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1 JOHDANTO
Yritysten tuotos- ja ansioseurantajärjestelmissä kerätään puunkorjuun
ja puuntuottamisen ihmis- ja konetyöstä sekä puutavaran kuljetuksesta
nykyisin paljon valtakunnallisesti kiinnostavaa tietout ta.

Metsäteho

on tietojenkäsittelytoimikunnan aloitteesta laatinut asiantuntijaelimiltä saatujen tietojen perusteella tämän puunkorjuuseen, puuntuottamiseen j a puutavaran autokuljetukseen liittyvän tuotos- ja ansiotietojen yhtenäistämisesityksen valtakunnallisia tarpeita varten.

Tällä

esityksellä pyritään täsmentämään ja yhdenmukaistamaan eri yrityksissä
käytettäviä

seurannan peruskäsitteitä ja määrittelemään yrityksissä

tapahtuvan seurannan erittelyjen vähimmäistaso,
seurannan tulisi täyttää,

joka yrityskohtaisen

jotta siitä helposti ja yksiselitteisesti

tarvittaessa saataisiin kerätyksi valtakunnallisesti tai muuten tarvittavat tärkeät tilastotiedot.

2 IHMISTYÖ KORJUUSSA JA PUUNTUOTTAMISESSA
2.1

Tietolähteet ibmistyön seurannassa

Pääosa metsätyöntekijäin seurannassa tarvittavista tiedoista voidaan
kerätä ja rekisteröidä tilierittelyistä palkanlaskennan yhteydessä.
Osa tiedoista on pysyviä henkilötietoja.

2.2
2.2.1

Ibmistyön seuranta korjuussa
Ihmistyön tunnistus- ja työsuhdeluokitustiedot korjuussa

Työmäärien, työajan ja ansion seurantaa varten ibmistyön rekisteröinnissä esitetään kerättäväkai seuraavat luokitus- ja tunnistustiedot.
Tieto

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus

Henkilötunnus

Väestörekisteritunnus

Työsuhteen
laatu

Vakituinen
(työsuhteessa yli 200 pv/v)
II
Kausiluonteinen (
60 ... 200 pv/v)
II
Tilapäinen
(
alle 60 pv/v)

Työsopimuksen
laatu

Ei kirjallista sopimusta
Kirjallinen sopimus
Kirjallinen tavoiteansiosopimus
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2.2.2

Korjuun työerittely ihmistyön seurannassa

Seurannan tiedot tulee rekisteröidä niin, että niistä voidaan yksiselitteisesti laskea työntekijöittäin tai työsuhde- ja työsopimusluokittain seuraavat tiedot.

Ilmoitettava työpalkka
ja sen laskentatapa

Työmäärä

Työaika

urakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m3

h

aika x mk/h

urakka

m3

h

mäarä x mk/yksikkö

osaurakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m3

h

aika x mk/h

urakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m3

h

aika x mk/h

Muu puunkorjuuseen
tai hankintaan
liittyvä työ

-

-

h

mk

Muu työ

-

-

h

mk

Loma

-

-

h

mk

Sairaus

-

-

h

mk

Tapaturmat

-

-

h

mk

Koulutus

-

-

h

mk

Muu korvattava
poissaolo

-

-

h

mk

Työlaji

..
Erilliskaato
ihmistyönä

Hakkuu runkoja tavaralajimenetelmällä

Puunkorjuukoneen
kuljettaminen
{yrityksen omat
koneet)

Palkkaustapa

.

Työntekijöittäin rekisteröidään sP.uraavat ans1o- ja tulotiedot.
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Ti eto

Veronal ainen
ans io

Veroton
tulo

Eri ttely

Kerättavä suur e

mi ehen osuus

nik

lomakorvaus

mk

kulkemiskorvaus

mk

tyÖvälineen osuus

mk

työväl i nekorvaus

mk

ajoneuvokorvaus

mk

ja km

ylläpitokorvaus

mk

ja pv

Li säksi rekisteröidään työntekijöiden työaika todellisina työpäivinä .

2.2.3

Ihmistyön seurantaan liittyviä käsitteitä ja määri telmiä

ko r juussa
Puunkarjuulla tarkoitetaan puutavaran tekoa Ja lähikuljetusta tai jatkettua lähikuljetusta .
Työaika alkaa, kun työntekijä lähtee työnantajan osoittamasta lähtöpaikasta varsinaiseen työnsuorittamispaikkaan, ja työaika päättyy, kun
työntekijä palaa tälle osoitetulle lähtöpaikalle .
la kuljetuksen päätepiste , taukotupa tms .

Lähtöpaikka voi ol-

Työa1kaan ei lueta työmat-

koihin eikä ruekailuun käytettyä aikaa .
Erilliskaato ihmistyönä sisältää ainoastaan erillis en kaatotyön .

Eril-

liskaadon yhteydessä tehtävät mahdolliset muut työt kuten pienten puiden tavaralajeiksi valmistaminen pitää eritellä omiin työlaj ei hin sa .
Hakkuu runkomenetelmällä on menetelmä , jossa kaato j a karsinta sekä
tavallisesti latvan katkaisu suoritetaan palstalla j a rungot t uodaan
kokonaisina välivarastolle , missä ne tavallis esti valmist etaan tavar al a j eiksi .

Seurannassa leimikon puumäärä rekisteröi dään a i noa staan

kertaalleen joko palsta- tai vara st otyön yhteydessä.
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Hakkuu tavaralajimenetelmällä on menetelmä, JOssa puu valmistetaan palstalla puutavaralajeiksi.
Puunkorjuukoneiden kuljettajien ja

apumi~sten

työtä seurataan niiden

henkilöiden osalta, jotka ovat työsuhteessa yritykseen.

Täten esimer-

kiksi yritysten omien metsäkoneiden kuljettajien ja apumiesten tekemä
puunkorjuutyö kuuluu tähän ryhmään, mutta urakoitsijoiden palkkaamien
kuljettajien ja apumiesten työ ei kuulu.
Muuksi puunkorjuu- tai puunhankintaan liittyväksi työksi luetaan es1merkiksi puutavaran mittaukseen liittyvät työt sekä erilaiset varastoilla tapahtuvat työt.
Seurantaan kuuluvien henkilöiden yrityksen palveluksessa tekemät muut
työt eritellään puunkorjuuseen liittyvistä töistä.

