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 TYÖSUOJELU 

 
1.1 Mhy:n metsurit 
 
Vakituisten ja määräaikaisten metsureiden ja harjoittelijoiden kanssa tehdään molempien 
osapuolten allekirjoittama kirjallinen työ- tai harjoittelusopimus. 
 
Metsurilla on käytössään matkapuhelin, sekä tiedossaan Mhy:n ja työmaasta vastaavan toimihenki-
lön yhteystiedot. Yhteydenpito on tehtävä työohjeissa kerrotulla tavalla tai erikseen paikallisesti so-
pien.  
 
Työmaalla olevat erityiset vaaratekijät on kerrottu / selvitetty työntekijälle ja lisäksi ne on kirjattu 
työmaaohjeisiin  (Esim. sähkölinjat tai jyrkänteet). 
 
Metsuri vastaa omien sahojensa kunnosta ja turvalaitevarustuksesta. Metsuri huolehtii, että hänellä 
on muuten  
tarvittava turvavaristus. Mhy toimittaa metsurille TES:ssä mainitut turvavarusteet ja ensiaputarvik-
keet. 
 
Työmaalla noudatetaan siisteyttä. Kaikki maatumattomat jätteet ja muut roskat viedään pois työ-
maalta. 
 
1.2 Yrittäjät 
 
Yrittäjän kanssa tehdään molempien osapuolten allekirjoittama kirjallinen urakointisopi-
mus. 
 
Urakoitsijalla ja hänen työntekijöillään on käytössään matkapuhelin, sekä tiedossaan Mhy:n ja työ-
maasta vastaavan toimihenkilön yhteystiedot. Yhteydenotto on tehtävä työmaaohjeissa sovitulla ta-
valla ja aina jos joudutaan poikkeamaan annetuista ohjeista. 
 
Työmaalla olevat erityiset vaaratekijät on kerrottu / selvitetty työntekijälle tai urakoitsijalle ja lisäksi 
ne on kirjattu työmaaohjeisiin.  
 
Yrittäjä vastaa oman henkilöstönsä työsuojelusta, työterveydenhuollosta ja koneiden toimivuudesta 
ja kunnosta, turvalaitteiden ja sammuttimien riittävyydestä ja kunnosta. 
 
Noudatetaan raivaussaha- ja moottorisahatyöskentelystä sekä konetyöstä annettuja työturvallisuus-
ohjeita. 
 
Työntekijällä tulee olla työsuojeluohjeiden mukaiset turvavarusteet ja ensiaputarvikkeet. 
 
Työmaalla noudatetaan siisteyttä. Tyhjät polttoainesäiliöt ym. astiat ja muut roskat viedään päivit-
täin pois työmaalta. 
 
Puunkorjuutyömaalla urakoitsija vastaa hakkuusta varoittavien tienvarsimerkintöjen laittamisesta.  
 
 
1.3 Mhy työsuojelutoimikunta  
 
Työsuojelu päällikkö   John Arnkil  0400-212138 
Työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilö Fredrik Adamsson 0400-472189 
Työsuojeluvaltuutettu, työntekijä Peter Olander 0400-848076 
 
 
 
Työsuojelutoimikunnan työskentelyyn ottaa osaa urakoitsijoiden valitsema asiantuntijajäsen, kun 
käsitellään urakoitsijoiden työsuojelua koskettavia asioita 
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1.4 Aluehallintovirasto 
 
Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Työsuo-
jeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620, sähköposti  
tyosuojelu.etela@avi.fi tai tyosuojelu.lounais@avi.fi. 
 
 

 TYÖTURVALLISUUS 

 
2.1 Ensiapu 

 
Jokaisella työntekijällä pitää olla vähintään ensisidepakkaus. Moottori- ja raivaussahatyömaalla tulee 
lisäksi olla käytettävissä ensiapulaukku. Lämpimänä vuodenaikana on syytä pitää mukana kyypak-
kaus ampiaisten ja paarmojen pistoja vastaan. Työntekijällä pitää olla riittävä ensiaputaito ja tiedot 
avunsaantimahdollisuuksista onnettomuus- ja sairaustapauksissa. 
  

