalalla askel eteenpäin . 
paina joustaen oikean jalan kantapäätä maa
han (noin "1 /2 min) . Sama toisella jalalla. 

Oikealla jalalla 
askel eteen , 
jousta selkä 
suorana hi
taasti alaspäin . 
Tee sama va
sen jalka edes
sä. 



Vie ylävartalo rennosti alaspäin. 
Tue kyynärpäät polviin . Rentoudu 
tässä asennossa hetkinen. 

Vastaliike yläraajojen työasennolle. Käsien 
koukistaja- ja rintalihaksia venyttävä ja 
olkanivelen liikkuvuutta parantava liike. 

Sormet yhdessä selän takana, venytä käsiä 
hitaasti alaspäin. Pidä leuka alhaalla. 

Selkälihaksia venyttävä ja rentouttava 
liike 

Talvella istuen, kesällä maaten voi ren
touttaa selän 1 O - 15 min:ssa työssä 
tai kotona työpäivän jälkeen. 

Venyttele työpäivän päätteeksi. 
Siten lihasjännitys laukeaa ja lihakset 
palautuvat lepotilaansa. 



14.2 Selkävoimistelu 

Oikeiden työasentojen käyttäminen , työn tauotus ja elpymislii
kunta edesauttavat lihaksiston ja ennen kaikkea selän kunnos
sapysymistä. Metsuri tarvitsee lisäksi säännöllisesti tapahtu
vaa lihaksia venyttävää ja vahvistavaa voimistelua. Seuraava 
selkävoimistelu on hyvä tehdä kotona mieluummin päivittäin. 
Työnjohtajan ja työnopastajan tulee kannustaa metsureita teke
mään päivittäin seuraava selkäävahvistava voimisteluohjelma. 

Lihaksia vahvistavat liikkeet 

Toista kutakin vahvistavaa liikettä 5 - 15 kertaa, tee liikkeet 
hitaasti ja rauhallisesti. 

Jalkalihakset. Seiso selkä seinää vasten , kyykisty hitaasti 
vähän matkaa alaspäin (älä laske takapuolta polvitason ala
puolelle) ja ojentaudu suoraksi. 

Selkälihakset. Jännitä pakara- ja vatsalihakset. Kohota ylä
vartaloa hiukan irti alustasta (katse lattiaan, reidet alustalla). 
Laskeudu hitaasti takaisin alas. 

Vatsalihakset. Selinmakuulla polvet koukussa. Kurkota kä
sillä kohti polvia, kohota ylävartaloa, pidä asento viiteen las
kien , laskeudu hitaasti alas ja rentoudu . 

Vatsalihakset. Selinmakuulla polvet koukussa. Vedä siitä 
polvet koukkuun vatsan päälle ja ojenna vasen jalka ylös 
kohti kattoa ja laske takaisin vatsan päälle. Tee sama oikeal
la jalalla. Rentoudu . 



Lihaksia venyttävät liikkeet 

Kunkin liikkeen kesto 20 -
30 sekuntia, liike tai liike
sarja tehdään 2 - 3 kertaa, 
ei joustoja - siis älä nitkut
tele. 

Reiden takaosan ja poh
jel i hakset. Ota avuksi 
pitkä vyö. Laita se oikean 
jalan päkiän yli - ojenna 
polvi suoraksi ja nosta 
jalka mahdollisimman ylös 
polvi suorana. 

Selkälihakset. Kylki- ja 
selinmakuulla, vedä polvet 
koukkuun lähelle vatsaa ja 
tartu polvista. Rentouta 
tässä asennossa selkääsi 
parin minuutin ajan. 

Lantion syvät lihakset. 
Istuen , nosta vasen jalka 
oikean jalan yli . Aseta 
vasen jalkapohja 1.atti
aan kiinni. Vedä oikealla 
kädellä koukussa olevaa 
polvea oikealle. 
Tee sama toisin päin. 



Reiden etuosan ja nivustaipeen lihakset. 
Seiso, tue toisella kädellä esim. pöydästä. Vedä 
vasen jalka polvi koukussa taakse ja ota kädellä 
kiinni nilkasta . Venytä kädellä jalkaa niin , että 
polvi pyrkii kohti lattiaa. Pidä selkä suorana. 
Toista sama oikealla jalalla. 