Puuntuottamiseen

liittyviä töitä seurataan erikseen.
Loma eritellään omaksi työlajikseen ainoastaan silloin, kun työntekijä
pitää lomaa ja saa ko. loma-ajalta työnantajan maksamaa palkkaa.

Loma-

korvauksia ei katsota tällaiseksi loma-ajan palkaksi eikä näin pidettyä
lomaa rekisteröidä loma-aikana.
Sairauksiin, tapaturmiin, koulutukseen tai muuhun korvattavaan poissaoloon käytettävä aika rekisteröidään täysimittaisena.

Palkaksi katso-

taan yrityksen tältä ajalta maksama palkka.

2 .3

Ihmistyön seuranta puuntuottamisessa

2.3.1

Ihmistyön tunnistus- Ja työsuhdeluokitustiedot puuntuottamisessa

Työmäärien, työajan ja ansion seurantaa varten ihmistyön

r ekisteröin-

nissä esitetään kerättäväksi seuraavat luokitus- ja tunnistustiedot .
Tieto
Henkilötunnus

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus
Väestörekisteritunnus

Vakituinen
(työsuhteessa yli 200 pv/v)
Kausiluonteinen (
"
60 ..• 200 pv/v)
Tilapäinen
(
"
alle 60 pv/v)
Ei kirjallista sopimusta
Työsopimuksen Kirjallinen sopimus
laatu
Kirjallinen tavoiteansiosopimus
Työsuhteen
laatu
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2.3.2

Puuntuottamistöiden työerittely ihmistyön seurannassa

Seurannan tiedot tulee rekisteröidä n11n, että niistä voidaan yksiselitteisesti laskea työntekijöittain tai työsuhde- ja työsopimusluokittain seuraavat tiedot.

Työlaji

Uudistusalan
raivaus

Kylvö

määrä

Ty''oaika

urakka

ha

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

ha

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

ha

h

aika x mk/h

urakka

ha

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

ha

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

ha

h

aika x mk/h

ha,kpl

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka ha,kpl

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

ha,kpl

h

aika x mk/h

urakka

kpl

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

kpl

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

kpl

h

aika x mk/h

urakka

ha

h

määrä x mk/yksikkÖ

osaurakka

ha

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

ha

h

aika x mk/h

urakka

ha,kg

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

ha,kg

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

ha,kg

h

aika x mk/h

urakka

m

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

m

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m

h

aika x mk/h

Palkkaustapa

urakka
Istutus

aika

Täydennysistutus

Taimisten
perkaus ja
harvennus

Lannoitteiden
käsinlevitys

Vanhojen ojien
puhdistus

Ty"'o-

Ilmoitettava työpalkka
ja sen laskentatapa

taulukko jatkuu

9

jatk.
Muu puuntuottamistyö

urakka

-

osaurakka

-

h

mk

aika

-

h

mk

Muu työ

-

-

h

mk

Loma

-

_.

h

II1k

Sairaus

-

-

h

mk

Tapaturmat

-

-

h

mk

Kouiutus

-

-

h

mk

Muu korvattava
poissaolo

-

-

h

mk

Puuntuottamisessa
käytettävän koneen kuljettaminen (yrityksen
omat koneet)

h

mk

h

mk

Työntekijöittäin rekisteröidään seuraavat ansio- ja tulotiedot.

Tieto

Veronalainen
ansio

Veroton
tulo

Erittely

Kerättävä suure

miehen osuus

mk

lomakorvaus

mk

kulkemiskorvaus

mk

työvälineen osuus

mk

työvälinekorvaus

mk

ajoneuvokorvaus

mk

ja km

ylläpitokorvaus

mk

ja pv

Lisäksi rekisteröidään työntekijöiden työaika todellisina työpäivinä.

2.3 . 3

Ihmistyön seurantaan liittyviä käsitteitä ja määritelmiä

puuntuottamisessa
Puuntuottamisella tarkoitetaan normaaliin metsikön kasvatuskiertoon kuuluvia metsänhoitotöitä sekä metsikön kasvuedellytysten parantamiseksi
suoritettavia sijoitusluonteisia perusparannustöitä.
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Työaika alkaa, kun työntekijä lähtee työnantajan osoittamasta lähtöpaikasta varsinaiseen työnsuorittamispaikkaan, ja työaika päättyy, kun
työntekijä palaa tälle osoitetulle lähtöpaikalle.
la kuljetuksen päätepiste, taukotupa tms.

Lähtöpaikka voi ol-

Työaikaan ei lueta työmat-

koihin eikä ruekailuun käytettyä aikaa.
Uudistusalan raivauksella tarkoitetaan niitä mekaanisesti, kemiallisesti tai mekaanis-kemiallisesti suoritettavia toimenpiteitä, jotka tähtäävät joko keinollisen tai luontaisen uudistumisen onnistumista haittaavan jätepuuston tai vesaken hävittämiseen.
Kylvöllä tarkoitetaan sekä uudistettavan metsän että aikaisemmin metsää kasvamattoman maan ensikertaista kylvöä.
Istutuksella ymmärretään sekä uudistettavan metsän että aikaisemmin metsää kasvamattoman maan ensikertaista istutusta.
Täydennysistutuksella tarkoitetaan liian harvaksi jääneen viljely- tai
luonnontaimiston istutuksella tapahtuvaa täydentämistä sekä täysin epäonnistuneen viljelyalan uudelleenistutusta.
Taimistan perkauksella ja harvennuksella tarkoitetaan niitä mekaanisesti, kemiallisesti tai mekaanis-kemiallisesti suoritettavia toimenpiteitä, jotka tähtäävät taimiston tai riukumetsän kehitystä haittaavan vähempiarvoisen puuston poistamiseen tai kehitettävän puustonosan kasvutilan parantamiseen.
Lannoituksella tarkoitetaan eri menetelmin toteutettavaa lannoitteiden
metsään levitystä hajalannoituksena.

Taimikohtaiset laikku- yms . lan-

noitukset jäävät seurannan ulkopuolelle.
Vanhojen OJl.en puhdistuksella tarkoitetaan vesitalouden parantamiseksi
suoritettavaa vanhojen metsäojien perkaamista.