 
2.2 Toiminta tapaturma ja vahinkotilanteissa 

 
Hätäilmoituksen tekeminen 
 
1. Soita hätäpuhelu p. 112 itse, jos voit  
 
2. Kerro tarkka osoite ja kunta (koordinaatit metsäkoneen tietokoneesta tai älypuhelimesta) 
 
3. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin 
 
4. Toimi annettujen ohjeiden mukaan 
 
5. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan 
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Ilmoittaminen tapaturmista 
 
Työnantajan on viipymättä ilmoitettava vakavasta työtapaturmasta poliisille (soitto hätäkeskukseen 
112), ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle (p. 0295 016 000 sp. tyosuojelu.etela@avi.fi 
tai tyosuojelu.lounais@avi.fi). Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin. Sellaisessa tilanteessa, jossa 
vammojen lopullinen vaikeusaste jää epäselväksi, on ilmoituksen tekeminen tarpeellista, sillä vam-
mojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa. Hätätilanteissa, jotka vaativat sai-
raskuljetusta, sammutusapua tai lisävahinkojen estämiseksi toimia, ilmoitus pitää tehdä heti. Mikäli 
tilanne ei sitä vaadi, ilmoituksen tekee työsuojelupäällikkö tai hänen ollessa estyneenä työnjohdosta 
vastaava metsäesimies. 
 
Työtapaturma on vakava, jos työntekijä menehtyy tai hänelle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen 
vamma.  
 
Kaikista tapaturmiin johtaneista tapahtumista laaditaan kirjallinen tapaturmailmoitus, jossa kerro-
taan: 
 
1. Mitä, missä ja milloin on tapahtunut 
2. Mitkä syyt johtivat tapahtumaan 
3. Miten tapaturmalta olisi voitu välttyä 
 
Toiminta vahinkotilanteissa, joissa ei ole henkilövahinkoja 
 
Vahinkojen varalta jokaisella metsänhoitoyhdistykselle työskentelevällä yrityksellä on oltava voi-
massa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 
 

1. Estetään lisävahingon syntyminen. 
2. Työntekijä ilmoittaa välittömästi vahingosta työnjohdolle (ja urakanantajalle). Konerikoistakin 

työjohdolle ilmoitus, jos se aiheuttaa koneen työskentelyyn yli puolen päivän tauon. 
3. Ilmoitetaan taholle, jonka omaisuudelle vahinkoa on sattunut. Esim. sähkölinjavahingoissa 

sähkölinjan ylläpitäjälle.  
4. Korvauksiin johtavista tilanteista on laadittava selvitys, jossa kerrotaan tapahtuman kulku, 

aika ja paikka sekä siihen johtaneet syyt. Ketkä henkilöt ja urakoitsijat ovat olleet asianosai-
sina. Miten menetellään/meneteltiin korvausten suhteen. Miten tapahtunut olisi voitu estää. 

 
A. Rajanylitykset hakkuissa ja metsänhoitotöissä: Ilmoitus työnjohdolle, rajan merkintä, kuvat 

tapahtuneesta, naapurin puolelta hakattujen puiden erittely 
B. Autoilijoiden tien/asfaltin rikkomiset: Ilmoitus työnjohdolle,kuvat tapahtuneesta, tien korjaus 
C. Naapurin puiden kolhimiset varastolla: Ilmoitus työnjohdolle, kuvat tapahtuneesta 
D. Muu omaisuusvahinko (esim. puu kaatunut naapurin tontille ja aiheuttaen vahinkoa esim. pi-

hakasvustolle, autolle, muulle irtaimistolle): Ilmoitus työnjohdolle, kuvat tapahtuneesta, il-
moitus omistajalle. 

 
 

2.3 Yhteydenpito 

 
Yhteydenpidon järjestäminen valtioneuvoston asetuksen puunkorjuutyön turvallisuudesta 
4.§:n mukaan (Valtioneuvoston asetus 749/2001) 
 
Työnantajan tulee viimeistään työn alkaessa ilmoittaa työntekijöilleen, 
miten yhteydenpito työnjohdon ja työntekijöiden välillä samoin kuin työntekijöiden kesken on järjes-
tetty.  
 
Ohje yksintyöskentelystä puunkorjuutyössä: 
 

 Yhteys työntekijään on oltava ainakin kerran työpäivän aikana ja välittömästi työvuoron pää-
tyttyä. Yhteys pidetään pääsääntöisesti matkapuhelimella soittamalla tai tekstiviestillä. Työn-
tekijä oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä sovitulla tavalla ja mikäli yhteyttä ei kuulu, työnjohtaja 
selvittää syyn. 

 Ilmoita työnantajalle heti, jos joudut poikkeamaan sovitusta yhteydenpitokäytännöstä. 
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Moottorisahahakkuu myrskytuhometsissä ja muissa poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa on 
järjestettävä siten, että työntekijöillä on työn ajan näkö- tai kuuloyhteys keskenään tai työnanta-
jaansa. 

 Myrskytuhometsissä ei yksintyöskentelyä. 
 Työntekijöiden on oltava näihin töihin päteviä ja opastusta saaneita. 