Selkälihaksia venyttävä ja rentouttava liike. 
Seiso kantapäät alustalla , notkista polvia siten , 
että alavartalon paino venyttää selkää. Viivy hetki 
tässä asennossa. Varo selän notkoasentoa. 
Riippuminen ei saa tuottaa kipua. 



Selän rentoutusasento 
Lepuuta selkääsi tässä asennossa päivittäin vähintään 
20 min:n ajan. Rentoudu näin myös aina, kun selkäsi 
on väsynyt tai kipeä. 



Yleistä 

Vaihtoehtojen 
tarkastelu 

KORJUUMENETELMÄN VALINTA 

Korjuumenetelmän valinnan tavoitteena on löytää leimikkoon 
sen olosuhteisiin soveltuvin ja taloudellisin korjuumenetelmä. 
Pyrkimyksenä on valita sellainen korjuumenetelmä, jolla voi
daan mahdollisimman pienin kustannuksin korjata laatu- ja mit
tavaatimukset täyttäviä puutavaralajeja. Kasvatushakkuissa 
tulee lisäksi jäävän puuston tuotantokyvyn säilyä mahdollisim
man hyvänä. Kun menetelmää valitaan , on otettava huomioon 
korjuuolosuhteet , korjuuta koskevat lait ja sopimukset sekä 
käytettävissä olevat koneet, työvoima ym. resurssit ja niiden 
käyttökustannukset. 
Korjuumenetelmän valintaan vaikuttavat mittaus- ja hakkuuta
pa, puulaji ja puulajisuhteet , puuston järeys , leimikon tiheys 
sekä maasto - sen kantavuus ja kivisyys, lumi ym. 

Korjuuta koskevista laeista ja sopimuksista on otettava huomi
oon työntekijä- ja työnantajaosapuolten väliset, palkkausta ja 
työmenetelmiä koskevat sopimukset, kuljetusmaksusopimuk
set, myyjän ja ostajan väliset sopimukset, puuta käyttävän teol 
lisuuden asettamat laatu- ja mittavaatimukset sekä työturvalli 
suus- ja ympäristöohjeet ja määräykset. 
Korjuuresursseista on tunnettava niiden määrät, laatu ja sovel
tuvuus erilaisiin olosuhteisiin ja niiden käytöstä aiheutuvat kus
tannukset. Korjuumenetelmän valinnassa on otettava huomi
oon pitkällä aikavälillä tarkoituksenmukainen työvoima- ja kone
politiikka ja sen tukeminen . 
Korjuumenetelmien välillä on kustannuseroja, ja korjuuolosuh
teiden muutokset vaikuttavat eri tavoin eri menetelmien kustan
nuksiin. Korjuumenetelmää valittaessa vaihtoehtoja tarkastel
laan niiden olosuhteiden mukaan, jotka vallitsevat korjuuajan
kohtana. 
Jäljempänä esitettävät korjuumenetelmien käyttöalueet ovat 
suuntaa antavia. Vaihtoehtoisien menetelmien kustannuksia 
voidaan vertailla esimerkiksi Metsätehon kehittämällä suunnit
telusysteemillä (Susy) . 

Käytännössä korjuun suunnittelu ja korjuumenetelmän valinta 
ovat vaihtoehtojen taloudellista vertailua ja siihen nojaavaa 
päätöksentekoa. Se edellyttää, että työnjohtaja tuntee 
- käytössään olevat resurssit (hakkuu- ja metsäkuljetuskalus

ton , työvoiman) 
- käytössään olevat menetelmät ja niiden soveltuvuuden sel<ä 

hallitsee niihin liittyvät kustannustekijät 



- eri puutavaralajien arvon jatkojalostusteollisuuden kannalta 
- yrityksen työvoima- ja konepolitiikan tavoitteet. 

Kaikkien osatekijöiden täytyy muodostaa kokonaisuutena hyvä 
taloudellinen tulos. 