Myös purojen uudelleen

perkaaminen luetaan vanhojen ojien puhdistukseksi.

Sen sijaan esimer-

kiksi aurattujen ojien jälkipuhdistusta ei lueta täksi.
Työlajierittelyn ulkopuolelle jäävät puuntuottamistyöt kerätään yhteiseen työlajiluokkaan "muu puunt uottamistyö" .
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Puuntuottamistöissä käytettävien koneiden kuljettajien ja apumiesten
työtä seurataan niiden henkilöiden osalta, jotka ovat työsuhteessa yritykseen.

Täten· esimerkiksi yritysten omien metsäkoneiden kuljettajien

ja apumiesten tekemä työ kuuluu tähän ryhmään, mutta urakoitsijoiden
palkkaamien kuljettajien ja apumiesten työ ei kuulu.
Seurantaan kuuluvien henkilöiden yrityksen palveluksessa tekemät muut
työt eritellään puuntuottamiseen liittyvistä töistä.

Puunkorjuuseen

liittyviä töitä seurataan erikseen.
Loma eritellään omaksi työlajikseen ainoastaan silloin, kun työntekijä
pitää lomaa ja saa ko.

loma-ajalta työnantajan maksamaa palkkaa.

Loma-

korvauksia ei katsota tällaiseksi loma-ajan palkaksi eikä näin pidettyä
lomaa rekisteröidä loma-aikana.
Sairauksiin, tapaturmiin, koulutukseen tai muuhun korvattavaan poissaoloon käytettävä aika rekisteröidään täysimittaisena.

Palkaksi katso-

taan yrityksen tältä ajalta maksama palkka.

3

ITSENÄISEN YRITTÄJÄN KONEILLA TAPAHTtNA KONEELLINEN KORJUUTYÖ JA

PUUNTUOTTAMISEEN LIITTYVÄ KONETYÖ

3.1

Tietolähteet itsenäisen yrittäjän koneiden seurannassa

Pääosa itsenäisenä yrittäjänä tapahtuvan koneellisen korjuutyön seurannan tiedoista voidaan rekisteröidä maksatuksen yhteydessä syntyvistä
raporteista.

Koneen tunnistus- ja tyyppitiedot sekä yrittäjäsuhde- Ja

työsopimustiedot ovat pysyviä koneiden seurantarekisteritietoj a .
Konetyön seuranta kohdistetaan koneen työaikaan (ei kuljettajien) .
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Itsenäisen yrittäjän koneilla tapahtuvan koneellisen korjuutyön

3.2

seuranta
3.2.1

Tunnistus-, yrittäjäsuhde- ja konetyyppitiedot itsenäisen

yrittäjän koneilla tapahtuvassa koneellisessa korjuutyössä
Työmäärien, työajan ja ans1on seurantaa varten koneellisessa korjuutyössä itsenäisten yrittäjien koneiden osalta esitetään kerättäväksi seuraavat luokitus- ja tunnistustiedot.

Tieto

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus

Koneen
tunnistustieto

Itsenäisen yrittäjän koneen tunnus,
yrittäjän numero ja
koneen numero

Yrittäjäsuhteen
laatu

Vakituinen
Kausiluonteinen
Tilapäinen

Sopimuksen
laatu

Ei kirjallista sopimusta
Kirjallinen sopimus
Kirjallinen tavoiteansiosopimus

Koneiden
tyyppiluokitus

Monitoimikoneet
- kaato-kasauskone
- harvesteri
- prosessori
- kaato-juontokone
-muu monitoimikone

Merkki

Valmistaja ja
tyyppitunnus

Koneen ikä

Koneen valmistusvuosi

3.2.2

(työpäiviä yli 200 pv/v)
II
60 ... 200 pv/v)
(
II
(
alle 60 pv/v)

Kuljetusajoneuvo
- kasauskone
- kuormatraktori
- laahustraktori
- maataloustraktori
- hevonen
- muu kuljetusajoneuvo

Työn erittely koneellisen korjuutyön seurannassa itsenäisen

yrittäjän koneilla
Itsenäisen yrittäjän koneilla tapahtuvaa koneellista korjuutyötä koskevat tiedot rekisteröidään niin, että niistä voidaan laskea eri koneille
tai kohdassa 3 .2.1 määritellyille luokille
tiedot.

työlajeittain seuraavat
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..

Maksu..;.
peruste

Työlaji

Puutavaran
valmistus

Metsäkuljetus ,
jatkettu lähikuljetus tai
koneellinen
kasaus

Ilmoitettava maksu
ja sen laskutapa

Työmäärä

Työaika

urakka

m3

h

määrä x

osaurakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m3

h

aika x mk/h

urakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

m3

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m3

h

aika x mk/h

Muut työt

-

-

h

mk

Siirtyminen

-

km

h

mk

mk/~ksikkö

--

Lisäksi rekisteröidään koneittain vuosittain ja koneen koko käyttöiältä
kumulatiivisina
- koneen kokonaisansio ja
- tehtyjen työvuorojen lukumäärä

3.2.3

Itsenäisen yrittäjän koneiden seurantaan liittyviä käsitteitä

ja määritelmiä korjuussa
Itsenäisen yrittäjän koneella tarkoitetaan konetta, joka on yrittäjän
itsensä hallinnassa riippumatta työnantajan mahdollisesta rahoitusosuudesta.
Monitoimikone

=

useampaa kuin yhtä puutavaran tekoon tai sen lisäksi
kuljetukseen kuuluvist a työvaiheista suorittava
puunkorjuukone

Kuljetusajoneuvo

= puutavaran

lähikuljetusta tai jatkettua lähikulje-

tusta suorittava traktori tai muu moottoriajoneuvo
tai kasausta suorittava kone
Työaika on periaatteessa se osa kokonaisajasta, jolloin koneen kuljettaja on työpaikalla.

Työaika sisältää tehoajan ja keskeytykset .

Var-

sinaisten työvuorojen aikana tapahtuva huolto ja korjaus luetaan kuuluvaksi työaikaan, vaikka se tapahtuisi korjaamossa tai muualla työmaan
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ulkopuolella.