 
 
2.4 Sahaajan turvavarusteet 

 
Käytä sahatessasi AINA työnantajan käyttöösi antamia suojaimia ja turvavarusteita.  
 
Kuulonsuojaimet 

 Melutaso ylittää raivaus- ja moottorisahalla sahatessa 85 desibeliä, joten kuulosuojaimia tu-
lee käyttää. 

 
Kypärä 

 Sahatessa raivaus- tai moottorisahalla, on kypärää käytettävä, jos on olemassa päähän koh-
distuvan iskun vaara. 

 Metsurin suojakypäräyhdistelmään kuuluvat visiiri, kupusuojaimet sekä usein niskasuojus. 
 Säädä kypärä ennen käyttöönottoa, jotta se on sopivalla korkeudella ja pysyy napakasti 

päässä. Kuluneet tai rikkoontuneet sisäosat on syytä vaihtaa, sillä ne heikentävät kypärän 
suojaustehoa. Kypäräosa tulee vaihtaa, kun sen käyttöikä tulee täyteen. Käyttöikä löytyy pai-
nettuna kypärän sisäpuolelta.  

 
Silmäsuojain 

 Metsässä työskenneltäessä puiden oksat ja risut voivat osua silmiin. Samoin sahanpurua, 
roskia tai pihkaa voi lentää silmiin sahauksen aikana. Suojakypärään kiinnitetty silmikko suo-
jaa näiltä vaaroilta. 

 
Turvasaappaat 

 Turvasaappaan pohjakuvio on karkea liukastumisien estämiseksi. Pohjan voi lisäksi nastoit-
taa, jolloin pito paranee jäisellä kelillä. 

 
Ensisidepakkaus 

 Pidä ensisidepakkaus koko ajan mukanasi esim. rintataskussa tai paikassa, josta saat sen no-
peasti esille. 

 
Laajempi ensiapupakkaus 

 Pidä isompi pakkaus aina kulkuvälineessä tai mahdollisuuksien mukaan repussa.  
 
Puhelin 

 Puhelin on turvaväline tapaturman tapahtuessa ja yhteydenpitoväline työjohtoon. Pidä puhe-
lin aina käden ulottuvilla (esim. rintataskussa). 

 
Viiltosuojatut turvakäsineet  

 Metsurin turvakäsineen vasemman käden selkämys on suojattu viiltosuojalla. Turvakäsine 
valitaan vuodenajan, sään ja tottumuksen mukaan. 

 
Turvajalkineet 

 Metsurin turvasaappaassa on kärkisuojus, viiltosuojus ja karkea pohjakuvio, jossa on nastoi-
tusmahdollisuus. Turvasaappaiden kärkisuojus suojaa varpaita putoavilta pölkyiltä, sekä terä-
ketjun viilloilta. Viiltosuoja on saappaan terän ja varren etuosassa. Se suojaa jalkapöytää, 
nilkkaa ja säärtä moottorisahan teräketjun viilloilta. 

 
Turvapusero 

 Hyvä turvapusero on vettä hylkivä, mutta samalla hyvin hengittävä. Turvapuserossa käyte-
tään huomioväriä sekä heijastimia. Puseron on sallittava kaikki työliikkeet. Siinä ei saa olla 
ulokkeita, joihin oksat ja risut voivat tarttua. 
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Viiltosuojatut työhousut 

 Viiltosuojahousujen materiaalin on oltava kulutusta kestävää, vettä hylkivää ja takertumista 
estävää. 

 Niiden on viiltosuojauksen lisäksi suojattava lumelta ja purulta, mutta silti niiden tulisi olla 
hengittävät.  

 Lahkeiden etuosassa on viiltosuojat, jotka pysäyttävät teräketjun, jos se osuu viiltosuojaku-
dokseen. 

 
Taukotakki 

 Taukotakki estää kehon jäähtymisen taukojen aikana ja on siten tuulta ja kosteutta pitävä. 
Taukotakissa on huomiovärit. 

 
Sadevarusteet 

 Sadeasuja tarvitaan olosuhteiden niin vaatiessa. Hyvässä sadeasussa on riittävä mitoitus. 
 

Välipuku 
 Kylmän vuodenajan varuste, jota käytetään olosuhteen niin vaatiessa. 

 
Konkeloliina 

 Käytetään hakkuutyössä kiinni takertuneen puunrungon alas saattamiseksi.  
 
