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Metsänhoito- ja 
puunkorjuutöiden 
maasto- ja karttamerkit 

• Yhdenmukaiset maastomerkit nopeuttavat ja selkeyttävät metsä
töiden suunnittelua ja toteutusta. 

• Maastomerkkeinä on käytettävä vaihtoehtoisesti tai yhdessä: 
- KUITUKANGASNAUHOJA 
- MAALIMERKKEJÄ 
- KIRVESLEIMOJA JA -VllLOJA 

• Muovinauhoja tai muita muovipohjaisia aineita ei saa käyttää 
maastomerkkeinä. Muutoinkin muovien kulkeutuminen korjatta
van puutavaran joukkoon on estettävä. 

• Selkeät ja yksiselitteiset merkit sekä maastoon että työmaa
kartalle. 

• Merkkinauhat on pyrittävä kiinnittämään merkkikeppeihin tai 
puihin runkojen ympärille, ei risuihin ja oksiin. 

• Tavoitteena on, että kasvatettaviin puihin jää mahdollisimman 
vähän nauhamerkkejä suunniteltujen metsätöiden toteutuksen 
jälkeen. Ajouramerkit tulisi kuitenkin olla jäljellä hakkuun 
jälkeenkin. Tarvittaessa on käytettävä merkkikeppejä. Ajouria 
osoittavat nauhamerkit kiinnitetään solmut ajouralle päin. 

• Värinauha- tai värirengasmerkkejä käytettäessä suositellaan 
leimikon ja palstan rajat merkittäväksi myös kirvesviilo- tai 
värivasaramerkein. YKSITYISMETSISSÄ UUDISTUSHAKKUU
ALUEEN RAJA ON AINA MERKITTÄVÄ MAASTOON 
KIRVESVllLO- TAI VÄRIVASARAMERKEIN, sillä raja on oltava 
todettavissa maastossa hakkuun jälkeen! Kirvesviilot, joiden 
pituus noin 30 cm, on pyrittävä merkitsemään jääviin alikasvos
puihin. 

• Rajat ja urat on merkittävä siten, että vähintään edellinen merkki 
näkyy aina selvästi seuraavalle merkille. Merkkien välimatka 
näkyvyyden mukaan 1 O ... 15 metriä ja korkeus maanpinnasta 
vähintään 1.5 metriä. 

• Maastomerkkien tulee olla selvästi havaittavissa myös työkoneen 
ohjaamosta. 

• Milloin eriasteiset rajat yhtyvät, käytetään vain suuremman 
yksikön rajamerkintää, koska esim. palstat rajautuvat useimmiten 
aina leimikon rajoihin. 

Suosituksen ovat laatineet: 
KESKUSMETSÄLAUTAKUNTA TAPIO 
METSÄHALLITUS 
METSÄTEHO 
PMP-HOITOKUNT A 



1 METSÄNHOITO- JA METSÄNPARANNUSTYÖT 

Toimenpide Maastomerkit Karttamerkit 

Uudistusalan raivaus 1 X keltainen 

Muokkausalueen raja 1 X punainen 

Viljelyalan ja työpalstan raja 1 X sininen 

Täydennysistutus 1 X sininen 

Taimikon perkaus- ja harvennus- 1 X punainen 
alan ja työpalstojen raja 

Lehväslöruiskulusalan raja 1 X valkoinen 

Lannoitusalan raja 1 X keltainen 

Oja linja 1 X oranssi 
- ojien risteys 2 oranssi 

Perattava oja 1 X oranssi 

nenrakennus 
- tiealueen keskilinja oranssi 
- liealueen reunat punainen 

Ajoreitit (muokkauskoneen ajo- oranssi 
~ reitit , taimien ja lannoitteiden tai 

kuljetusreitit) (2 X oranssi) 

Jätettävä! kulku-urat esim. 2 punainen 
maanmuokkauksessa 

Sähkö- ja puhelinlinjojen 2 X oranssi ja 
alitukset 2 punainen z z z 

( +varoitustaulu) 

Maanalaiset kaapelit 2 ~ja 
2 punainen z z z 
( varoitustaulu) k'.'AU>EU ! 