Seuranta kohdistetaan koneen työaikaan.

Työaikaan ei lueta työmatkoihin eikä ruekailuun käytettyä aikaa.

~trös

kään varsinaisten työvuorojen ulkopuolella tehdyn korjauksen tai huollon ei katsota kuuluvan työaikaan.
Koneen tyyppiluokituksen perusteella määritellään monitoimikoneille ja
kuljetusajoneuvoille varsinainen työtehtävä.

Varsinaiseksi työtehtä-

väksi määritelty työ rekisteröidään monitoimikoneilla työlajiluokkaan
"puutavaran valmistus" ja kuljetusajoneuvoilla työlajiluokkaan "metsäkuljetus, jatkettu lähikuljetus tai koneellinen kasaus".
Muuksi työksi katsotaan kaikki puunkorjuuseen kuuluvat tai kuulumattomat työt, joita ei voida lukea koneen varsinaiseen työtehtävään kuuluviksi.

Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi puutavaran lajittelu

varastolla tai tienrakennustyöt.

Puuntuottamistöitä seurataan erikseen .

Siirtoihin luetaan sekä työmaalta toiselle tapahtuvat siirrot että työmaan sisäiset, yli 15 min:n pituiset siirrot.

Näitä ovat myös siirto-

jen edellä ja jälkeen tapahtuvat valmistelutyöt, telojen irrottaminen
ja kiinnittäminen sekä tarvikkeiden kuormaaminen ja purkaminen.

3.3

Itsenäisen yrittäjän koneilla tapahtuvan puuntuottamistyön

seuranta
3.3.1 Tunnistus-, yrittäjäsuhde- ja koneyksiköiden tyyppitiedot
itsenäisen yrittäjän koneilla tapahtuvassa puuntuottamistyössä
Työmäärien, työajan ja ansion seurantaa varten koneellisessa puuntuottamistyössä itsenäisten yrittäjien koneiden osalta esitetään kerättäväksi seuraavat luokitus- ja tunnistustiedot-.
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Tieto

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus

Peruskoneen
tunnistustieto

Itsenäisen yrittäjän koneen tunnus,
yrittäjän numero ja
koneen numero

Yrittäjäsuhteen
laatu

Vakituinen
(työpäiviä yli 200 pv/v)
60 ... 200 pv/v)
Kausil'llohte:l.nen (
"
(
Tilapäineri
alle 60 pv/v)
"

Sopimuksen
laatu

Ei kirjallista sopimusta
•
Kirjallinen sop1mus
Kirjallinen tavoiteansiosopimus
Peruskone

Koneyksiköiden
tyyppiluokitus

Peruskoneeseen liitettävä laite
- telaketjutraktori - maanmuokkausaura
- metsätraktori
- lautasaura
- maataloustraktori - laikkuri
- kaivinkone
- oja-aura
- moottorikelkka
- kaivulaite
-ilma-alus
- lannoitteen levitin
- muu peruskone
- torjunta-aineen levitir
- muu laite

Peruskone

Valmistaja ja
tyyppitunnus

Peruskoneen
ikä

Koneen valmistusvuosi

Peruskoneeseen
liitettävä
laite

Valmistaja ja
tyyppitunnus

3,3. 2 Työn erittely koneellisen puuntuottamistyön seurannassa
itsenäisen yrittäjän koneilla
Itsenäisen yrittäjän koneilla tapahtuvaa koneellista puuntuottamistyötä koskevat tiedot rekisteröidään niin, että niistä voidaan laskea eri
koneyksiköille tai kohdassa 3.3.1 määritellyille luokille työlajeittain
seuraavat tiedot .
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Työlaji

MaksuTyöTyöperuste määrä aika
urakka

Maanmuokkaus

Vesakontorjunta

Lannoitus

ha

h

määrä x mk/yksikkö

oha.urs.kka ha

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

äika

ha

h

aika x :rnk/h

urakka

ha

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka ha

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

ha

h

aika x mk/h

urakka

ha

h

maärä

osaurakka ha

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

ha

h

aika x mk/h

urakka

m

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

m

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m

h

aika x mk/h

urakka

m

h

määrä x mk/yksikkö

osaurakka

m

h

määrä x mk/yksikkö +
aika x mk/h

aika

m

h

aika x mk/h

aika
Uusien
ojien
kaivu

Vanhojen
ojien
puhdistus

Ilmoitettava maksu
ja sen laskutapa

Muu puuntuottamistyö

-

-

h

mk

Muut työt

-

-

h

mk

Siirtyminen

-

km

h

mk

X

mk/yksikkö

Lisäksi rekisteröidään koneyksiköittäin vuosit tain ja koneyksikön koko
käyttöiältä kumulatiivisina
- koneyksikön kokonaisansio ja
- tehtyjen työvuorojen lukumäärä
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3.3.3

Itsenäisen yrittäjän koneiden seurantaan liittyviä käsitteitä

ja määritelmiä puuntuottamisessa
Itsenäisen yrittäjän koneella tarkoitetaan konetta, joka on yrittäjän
itsensä hallinnassa riippumatta työnantajan mahdollisesta rahoitusosuudesta.
Koneyksikkö puuntuottamisessa muodostuu pelkästä peruskoneesta, esimerkiksi:

kaivinkone, tai peruskoneesta ja siihen kytkettävästä laittees-

ta, esimerkiksi maataloustraktorin ja kaivulaitteen muodostama traktorikaivuri.
Peruskone on koneyksikön moottorilla varustettu osa, josta yksikkö saa
kulkuvoimansa ja/tai lisälaite käyttövoimansa.
Peruskoneeseen liitettävä laite on erillinen, yleensä ilman omaa voimanlähdettä oleva yksikkö, joka voidaan kiinnittää tai asentaa peruskoneeseen tiettyä työtä varten ja työn jälkeen tarvittaessa irrottaa peruskoneesta.

Samaan peruskoneeseen voidaan liittää seurantajakson aikana

useita laitteita.
Työaika on periaatteessa se osa kokonaisajasta, jolloin koneen kuljettaja on työpaikalla.