CE-merkintä 

 Metsätöissä käytettävistä turvavarusteista täytyy löytyä CE-merkintä. Se osoittaa, että suo-
jain on valmistettu direktiivin mukaisesti. Suojaimessa pitää olla lisäksi seuraavat merkinnät: 
valmistajan nimi tai tunnus, suojaintyyppi, suojausluokka, koko, standardin numero, kuva-
tunnus tai numerokoodi, joka osoittaa torjuttavan vaaran tai suojausominaisuuden, sekä va-
rastoinnin päättymisaika. Suojainten mukana on valmistajan laatima suomen- tai ruotsinkieli-
nen käyttöohje. 

 
 
2.5 Moottorisahatyöskentely 
 
A) Tarkista päivittäin sahan turvalaitteiden toimivuus 
 
1. Takapotkusuojus ja ketjujarru 
 
Takapotkusuojus on laite, joka suojaa sahankäyttäjän kättä. Se estää etummaisen käden osumisen 
teräketjuun takapotkun sattuessa. Takapotkusuojus toimii myös etummaisen käden rystyssuojuk-
sena. Se on muotoiltu siten, ettei ketju tai ketjun osia osu käyttäjään ketjun katketessa tai irrotessa 
ohjaimistaan. Sahassa on oltava ketjujarru, joka laukeaa, kun takapotkusuojukseen tulee riittävän 
suuri kuormitus.  
 
2. Ketjusieppo  
 
Ketjusieppo estää katkennutta tai laipalta karannutta ketjua iskemästä sahurin käteen tai vartaloon. 
 
3. Turvaliipaisin 
 
Takakädensijan turvaliipaisimen varmistin estää kaasuttamasta sahaa, jos sahurin ote sahasta ei ole 
tukeva. Kädensijan alaosa toimii kämmenen suojuksena. 
 
4. Pysäytyskatkaisimen on oltava kunnossa. 
 
B) Pukeudu turvallisesti 
 

 Käytä CE- hyväksyttyä kypäräyhdistelmää ja pidä ensisidepakkaus aina mukanasi, kerro tur-
vavarusteiden uusintatarpeesta esimiehellesi. 

 Käytä metsäalan työehtosopimuksen turvavarusteluettelon mukaisia turvavarusteita. 
 Käytä sääolosuhteiden mukaan taukovarustusta säästyäksesi vilustumiselta ja kylmettymi-

seltä. 
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Turvallinen moottorisahaus 
Edellä mainittujen ja raivaussahauksessa pakollisten turvavarusteiden lisäksi moottorisahatessa pa-
kollisia ovat: turvakäsineet, viiltosuojahousut, huomiovärein ja heijastimin varustettu turvatakki, 
turvasaappaat. 
 
Pidä teräketjun kireys sopivana ja leikkuuhampaat terävinä sekä syvyydensäätöhampaat enintään 
0,8 mm matalampina kuin leikkuuhampaat. Liian suuri syvyydensäätö aiheuttaa tärinää ja takapot-
kun riski myös kasvaa. 
 
 
Hakkuutyö 

 Tiedosta palstan sähkö- yms. linjat, sekä työkavereiden sijainti. Turvaetäisyys on vähintään 
kaadettavan puuston kaksi rungon mittaa. 

 Valitse kaatosuunta huolellisesti ja ota huomioon latvuksen ja rungon painopiste, tuuli, 
maasto, jäävä puusto, kasan paikka, sekä korjuumenetelmä. 

 Raivaa haittaava aluskasvillisuus ja tee asianmukainen kaatokolo ja kaatosahaus. 
 Käytä vänkäriä kaadossa ja vältä siirtymistä karsinnassa teräketjun pyöriessä; pidä runkoa 

suojana itsesi ja moottorisahan välissä, kun karsit. 
 Pidä nostokoukut ja pinotavarasakset terävinä. 
 Pura konkelo turvallisesti; käytä vänkäriä, konkeloliinaa tai metsätraktoria konkelon purkami-

seen. 
 
Puun kaadon suuntaamisessa voidaan käyttää apuna kaatotunkkia, taljaa tai metsäkonetta, mutta 
koneen nosturin tai kouran alle meneminen on kielletty! 

 
2.6 Sahojen vaarat 

 
Tärinä  

 Tärinä rasittaa verenkiertoa, hermostoa, jänteitä ja niveliä. Tyypillisiä käsitärinäoireita ovat 
sormien puutuminen, tunnottomuus ja puristusvoiman heikkeneminen. Tärinän aiheuttaman 
altistuksen arvioimiseen voidaan käyttää valmistajan ilmoittamaa tehollista kiihtyvyyttä. Tä-
rinää koskevassa direktiivissä (44/2002/EY) käsitärinälle on asetettu kaksi rajaa: toimenpide-
raja 2,5 m/s² sekä raja-arvo 5 m/s².  