Susyn avulla voidaan vertailla vaihtoehtoisia puunkorjuu
menetelmiä. Niihin voidaan sisällyttää valinnaisesti seuraavat 
korjuun osavaiheet: 
- Leimaus 
- Leimikon suunnittelu 
- Puutavaran ihmistyövaltainen hakkuu 
- Puutavaran koneellinen hakkuu 
- Metsäkuljetus kuormatraktorilla 
- Puutavaran mittaus 
- Puunkorjuun työnjohto 

Lisäksi tarkastelussa voidaan ottaa huomioon mahdolliset erot 
puutavaralajien käyttöarvoissa sekä vaihtoehtoisten puutavara
lajien kaukokuljetuksen kustannuserot. 

Korjuumenetelmän valinta yksittäistä leimikkoa varten on osa 
laajempaa korjuun suunnittelua. Sen vuoksi työnjohdon on lei
mikoittaisiin tietoihin sisällytettävä kustakin leimikosta 
- korjuuajankohta ; soveltuminen ympärivuotiseen puunkorjuuseen 
- korjuun takaraja 
- soveltuvuus koneelliseen korjuuseen ja sen edellytykset 
- kaukokuljetukseen liittyvät asiat. 

Leimauksen ja leimikonsuunnittelun kustannukset lasketaan 
tutkimusten ajankäyttötietoja soveltaen. Ajankäyttö ottaa huo
mioon leimikko-olosuhteiden vaihtelun. Kustannukset määrite
tään työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimusten mu
kaisina siten , että niissä on otettu huomioon välilliset ja välittö
mät palkka- ja matkakustannukset. 

lhmistyövaltaisten hakkuumenetelmien kustannukset lasketaan 
voimassaolevien palkkataulukoiden mukaisina. Järjestelmä si 
sältää runkojenhakkuupalkat. Suoranaisten kustannusten li 
säksi hakkuun kustannuksiksi luetaan välilliset kustannukset. 
Niitä ovat mm . lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalikustan 
nukset sekä kulkemiskorvaukset. Ne lisätään palkkataulukoi 
den mukaisiin kustannuksiin . Menettely ottaa huomioon sen , 
että välilliset kustannukset vaihtelevat korjuuolosuhteiden mu 
kaan. Kulkemiskorvaukset voidaan haluttaessa eritellä muista 
välillisistä kustannuksista. 

Puutavaran koneellisen hakkuun kustannukset ovat systeemis
sä voimassaolevien maksutaulukoiden mukaisina. Koneiden 
siirtokorvaukset lasketaan järjestelmässä käyttäjittäin määritet
tyjen keskimääräisten siirtomatkojen perusteella. Vakiintumatta-

Susyn 
kustannusperusteet 



laskenta 

mien korjuumenetelmien kustannukset voidaan sisällyttää jär
jestelmään maksutaulukkomuotoon laskettujen ajankäyttö- ja 
tuntikustannuslaskelmien mukaisina. 

Puutavaran koneellinen kasaus on systeemissä saatavissa 
vastaamaan tarkasteluajankohdan hinta- ja kustannustasoa. 

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

Suunnittelusysteemi sisältää pystymittauksen , tukkien jälkimit
tauksen ja kuitupuun jälkimittauksen pino- ja pölkkymenetel
mällä. Kustannukset lasketaan soveltaen Metsätehon 
tutkimusten ajankäyttötietoja sekä mittauksen palkka- ja matka
kustannustietoja. Niissä otetaan huomioon sekä välittömät että 
välilliset kustannukset. 

Työnjohtokustannukset määritetään korjuun osavaiheiden vaa
timan ajankäytön , kulkemistarpeen ja konttorityöntarpeen sekä 
työnjohdon palkka- ja kulkemiskustannusten perusteella. 
Kustannusten määritys perustuu työehtosopimuksiin . 

Järjestelmässä voidaan ottaa huomioon myös puutavara- ja 
runkolaijikohtaisina mahdolliset korjuun laatuun liittyvät kustan
nuserot sekä erot eri puutavaralajien kaukokuljetuskustannuk
sissa. Tarvittaessa kustannukset voidaan muuntaa vastaa
maan käyttäjän todellista kustannustasoa. 