Työaika sisältää tehoajan ja keskeytykset.

sinaisten työvuorojen aikana tapahtuva huolto ja korjaus luetaan

Varkuulu~ .

vaksi työaikaan, vaikka se tapahtuisi korjaamassa tai muualla työmaan
ulkopuolella.

Seuranta kohdistetaan koneen työaikaan.

Työaikaan ei lueta työmatkoihin eikä ruekailuun käytettyä aikaa.

Myös-

kään varsinaisten työvuorojen ulkopuolella tehdyn korjauksen tai huollon ei katsota kuuluvan työaikaan.
Koneiden tyyppiluokituksen (3.3.1) ja työlajiluokituksen (3.3 . 2) perusteella määritellään erittely, jonka mukaisesti konetyyppien työtä eri
työlajeissa seurataan.
Metsämaan muokkauksella tarkoitetaan joko keinollisesti tai luontaisesti uudistettavan alan koneellista maanpinnan käsittelyä joko kivennäistai turvemailla .
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Vesakontorjunnalla tarkoitetaan uudistus-

tai taimistoaloilla pääpuu-

lajin kasvuedellytysten parantamiseksi tehtävää lehtipuustoon kohdistuvaa,yleensä kemiallisesti suoritettavaa torjuntatoimenpidettä.
Lannoituksella tarkoitetaan eri menetelmin toteutettavaa lannoitteiden
metsään levitystä hajalannoituksena.

Taimikohtaiset laikku- yms. lan-

noitukset jäävät seurannan ulkopuolelle .
Uusien ojien kaivulla tarkoitetaan metsäojien
puroJen

ensikertaista kaivua ja

ensikertaista perkausta sekä uudis- että täydennysojituksessa.

Työlajeihin erittelemättömät puuntuottamiatyöt kerätään luokkaan "muu
puuntuottamistyö".
Muuksi työksi katsotaan puuntuottamiatöihin kuulumattomat työt.

Puun-

korjuutöitä seurataan erikseen.
Siirtoihin luetaan sekä työmaalta toiselle tapahtuvat siirrot että työmaan sisäiset, yli 15 min:n pituiset siirrot.

Näitä ovat myös siirto-

Jen edellä ja jälkeen tapahtuvat valmistelutyöt, telojen irrottaminen
Ja kiinnittäminen sekä tarvikkeiden kuormaaminen ja purkaminen.

4 METSÄTEOLLISUUSYRITYSTEN OMILLA KONEILLA TAPAH'l'lNA KONEELLINEN
KORJUUTYÖ JA PUUNTUOTTAMISEEN LIIrrwrYVÄ KONETYÖ

4 .1 Tietolähteet metsäteollisuusyritysten omien koneiden seurannassa
Metsäteollisuusyritysten omilla koneilla suoritettavan koneellisen kor•

juutyön työaikatiedot saadaan joko koneeseen asennetusta tärinäkellosta tai vastaavasta automaattisesta rekisteröintilaitteesta tai kuljettajan suorittamasta työajan rekisteröinnistä.

On syytä varautua siihen,

että koneet, joissa kuljettaja rekisteröi ajan, ja koneet, joissa on
automaattinen rekisteröintilaite, pystytään erittelemään toisistaan.
Työmäärätiedot perustuvat työmittauksiin ja kuljettajan tai työnjohtajan ilmoituksiin .
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Hyvitys- ja kustanrtustiedot perustuvat koneen tuntikustannuslaskentaan,
käytöstä aiheuthvien kustannusten tositteisiin sekä kuljettajien ja
apumiesten palkanlaskehtaan •

4.2

Metsäteollisuusyritysten omilla koneilla tapahtuvan koneellisen

korjuutyön seuranta
4.2.1

Tunnistus- ja konetyyppitiedot metsäteollisuusyritysten omilla

koneilla tapahtuvassa korieellisessa korjuutyössä
Työmäärien, työajan ja ansion seurantaa varten koneellisen korjuutyön
metsäteollisuusyritysten omien koneiden osalta esitetään kerättäväksi
seuraavat luokitus- ja tunnistustiedot.

Tieto

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus

Koneen tunnistustieto

Metsäteollisuusyritysten oman koneen tunnus
Koneen numero

Koneiden
tyyppiluokitus

Monitoimikoneet
- kaato kasauskone
- harvesteri
- prosessori
- kaato-juontakone
-muu monitoimikone

Merkki

Valmistaja ja
tyyppitunnus

Koneen ikä

Koneen valmistusvuosi

4.2 . 2

Kuljetusajoneuvot
- kasauskone
- kuormatraktori
- laahustraktori
- maataloustraktori
- hevonen
- muu kuljetusajoneuvo

Työn erittely koneellisen korjuutyön seurannassa

metsäteollisuusyritysten omilla koneilla
Metsäteollisuusyritysten omilla

koneilla tapahtuvaa koneellista kor-

juutyötä koskevat tiedot rekisteröidään niin, että niistä voidaan laskea eri koneille tai kohdassa 4 . 2.1
tain seuraavat tiedot .

määritellyille luokille työlajeit-
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Työlaji

Puutavaran
valmistus

Metsäkuljetus,
jatkettu lähikuljetus tai
koneellinen
kasaus

Hyvitysperuste

Työmäärä

Ty''
o-

urakka

m3

osaurakka

m3

aika

m3

urakka

m3

osaurakka

3
m

aika

m3

käyttöaika, h
käyttöaika. h
käyttöaika, h
käyttöaika~ h
käyttöaika_J_ h
käyttöaika, h
käyttöaika, h
käyttöaika, h
keskeytys1
a1ka. h
keskeytys ...
aika, h

Muut työt

-

-

Siirtyminen

-

km

Huolto ja
korjaus

-

-

Muu
keskeytys

-

-

aika

Käyttöhyvitys tai
kustannukset
hyvitys, määrä x
mk/yksikkö
hyvitys, määrä x
mk/yksikkö + aika

X

mk/h

hyvitys, aika x mk/h
hyvi tys , määrä x
mk/yksikkö
hyvi tys , määrä x
mk/yksikkö + aika

X

mk/h

hyvitys, aika x mk/h
hyvitys , mk
hyvitys, mk
kustannukset, mk
kustannukset, mk

Lisäksi rekisteröidään koneittain vuosittain ja koneen koko käyttöiältä kumulatiivisina
- koneen kokonaishyvitykset
- koneen käyttötuntikustannukset eriteltyinä seuraavasti
- poltto- ja voiteluaineet
- huolto- Ja korjauskustannukset
- kuljettajien ja apumiesten palkat sosiaalikustannuksineen
- muut palkkakustannukset
-pääomakustannukset (korko ja kuoletus)
- tehtyjen työvuorojen lukumäärä

4 . 2.3 Metsäteollisuusyritysten omien koneiden seurantaan liittyviä
käsitteitä ja määritelmiä korjuussa
Metsäteollisuusyritysten omalla koneella tarkoitetaan konetta, joka on
metsäteollisuusyrityksen hallinnassa.
tällöin kuljettajien palkat.