 Tärinänvaimennus - Sahan kädensijat on eristetty sahan rungosta kumityynyillä. 
 
Melu  

 Melu aiheuttaa meluvamman, ellei kuulonsuojaimia käytetä. Kuulonsuojaimia on käytettävä 
melun vaimentamiseksi aina, kun melutaso on yli 85 desibeliä. Sahojen melu on 100 dB(A) 
tuntumassa. Äänenvaimennin - vaimentaa moottorin ääntä. Toisena tehtävänä on ohjata 
kuumat pakokaasut poispäin sahan käyttäjästä. 

 
Raivaussahan terä  

 Käytä raivaussahassa vain sahan valmistajan hyväksymiä teriä ja laitteita. Teroita terä sään-
nöllisesti. Terää teroitettaessa tai muuten käsiteltäessä on syytä käyttää käsineitä. Tarkkaile 
terän kuntoa. Ennen työn aloittamista kilauta terää esimerkiksi tulppa-avaimella: säröinen 
ääni kertoo terän hiushalkeamista. Älä milloinkaan sahaa viallisella terällä. Viallisesta terästä 
voi singota sirpaleita.  

 Teräsuojus - estää risuja ja rikkoutuvaa terää sinkoutumasta sahaajaa kohti. Pidä suojus 
aina paikoillaan. 

 
2.7 Raivaussahan käytössä huomioitavaa 
 
Sahan tyhjäkäynti 
Säädä tyhjäkäyntinopeus niin, ettei terä pyöri. Pyörivä terä on turvallisuusriski. Älä puhdista tai 
muutenkaan käsittele käyvän sahan terää, vaikka terä pysyisikin paikallaan, vaan sammuta aina 
saha huoltotoimia tai tarkastuksia tehdessäsi. 
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Valjaiden säätö ja sahan kiinnitys 
Hyvät valjaat oikein säädettynä auttavat sahaajaa työskentelemään hyvässä ja turvallisessa työ-
asennossa. Raivaussahan käyttäjän on säädettävä valjaat itsellensä sopiviksi ennen työskentelyn 
aloittamista. Osa sahan painosta on levättävä lantiovyön varassa. Harteille jäävä paino jaetaan val-
jaiden avulla tasaisesti molemmille harteille. Vapaasti riippuvan sahan terän tulee asettua suoraan 
sahurin eteen, noin 30 cm korkeudelle maasta. Sahan asentoa voi säätää muuttamalla lonkkasuo-
justa valjaissa pitelevien sivuhihnojen pituutta. Valjaissa olevan sahan ripustinkoukun tulee asettua 
n.15 cm verran lonkkaluun pään alapuolelle. Raivaussahan kahvat käännetään niin, että ranne on 
kohtisuorassa kahvan kädensijaan nähden. Kahvat ovat tällöin melko pystyssä. 
 
Turvavarusteet raivaussahauksessa 
Sahattaessa raivaussahalla käytetään samoja turvavarusteita kuin moottorisahalla sahatessa paitsi, 
että viiltosuojausta housuissa ja käsineissä ei tarvita. 
 
 
Raivaussahan turvallisuuden tarkastaminen 
 
Tarkasta seuraavat sahan käyttö- ja hallintalaitteet aina ennen työskentelyn aloittamista: 

 Sähköjärjestelmä ei kipinöi eikä anna sähköiskuja 
 Kaasu palautuu itsestään joutokäyntiasentoon; se ei saa olla lukittavissa työasentoon 
 Joutokäynti on säädetty siten, että terä ei pyöri 
 Äänenvaimennin on kunnossa 
 Polttoainetankki on ehjä; se ei saa kerätä ylipainetta 
 Maadoituskatkaisin on kunnossa 
 Tärinän vaimennuskumit ovat ehjät 
 Kädensijat on säädetty niin, että niistä saa hyvän otteen ja sahan hallinta on helppoa 
 Terän suojus on ehjä ja terään nähden oikean kokoinen. Suojusta ei saa poistaa. 
 Terä on ehjä sekä viilattu ja haritettu oikein; rikkonaisella terällä ei saa sahata. 

 
 
Terän kiinnitysmutteri menettää lukitusominaisuutensa vähitellen. Jos mutteri tuntuu liian löysältä, 
vaihda se uuteen lukkomutteriin. Kiinnitysmutterissa on yleensä vastakkaiskierteet. Tarkista valjait-
ten kunto. Ehjät ja oikein säädetyt valjaat ovat yksi kevyen ja ergonomisen työskentelyn perusedel-
lytys. Opettele käyttämään valjaitten pikaliitintä, hätätilanteessa siitä on korvaamaton apu. 
 