Karsittava! puut valkoinen 



2 PUUNKORJUUTYOT 
Leimikon suunnittelu 

Toimenpide 

Leimikon raja 

Uudistushak
kuualueen raja 
yksityismetsissä 
(on käytettävä 
ainakin kirves
tai värivasara
viiloja) 
Palstojen raja 

Lohkon raja 
(tarvittaessa) 

Koepuualueen 
raja (tarvitta
essa kartalle) 
Hakkuutapa
alueen raja 
(Metsähallitus) 

Tilan raja
pyykki 
Uusi tiealue 

tiealueen 
-keskilinja 
-reunat 

Aluetie (metsäa 
Varsi1ie (autoke 
Autotalvitie 

Maastomerkit 

Värinauha- tai Kirves- tai 
v.ärirengas
merkit 

värivasara 
viilot 

2xpunainen tai 3 kirves- tai väri
vasaraviiloa, pää
viilo leimikon 
puolelle tai 
kahden leimikon 
rajalla päävillot 
lelmlkoiden puo
lelle. 

(1 xpooainen))a2 kirves- tai väri
vasaraviiloa rajan 
suuntaan sekä 
2 päällekkäistä 
vliloa uudistus
hakkuualueen 
suuntaan. 

1 X punainen tai 2 kirves- tai Väri
vasaraviifoa. viilot 
palstojen rajan 
suuntaan. 

1x inen 

X - täi 
vasaraviiloa rajan 
suuntaan sekä 
uudistushakku" 
2 päällekkäistä 
vliloa uudistus
alueen suuntaan. 

Karttamerkit 

Merkki ja 
värikartan 
värisuositus 

punainen 

;'- ........ __ ,,,,., -

punainen 

punainen 

............. 
sininen 

"""" .. ./ 
vihreä"" 

ooo•o 

. ·-~······ v1hrea 

.1. musta 

= musta 
=musta 

===== musta 



2 PUUNKORJUUTVOT 
Metsäkuljetus 

Toimenpide Maastomerkit 

Koneiden siirtymisreitti työ- 2 X ~ 
maalle, kokoojaurat ja risteykset 

Keruu-, yhdys- ja pistourat 1 x ~ 

Peruutusurat 1 x ~ja 
1X8iMlan 

Sähkö- ja puhelinlinjojen 
alitukset 

Maanalaiset kaapelit 

Varastoalue 

Huoltoalue 

Leimaus 

Karttamerkit 

--._..... 
oranssi 

~si 
Pistoura, 
kääntöpaikka 
uran päässä 

~si 
Peruutusura, 
ei kääntö
mahdollisuutta 

2 z z 
musta 

z z 1 
KAAPELI { 

musta 

:t; oranssi 

® musta 

Puiden merkitseminen 
- poistettavat puut kirves- tai kovelinleimat 

taikka värileimat, pääväreinä 
punainen ja sininen 

- jätettävä! puut 
Rauhoitettava! puut 
Mahdolliset erityismerkit 

1 x värirengas 
2 x keltainen värirengas 
violetti 

Valmis puutavara (liputus) 
Kasan ajouralta katsottuna sen oikeaan etukulmaan asetetaan 

merkkikeppi (noin 1.5 m korkuinen), jossa tavaralajin 
osoittava kuitukangasvärinauha. 

Tukkien ja kasaamatta jäävien järeiden kuitupuupölkkyjen 
merkkikeppi asetetaan oletettuun kuormaimen tarttuma
kohtaan. 

Kuitupuut 
-mänty 
-kuusi 
-lehtipuu 

1 x punainen 
1 x sininen 
1 x vihreä 

Tukkipuu! 
-mänty 
-kuusi 
- koivu 

Erikoispuut 

2 x punainen 
2 x sininen 
2 x vihreä 
keltainen 



LEIMIKON MERKITSEMINEN 
TYÖMAAKARTT AAN JA MAASTOON 
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KIRVES- JA VÄRIVASARAVllL.OT 

PALSTAN RAJA LEIMIKON RAJA 
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