Metsäteollisuusyritys maksaa

21
Työlajierittely perustuu koneitten työajan seurannassa käytettävään Jakoon, joka on seuraavan kaavion mukainen.

Työaika

1

l Käyttöaika 1

1

Keskeytykset

1

Päätyöt
(puutavaran
valmistus
tai metsäkuljetus ...)

1

1

1

1

1

Sivutyöt 1 Siirrot
(muut
työt)

1

1

1

Huolto
Ja
korjaus

Muu
keskeytys

TYöaika on aika , jolloin koneen kuljettaja on työpaikalla.

Varsinais-

ten työvuorojen puitteissa tapahtuvat korjaukset ja huollot katsotaan
kuitenkin työajaksi, vaikka kuljettaja olisi tällöin pois työpaikalta.
Esimerkiksi normaalin työvuoron aikana tapahtuva varaosien odotus luetaan työajaksi.

Käyttöaika on se osa työajasta, joka käytetään eri työtehtävien suorittamiseen alle 15 min:n pituiset keskeytykset mukaan luettuina.

Päätyö on se työtehtävä, joka kulloinkin katsotaan
koneen varsinaiseksi työtehtäväksi.

Sivutöitä ovat esimerkiksi puutavaran kuljetuksen
yhteydessä tie- ja muut työt, joita ei haluta tarkemmin eritellä.

Sivutyöt rekisteröidään seuran-

nassa työlajiksi "muut työt" .

Siirtoihin luetaan sekä työmaalta toiselle tapahtuvat siirrot että työmaan sisäiset, yli 15 min:n pituiset siirrot.

Näitä ovat myös siirtojen edellä

ja jälkeen tapahtuvat valmistelutyöt, telojen irrottaminen ja kiinnittäminen sekä tarvikkeiden kuormaaminen ja purkaminen.

Keskeytyksiin luetaan

se~aavat

pituudeltaan 15 min ylittävät ajat.
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Huolto sisältää koneen normaalit hoito- ja huoltotoimenpiteet kuten voitelun, öljynvaihdon, pulttien
kiristyksen ja ennalta ehkäisevän vikojen etsinnän .

Korjaukset sisältävät työmaalla ja korjaamolla työaikana tapahtuvat korjaukset.

Varaosien odotus Ja

siirrot korjaamolle luetaan myös korjausaikaan.

MUihin keskeytyksiin sisältyvät kiinni juuttumiset
tai kaatumiset, työn suunnittelu, pienehköt tietyöt,
kuormaa ottavien autojen aiheuttamat keskeytysajat,
lepo, työnjohdon kanssa neuvottelu, sään aiheuttamat
esteet ja muut 15 min:a pitemmät häiriöt.
Kustannusten seurannassa
- hyvitys tarkoittaa sitä markkamäärää, jolla koneen työtä laskennallisesti hyvitetään,
-kustannukset ovat todellisia syntyneitä kustannuksia.
Muilta osin sovelletaan itsenäisen yrittäjän koneiden seurannassa (kohta 3.2.3) esitettyjä käsitteitä.

4 . 3 Metsäteollisuusyritysten omilla koneilla tapahtuvan koneellisen
puuntuottamistyön seuranta
4.3.1

Tunnistus- ja koneyksiköiden tyyppitiedot metsäteollisuusyri-

tysten omilla koneilla tapahtuvassa koneellisessa puuntuottamistyössä
Työmäärien, työajan ja ansion seurantaa varten koneellisen puuntuottamistyön metsäteollisuusyrityksen omien koneiden osalta esitetään kerättäväksi seuraavat luokitus- ja tunnistustiedot.

23

Tieto
Peruskone en
tunnistustieto

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus
Metsäteollisuusyritysten oman koneen tunnus
Koneen numero
Perusko ne

Koneyksiköiden tyyppiluokitus

Peruskoneeseen liitettävä laite
- telaketjutraktori - maanmuokkausaura
- metsätraktori
- lautasaura
- maataloustraktori - laikkuri
- kaivinkone
- oja-aura
- kaivulaite
- moottorikeikka
- lannoitteen levitin
-ilma-alus
- torjunta- aineen levitin
- muu peruskone
-muu laite

Peruskone

Valmistaja ja
tyyppitunnus

Peruskoneen
ikä

Koneen valmistusvuosi

Peruskoneeseen liitettävä laite

Valmistaja ja
tyyppitunnus

4 .3.2

Työn erittely koneellisen puuntuottamistyön seurannassa

metsäteollisuusyritysten omilla koneilla
Metsäteollisuusyritysten omilla koneilla tapahtuvaa koneellista korjuutyötä koskevat tiedot rekisteröidään niin, että niistä voidaan laskea
eri koneille tai kohdassa 4.3.1 määritellyille luokille työlajeittain
seuraavat tiedot.
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Työla ji

Maksuperuste

TYömäärä

Työ-:- -'
a i kå.
"