Terän huolto 

 Sammuta moottori aina käsitellessäsi terää, olipa kysymys huollosta tai esim. tukkeuman 
poistosta. 

 Käytä suojakäsineitä. 
 Käytä viilatessa viilaustukea, se voi olla esim. kanto tai viilauspukki. 
 Kiveen sahatun terän päällysosan voit tasoittaa lattaviilalla. 

 
TÄRKEÄÄ! 

 
Tue viilanohjain kunnolla hampaan selkää vasten viilauksen aikana. Säilyttääkseen hyvät leikkaus-
ominaisuudet terän on leikattava omaa paksuuttaan leveämpi lovi. Silloin terän ja puun välinen kitka 
jää pieneksi. Käytä haritusrautaa ja harita n. 1 mm. Tarkista haritus kerran päivässä. Vain raivaus-
sahan hyväksyttyjä teriä saa käyttää. 
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Sahan ja polttoaineiden kuljetus sekä sahan tankkaus ja sahan käynnistäminen. 
Kun kuljetat sahaa, käytä teräsuojusta. Kuljeta polttoainetta vain tarkoitukseen hyväksytyissä kulje-
tusastioissa. Sellainen on esimerkiksi ylitäyttösuojalla varustettu kombikannu. Sahan moottori on 
sammutettava ennen tankkausta. Sahaa ei saa tankata avotulen eikä tupakointipaikan läheisyy-
dessä. 
 
Raivaussahan käynnistäminen: 
Ennen kuin käynnistät sahan katso, ettei ketään ole vaara-alueella. Raivaus-sahan vaara-alueen 
säde on 15 metriä. 
 
Sahaustekniikka 
Pyörivä raivausterä leikkaa eri tavalla riippuen siitä, mitä osaa terästä käytetään. On helppo muistaa 
erikokoisten puiden raivaamiseen sopivimmat teräalueet, kun sijoitat mielessäsi kellotaulun raivaus-
terälle. 

 
 
Vaikeat puut kaatuvat helpommin, kun ne jätetään pitkään kantoon. Muista lyhentää kanto. 
 
 

 TORJUNTA-AINETYÖSKENTELY 

 
Työntekijällä on oikeus kieltäytyä torjunta-ainetyöstä.  Alle 18- vuotiaita eikä raskaana olevia työn-
tekijöitä saa käyttää myrkyllisten torjunta-aineiden levitystyössä. Torjunta-aineiden kanssa työsken-
televällä tulee olla suoritettuna kasvinsuojeluainetutkinto. 
 
 
Terveystarkastus 
Jos torjunta-ainetyö kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa, työntekijälle tehdään terveystar-
kastus, mihin kuuluu alku- ja lopputarkastus. 
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Työntekijän ohjaus 
Työntekijälle annetaan tiedot käytettävän torjunta-aineen ominaisuuksista ja mahdollisista tervey-
dellisistä vaara- ja haittatekijöistä, turvallisista työtavoista ja suojainten käytöstä. 
 
Henkilökohtaiset suojaimet 
Työnantajan tulee varata työntekijälle tarkoituksenmukaiset henkilökohtaiset suojaimet ja työolo-
suhteiden niin edellyttäessä annettava suojaava työasu. Kunkin aineen vaatimat suojaimet on mai-
nittu mm. torjunta-ainepakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. Työntekijälle järjestetään 
peseytymis- ja työvaatteiden kuivattamismahdollisuus. 
 
Torjunta-aineiden kuljetus ja varastointi 
Torjunta-aineita kuljetetaan henkilöauton tavaratilassa erillään elintarvikkeista. Myrkyllisiä aineita 
voi henkilöautolla kuljettaa 5 kg ja lievästi myrkyllisiä 20 kg kerrallaan. Torjunta-aineita ei varas-
toida työmaalla. Ylimääräiset torjunta aineet palautetaan alkuperäispakkauksessa toimistolle lukolli-
siin torjunta-aineiden säilytystiloihin. Puhdistetut käyttökuntoiset suojaimet ja suojavaatteet palau-
tetaan samoin toimistolle erillisiin tiloihin. 
 
Pakkausten hävittäminen 
Torjunta-ainepakkaukset ovat ongelmajätettä ja ne palautetaan toimistolle asianmukaisesti hävitet-
täväksi. 
 