Leimikkotiedosto voidaan syöttää joko runkolajikohtaista tai 
puutavaralajikohtaista syöttömuotoa käyttäen. Leimikkotiedos
ton syöttämisen jälkeen valitaan , mitkä toiminnoista halutaan 
mukaan kustannusvertailuun. 

Puunkorjuun kustannuksista on mahdollista ottaa mukaan esi
merkiksi 
- leimaus 
- leimikon suunnittelu 
- mittaus 
- korjuun työnjohto. 

Korjuun ajoittamisen tarkastelun helpottamiseksi annetaan kau
siluokka korjuuajankohdan lumen vahvuutena. Sen jälkeen oh
jelma valitsee jokaiselle työmuodolle oikean kausiluokan eli 
suorittamisajankohdan. Kausikorotukset lasketaan ainoastaan 
varsinaisille korjuun osavaiheille . Hakkuulle ja metsäkuljetuk
selle voidaan antaa oma kausiluokkansa. 



METSUREIDEN TYÖOHJELMAT 
JA NIIDEN LAATIMINEN 

Puunkorjuuta edesauttaa työvoiman ja koneiden käytön suun
nittelu riittävän ajoissa etukäteen. Työvoiman käytön suunnitte
lu edistää ja helpottaa myös työnjohdon ja työntekijöiden yh
teistoimintaa ja kanssakäymistä. 

- Resurssien suunnittelu ja selvitys tehdään etukäteen. 
- Voidaan vaikuttaa puunhankinnan sivuku~tannuksiin , 

esim. kulkemiskorvauksiin. 
- Työvoiman käyttöä on parempi ohjailla. 
- Työnjohdon työ helpottuu ja on selväpiirteistä. 
- Työvoiman käyttö on järkevää ja työkierto suunnitelmallista 

ympäri vuoden. 
- Metsurit tietävät työtehtävänsä ennakkoon. 
- Metsurin työn kehittäminen ja vaihtelevuus otetaan paremmin 

huomioon. 

Suunnitelma laaditaan lomakkeelle : 
- Metsurikohtaisesti vakinaisuusaste huomioon ottaen. 
- Suunnittelujakso on yksi vuosi . 
- Koostetaan kuukausittaisista tiedoista työlajeittain . 
- Tulevat työmäärät arvioidaan työlajeittain suunnitteluajan-

kohdan tilanteen pohjalta niin tarkasti kuin mahdollista. 
- Tuotokset arvioidaan keskimääräisillä ja kokemukseen 

pohjautuvilla luvuilla. 
- Oikea mies sijoitetaan oikealle paikalle. 
- Työnnimike kuukauden tarkkuudella. 
- Lomat ja muut mahdolliset tiedossa olevat katkokset 

(koulutus ym. ) .. 

Yleistä 

Työohjelmien 
tarkoitus ja hyödyt 

Työohjelmien 
laatiminen 



Työohjelmien käyttö - Työnjohtajan ja suunnittelijan apuvälineenä. 
- Metsurikohtaista ohjelmaa seuraamalla voidaan suunnitel-

man ja toteutuneen välinen ero ottaa huomioon. 
- Kunkin metsurin arvioitu vuotuinen työnkulku voidaan nähdä 

etukäteen ja ohjata sen mukaisesti työvoiman kokonaiskäyt
töä alueella. 

- Metsureiden kehityksen seuraaminen , koulutus ja ammatissa 
edistyminen voidaan järjestää, ja niitä voidaan valvoa tehok
kaasti . 

- Työohjelma tulee tarkastaa sopivin välein ja merkitä siihen 
käytännön saavutukset. 