Maanmuokkaus

Vesakontör junta

Lannoi t us

Uusien
oj i en
kai vu

Vanhojen
ojien
puhdistus

urakka

m

osaurakka

m

aika

m

urakka

m

osaurakka

m

aika

m

}täyttöa i ka ~ h
käyttöaika; h
käyttöa i :lta; h
käyttöaika . h
käyttöaika , h
käyttöaika h
käyttöaika. h
käyttöaika, h
käyttöaika• h
käyttö•
aika. h
käyttöaika . h
käyttöaika h
käyttöaika. h
käyttöaika . h
käyttöaika h

urakka

ha

osaurakka

ha

aika

ha

urakka

ha

osaurakka

ha

aika

ha

urakka

ha

osaurakka

ha

aika

ha

Muu puuntuottamistyö

-

-

käyttöaika , h

Muut työt

-

-

Siirtyminen

-

km

Huolto ja
korjaus

-

-

Muu
keskeytys

-

-

käyttöaika . h
käyttöaika . h
keskeytysaika. h
keskeytysaika. h

Käyttöhyvitys tai
kustannukset
hyvitys , määr ä x
mk/ykq i kkö
hy"Vi tys , . määr ä x
mk/yks i kkö + aika x mk/h
hyvi tys , ai ka x mk/h
hyvitys, määr ä x
mk/yksikkÖ
hyvitys , määr ä x
mk/yksikkö + a i ka x mk/ }1
hyvitys, aika x mk/h
hyVitys, määrä x
mk/yksikkö
hyvitys , määr ä x
mk/Yksikkö + aika

mk/h

X

hyVitys, aika x mk/h
hyvitys , määr ä x
mk/yksikkö
hyVitys , määrä x
mk/yksikkö + aika

X

mk/h

hyvitys , aika x mk/h
hyvitys , määrä x
mk/yksikkö
hyvi tys , määrä x
mk/yksikkö + aika
hyvitys , aika

X

X

mk/h

mk/h

hyvitys , mk
hyvitys , mk
hyvitys, mk
kustannukset, mk
kustannuks et, mk

Lisäksi rekisteröidään koneyksiköittäin vuositt ain j a koneyksikön koko
käyttöiältä kumulatiivisina
- koneyksikön kokonaishyvitykset
- koneyksikön käyttötuntikustannuks et er i t eltyinä seuraavast i
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- poltto- Ja voiteluaineet
- huolto- ja korjuskustannukset
- kuljettajien ja apumiesten palkat sosiaalikustannuksineen
- muut palkkakustannukset
-pääomakustannukset (korko ja kuoletus)
- tehtyjen työvuorojen lukumäärä

4.3.3 Metsäteollisuusyritysten omien koneiden seurantaan liittyviä
käsitteitä ja määritelmiä puuntuottamisessa
Metsäteollisuusyritysten omalla koneella tarkoitetaan konetta, joka on
metsäteollisuusyrityksen hallinnassa.
tällöin kuljettajien palkat.

Metsäteollisuusyritys maksaa

Työlajierittely perustuu koneyksiköiden työajan seurannassa käytettävään jakoon, joka on seuraavan kaavion mukainen .

1

Työaika
1

J
1

1

1 Käyttöaika 1

1

Keskeytykset

1

1

1

1

1

Päätyöt
(puuntuottamistyöt)

Sivutyöt
(muut
työt)

l
J

Siirrot 1

1

Huolto
Ja
korjaus

TYöaika on aika, jolloin koneen kuljettaja on työpaikalla .

1

Muu
keskeytys

Varsinais-

ten työvuorojen puitteissa tapahtuvat korjaukset ja huollot katsotaan
kuitenkin työajaksi, vaikka kuljettaja olisi tällöin pois työpait alta.
Esimerkiksi normaalin työvuoron aikana tapahtuva varaosien odotus luetaan työajaksi.

Käyttöaika on se osa työajasta, joka käytetään eri työtehtävien suorittamiseen alle 15 min:n pituiset keskeytykset mukaan luettuina.
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Päätyö on se työtehtävä, joka kulloinkin katsotaan
koneyksikön varsinaiseksi työtehtäväksi.

Sivutöitä ovat esimerkiksi maanmuokkauksen yhteydessä tie- ja muut työt, joita ei haluta tarkemmin
eritellä.

Sivutyöt rekisteröidään seurannassa

työlajiksi "muut työt".
Sii~toihin

luetaan sekä työmaalta toiselle tapahtu-

vat siirrot että työmaan sisäiset, yli 15 min:n
pituiset siirrot.

Näitä ovat myös siirtojen edellä

ja jälkeen tapahtuvat valmistelutyöt, telojen irrottaminen ja kiinnittäminen se'kä tarvikkeiden kuormaaminen ja _purkaminen.

Keskeytyksiin luetaan seuraavat pituudeltaan 15 min ylittävät ajat .
Huolto sisältää koneen normaalit hoito- ja huoltotoimenpiteet kuten voitelun, öljynvaihdon, pulttien
kiristyksen ja ennalta ehkäisevän vikojen etsinnän.

Korjaukset sisältävät työmaalla ja korjaamolla työaikana tapahtuvat korjauks et .

Varaosien odotus Ja

siirrot korjaamolle luetaan myös korjausaikaan.

Muihin keskeytyksiin sisältyvät kiinni juuttumiset
tai kaatumiset, työn suunnittelu, pienehköt tietyöt,
kuormaa ottavien autojen aiheuttamat keskeytysajat,
lepo, työnjohdon kanssa neuvottelu, sään aiheuttamat
esteet ja muut 15 min:a pitemmät häiriöt.
Kustannusten seurannassa
- hyvitys tarkoittaa sitä markkamäärää, jolla koneen työtä laskennallisesti hyvitetään,
- kustannukset ovat todellisia syntyneitä kustannuksia.
Muilta os~n sovelletaan itsenäisen yrittäjän koneiden seurannassa (kohta 3.3.3) esitettyjä käsitteitä.
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5 ITSENÄISEN YRITTÄJÄN PUUTAVARA- AUTOT
5.1 Tietolähteet itsenaisen yrittäJän .puutavara-autojen seurannassa
Pääosa itsenäisen yrittäjän puutavara-autojen seurannan tiedoista

vo~

daan rekisteröidä maksatUksen yhteydessä.
Puutavara-autojen tunnistus- ja tyyppitiedot sekä yrittäjäsuhde- ja työsopimustiedot ovat pysyväisluonteisia koneiden seurantarekisteritietoja.

5.2

Itsenäisen yrittäjän puutavara-autojen seuranta

5.2.1 Tunnistus-, yrittäjäsuhde- ja autotyyppitiedot itsenäisen
yrittäjän puutavara-autojen seurannassa
Työmäärien ja ansioiden seurantaa varten puutavara-autojen työn rekisteröinnissä esitetään kerättäväksi seuraavat luokitus- ja tunnistustiedot.

Tieto

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus

Auton
tunnistustieto

Itsenäisen yrittäjän puutavara-auton tunnus
Yrittäjän numero
Auton numero

Yrittäjäsuhteen
laatu

Vakituinen
Kausiluonteinen
Tilapäinen

Sopimuksen
laatu

Ei kirjallista sopimusta
Kirjallinen sopmus
Kirjallinen tavoiteansiosopimus

Autojen
tyyppiluokitus

3-akselinen
2-akselinen
2-akselinen
3-akselinen
3-akselinen
Muu

Merkki

Valmistaja ja
tyyppitunnus

Auton ikä

Auton ensirekisteröintipäivä

auto
auto
auto
auto
auto

(työpäiviä yli 200 pv/v)
60 •.• 200 pv/v)
"
II
alle 60 pv/v)

(
(

ilman perävaunua
1-akselinen puoliperävaunu
2-akselinen puoliperävaunu
2-akselinen varsin. peräv.
3-akselinen vars~n. peräv.
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5.2.2

Työn erittely itsenäisen yrittäjän puutavara- autojen seurannassa

Itsenäisen yrittäjän puutavara-autoja koskevat tiedot rekisteröidään
siten, että niistä voidaan laskea autoittain tai kohdassa 5.2.1 määritellyille luokille seuraavat tiedot .

Erittely

e

5.2 . 3

Kuljetussuorite

Maksu

Puutavaran
m3 ja m3 x km
kuljetus

mk

Muu
kuljetus

mk

-

Itsenäisen yrittäjän puutavara-autojen seurantaan liittyviä

käsitteitä ja määritelmiä
Itsenäisen yrittäjän puutavara- autolla tarkoitetaan autoa, joka on yrittäjän itsensä hallinnassa ja johon yrittäjällä on liikennelupa.
Kuljetussuorite, m3 x km, lasketaan siten, että kerätään summaa kuljetettu puumäärä x kuljetusmatka.

Kun lisäksi

kerätään puumääräsumma.t,

saadaan näiden tekijöiden perusteella lasketuksi keskimääräiset kuljetusmatkat.

6 METSÄTEOLLISUUSYRITYSTEN OMAT PUUTAVARA-AUTOT
•
6.1 Tietolähteet metsäteollisuusyritysten omien puutavara-auto,j en
seurannassa
Metsäteollisuusyritysten omien puutavara-autojen aika- ja matkatiedot
kerätään autoon asennetun ajopiirturin ja/tai kuljettajan
nin perusteella.
tauksiin.

raportoinKuljetussuoritetiedot perustuvat työ- tai tehdasmit-

Hyvitys- ja kustannustiedot perustuvat autojen tuntikustannuslaskentaan ,
syntyneisiin kustannustositteisiin ja kuljettajan ja apumiesten palkanlaskentatietoihin.
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6.2

Metsäteollisuusyritysten cmien puutavara-autojen seuranta

6.2.1

Tunnistus- ja autotyyppitiedot metsäteollisuusyritysten

omien puutavara-autojen seurannassa
Työmäärien ja ansioiden seurantaa varten metsäteollisuusyritysten

om~en

puutavara-autojen työn rekisteröinnissä esitetään kerättäväksi seuraae

vat luokitus- ja tunnistustiedot.

Tieto
Auton
tunnistustieto

Autojen
tyyppiluokitus

Rekisteröitävä tieto tai käytettävä luokitus
Metsäteollisuusyritysten oman auton tunnus
Auton numero
3-akselinen
2-akselinen
2-akselinen
3-akselinen
3-akselinen
Muu

auto
auto
auto
auto
auto

ilman perävaunua
1-akselinen puoliperävaunu
2-akselinen puoliperävaunu
2-akselinen vars~n. peräv.
3-akselinen vars~n. peräv.

Merkki

Valmistaja ja
tyyppitunnus

Auton ikä

Auton ensirekisteröintipäivä

6.2.2

Työn erittely metsäteollisuusyritysten omien puut avara-autoj en

seurannassa
Metsäteollisuusyritysten omia puutavar a- autoja koskevat tiedot r ekis-

•

teröidään siten, että niistä voidaan laskea autoittain tai kohdassa
6.2.1 määritellyille luokille seuraavat tiedot .

•
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Kulj etussuor i t e

Erittely
Puutavar an
kuljetus

Aika

Hyvit ys tai
kustannukset

m3 Ja m3 xkm

käyttöaika , h

hyvitys,

Muu
kuljetus

-

käyttöai ka , h

hyvitys , mk

Huolto ja
korjaus

-

keskeytysaika , h

mk

Muu
keskeytys

-

keskeytysaika, h

mk

mk

kustannukset,
kustannukset ,

Lisäksi rekisteröidään autoi ttai n vuosittain ja auton koko käyttöiältä
kumulatii visina
- puutavara- auton kokonaishyvitykset
- puutavara- auton käyttökustannukset eriteltyinä seuraavasti
- poltto- ja voiteluaineet
- huolto- ja korjauskustannukset
- kulj ettajan ja apumiehen palkat sosiaalikustannuks i neen
- muut palkkakustannukset
-pääomakustannukset (korko ja kuoletus) ·
- tehtyjen työvuorojen lukumäär ä
- kokonaisajomäärä , km
- kuormaluku

•
6 . 2 . 3 Metsäteollisuusyritysten omien puutavara- autojen seurantaan
liittyviä käsitteitä ja määritelmiä
Metsäteollisuusyritysten omalla puutavara-autolla tarkoitetaan autoa ,
joka on yrityksen hallinnassa.
Työlajierittely tehdään seuraavan työaikajaon perus teella .

31

Työaika

Käyttöaika

.

1

Päätyöt
(puutavaran ajo)

1
1

Sivutyöt
(muut työt)

1

Huolto
Ja
korjaus

1

Muu
keskeytys

Metsäteollisuusyritysten omien puutavara-autojen seurannan aikakäsitteet vastaavat kohdassa 4.2.3 esitettyjä .

•
.