Hakkuutyömaan palstasopimus atk:lla tehtynä Liite 1 
YRITYS OY HAK.KUUPALSTASOPIMUS 
790 MITTAUSPVM 

SOPI- LEI- PMP PALS- P-ALA 
TYÖMAA VKA MUS MIKKO LEIM LOHKO TA AARI_b 
Kelo Kalle 795 18191 40 1 02 220 
RUNKOLAJI MÄT 11 MÄK 12 KUT 21 KUK 22 

OKSAISUUSLK. 2 2 3 3 
PITUUSLK. 3 3 3 3 

PERUS TAKSA 01 01 01 01 
AJOURAVÄLI 30 30 30 30 
OHJ.PIT.JÄREÄ 5 5 
OHJ.PIT.KUITU 5 5 5 5 

dm3 / RUNKO 500,0 100,0 434,8 60,8 
dm3 / JÄREÄ 450,0 100,0 337,9 60,8 
dm3 / JÄREÄ 50,2 97,0 
RUNKOLAJI KPL 2 4 66 676 
RUNKOLAJI m3 1,0 0,4 28,7 41,l 
RJ, LJ 12/03 05/ 12/05 03/ 

PUUMÄÄRÄT YHT. PALSTALLA: RUNKOJA 775 kpl 73,6 m3 3 

TYÖVAIHEET· -
KATKONTA KATK+LISÄ2 KATK+LISÄ2 
KASAUS PKAS 3 PKAS 3 PKAS 3 PKAS 3 

LISÄTYÖT SATLAATU SATLAATU 
PMERK PMERK 
MITTANAUHA MITTANAUHA 

~ 

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN: PUUTAVARAN V 
1 KULKEMISKORVAUS % MÄNTYTUKIT ----
2 KILOMETRIKORVAUS P/KM ---- KUUSITUKIT 
3 H-AUTON KÄYTTÖKORVAUS P/KM ---- KOIVUTUKIT 

MATKA.KM LISÄHLÖT ---- ----
4 KORVAUS TYÖMATKAAN MÄNTYKUITU 

KÄYTETYLTÄ AJALTA MK/TPV ---- KUUSIKUITU 
LEHTIKUITU 

MUUT KULKEMISKORVAUKSET: 
KÄVELYKORVAUS MK/TPV --- YHTEYDENPIDO 
KULJETTAJAN PALKKA MK/H --- ENSIAPUPAKKA 



L02126 
29.09.1990 

MAAS- TIH. R LIP/ HAKKUU- MITT. LEIM. PALKK. 
TO LK. LK. LK . KEHÄ KAUSI TAPA TAPA MERKKI ALUE 

1 
KUKET 26 KOK 32 

3 2 
3 3 

01 01 
30 30 

5 5 

75,0 91,3 
75,0 91,3 

4 23 
0,3 2,1 

04/ 05/ 

3,4 m3jha 

-

PKAS 3 

fiHIMMÄISHINNAT: 

* ------
* ------
* ------

* ------
* ------
* ------

STA SOV. 
US ANNETTU _ 

95 dm3/R 

PKAS 3 

MUU HAR PYSTY KOVELIN 3 

352 R/ha 

TYÖ ALKAA: ___ VALMIS:_._._ 
TÖIDEN PÄÄTYTTYÄ PALSTALLA TYÖSUHDE: 

JATKUU/PÄÄTTYY 

SITOUDUMME SUORITTAMAAN PALSTAN TYÖT 
LOPPUUN TYÖNJOHDON OHJEIDEN MUKAAN. 

PÄIVÄYS __ .19_ 

1. TYÖNTEKIJÄ -----------
2 . TYÖNTEKIJÄ -------------------TYÖ N JOHTAJA 



Palstasopimus käsin täytettynä Liite 2 
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HAKKUUPALSTASOPIMUS (jälkimittaus) 

Le ~ mikko: 1 , 

E1..n o Lilmun e..n 
1Palstan5 umero: 

TYÖVAIKEUSLUOKAT JA TYÖMENETELMÄT 

Runkolaji MÅT MÅJ< k'UT k'U k' k'OT k'Ok' 
Järeys luokka 

Pituus luokka 3 3 .3 3 3 3 
1 

Tiheys luokka 

Oksaisuusluokka 3 3 ~ 1 
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I 1 l I 
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Kausi luokka 

Uraväli m 

Pölkyn pituus DM 

Latvaläpimitta cm 
Sahatukin laadun 
huomioon otto 

Pmer 
kcel-t: 1 1 i.scl 
12. Lullu 

0 0 0 0 
m h 30 m 

r-1 Pkas r-, Vyökas 11 

131-55 n.30 n.55 n.30 131-?D n.30 

X X X 

X X 
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X X X X 
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