 YMPÄRISTÖOHJE 
 
Metsänhoitoyhdistyksen päämääränä metsäluonnon osalta on: 
 

 metsävarojen kestävä hyödyntäminen 
 säilyttää metsäluonnon monimuotoisuus 
 vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta 
 metsien monikäytön huomioon ottaminen 
 edistää maisemanhoitoa 

 
Metsänhoitoyhdistyksen henkilöstö kunnioittaa luontoa. Metsänomistaja päättää alueensa ympäris-
tön hoidosta lain sallimissa rajoissa. Metsänhoitoyhdistys ja metsäsertifiointiin sitoutuneet metsän-
omistajat toimivat metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti. 
 
4.1 Erityiskohteita 
 

 luonnonsuojelulain perusteella rajatut ja lainmukaisesti metsänomistajalle ilmoitetut   
 luontotyypit 
 metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 
 luonnonsuojelullisesti arvokkaat elinympäristöt 
 muut arvokkaat elinympäristöt 
 uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat 
 riistanhoidolliset kohteet 
 muinaisjäännöskohteet 
 pohjavesialueet 
 ulkoilu- ja retkeilyalueet  
 arvokkaat maisema-alueet ja perinnemaisemat. 

 
 
4.2 Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit 
 

1. Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 
2. Pähkinäpensaslehdot 
3. Tervaleppäkorvet 
4. Luonnontilaiset hiekkarannat 
5. Merenrantaniityt 
6. Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
7. Katajakedot 
8. Lehdesniityt 
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9. Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 
 
Luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säily-
minen vaarantuu. Tämä kielto tulee voimaan, kun ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt 
suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja 
haltijoille. 
 
4.3 Luonnonsuojelulaki- tai Natura-kohteet 
 
Luonnonsuojelulain tai Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden suojeluarvoja ei heikennetä met-
sätalouden toimenpiteillä. Tyypillisimpiä luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja metsäisiä kohteita 
ovat pähkinäpensaslehdot tai tervaleppäkorvet. Nämä ovat aina karttaan merkattuja ja maanomis-
tajan tiedossa sekä osittain maastoon merkittyjä. 
 
Natura-kohteilla voidaan suojella esim. jalopuumetsiköitä, lehtoja, harjuja, puustoisia soita tai van-
hoja metsiä. Nämä ovat aina ennakkoon tiedossa ja usein maastoon merkittyjä. Jätetään käsittelyn 
ulkopuolelle.   
 
4.4 Metsälakikohteet 
 
Metsälain 10 §:n kohteita on kartoitettu ennakkoon, mutta kaikkia ei ole ennakkoon löydetty ja kart-
taan merkitty. Samoin jotkut ennakkoon kartoitetut kohteet eivät täytä lain vaatimuksia, tällöin 
metsäkeskus poistaa kohteen karttatiedoista tai antaa käsittelyohjeet. Kohteet ovat luonnontilaisia 
ja luonnontilaisen kaltaisia ja ympäristöstään erottuvia, kohteiden ominaispiirteet tulee säilyttää tai 
niitä voidaan jopa vahvistaa. Lähteiden ja purojen lähellä ominaispiirteitä ovat varjoisuus ja kostea 
pienilmasto, rehevissä lehtolaikuissa taas multaisuus, vaatelias kasvisto ja kasvien kerroksellisuus. 
 

1. Lähteet, purot, norot, pienet lammet lähiympäristöineen 
2. Luhdat ja muurainkorvet 
3. Rehevät lehtolaikut 
4. Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
5. Rotkot ja kurut 
6. Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7. Karukkokankaita heikkotuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot 

ja rantaluhdat 
 
4.5 Muut arvokkaat elinympäristöt 
 
Muut arvokkaat elinympäristöt eivät sisälly metsä- ja luonnonsuojelulainsäädäntöön, vaan niiden 
metsätaloudelliseen huomioimiseen velvoittavat metsien sertifiointi ja hyvät metsänhoitotavat ja -
ohjeet. Niitä myös esiintyy runsaslukuisemmin, varmista säästäminen tai käsittely työnjohdolta. 
 

1. Supat ja luontaisesti puuttomat tai vähäpuustoiset paahderinteet   
2. Ojittamattomat korvet  
3. Ojittamattomat lehtorämeet 
4. Lehtipuuvaltaiset lehdot 
5. Puustoltaan vanhat metsät 
6. Luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat 

 
Työmaan ennakkosuunnittelussa havaitut erityiskohteet merkitään karttaan ja/tai maastoon. Suulli-
sissa tai kirjallisissa työmaaohjeissa varmistetaan erityiskohteiden säilyminen tai niiden hoito- ja 
käyttötoimenpiteet elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsänkäyttöilmoituksessa 
metsänomistajan tai metsän hakkuuoikeuden haltijan pitää antaa vaadittavat tiedot, jos metsänkä-
sittely koskee erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 
 
 
4.6 Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat 
  
Kartta-aineistossa uhanalaisten lajien esiintymät on merkitty vihreällä lipulla, jotka voivat olla mitä 
lajeja tahansa esim. perhosia, sammalia, kääpiä, tai vaikka puita (kynäjalava).  
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Liito-orava 
Liito-oravalla on kaksi omaa merkintää, riippuen puhutaanko yksittäisistä puista vai alueesta. Ympä-
ristöviranomaiset antavat ohjeistusta alueen käsittelyyn mutta maastorajauksessa vastuu on leimi-
kon tekijällä. 
 
Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen puusto jätetään hakkuissa pystyyn. Kaikki liito-oravan pesäpuiksi 
tulkittavissa olevat puut (kolopesät, risupesät, pöntöt ja rungot, joiden tyveltä on havaittu runsaasti 
papanoita) jätetään pystyyn. Lisäksi säästetään pesäpuun välittömässä läheisyydessä oleva puusto, 
joka sisältää ruokailupuut (haavat, koivut ja lepät), ruoan varastointiin sopivat tuuheaoksaiset kuu-
set ja tarvittavan suojapuuston. 
 
Liito-oravan liikkumisen edellytykset lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ja tärkeiden ruokailupuiden 
välillä turvataan. Lisääntymis- ja levähdyspaikoilla ei tehdä raivauksia eikä maanmuokkausta. 
 
4.7 Kiinteät muinaisjäännökset 
 
Kiinteät muinaisjäännökset ovat ennakkoon kartoitettuja kohteita, jotka löytyvät kartalta ja joiden 
käsittelyyn on saatavissa ohjeet Museovirastolta. Kaikki kohteet eivät näy maanpinnalla ja ne 
yleensä koostuvat erilaisista kivimuodostelmista, jotka ympäristöineen halutaan säilyttää. Työmaalta 
löytyvät tai epäillyt uudet muinaisjäännökset ilmoitetaan aina työnjohdolle ja sieltä edelleen museo-
virastolle.  
 
Puita voidaan hakata ja korjata ajamatta itse kohteen päälle. Maata ei saa muokata, eikä kantoja 
nostaa, samoin kohdetta ei saa peittää hakkuutähteillä. Kohde nauhoitetaan tai sen laajuus kerro-
taan työmaaohjeissa. 
   
4.8 Yleistä tietoa suojelukohteista 
 
Kohteista on saatavilla tietoa monesta eri lähteestä ja kaikki eivät vaikuta metsätalouden toimenpi-
teisiin. Kartta-aineistoa on olemassa, mutta se ei kerro mitään konkreettista. Maisematyölupakoh-
teissa kerrotaan vaatimukset työmaaohjeissa, ne liittyvät usein maisemanhoitoon ja ulkoilumahdolli-
suuksiin. Viralliset ulkoilureitit huomioidaan toimenpiteissä, tavoitteena on säilyttää kulkukelpoisuus. 
Maiseman- ja riistanhoito-ohjeita annetaan metsänomistajan toiveiden ja yleisohjeiden mukaisesti. 
 
Metsäalueilla on monenlaisia erityiskohteita, jotka voivat vaikuttaa tehtäviin toimenpiteisiin. Työ-
maakartalta ja Mhy:n tietojärjestelmän suojeluaineistosta pitää tarkistaa löytyykö erityiskohteita. 
Käsittelyohjeet työn suorittajalle annetaan työmaaohjeissa tai yleisohjeissa. Suojeluun liittyvät kart-
tamerkit on selitetty lyhyesti alla. Metsuri tai koneyrittäjä jättää epäilyttävät kohteet tekemättä ja 
varmistaa työnjohdolta kuinka toimitaan. Kaavoitusalueella tulee selvittää kaavan merkinnät ja oh-
jeistus sekä tarvittaessa kysyä lisätietoja kunnasta. 
 
4.8.1 Vesiensuojelu 

 
Toimittaessa arvokkaiden pienvesien läheisyydessä tai pohjavesialueella vesiensuojeluun kiinnite-
tään erityistä huomiota. Suojavyöhykkeen leveys annetaan työmaaohjeissa. Niiden puuttuessa suo-
jakaistan leveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla vähintään 5 metriä. Suoja-
kaistalla tehdään vain poimintahakkuita, joissa säilytetään monipuolisesti erikokoista puustoa lehti-
puustoa suosien ja ureapohjaisessa kantokäsittelyssä vähintään 10 metrin levyistä suojavyöhykettä. 
Maanmuokkauksen osalta vesiensuojelun ohjeet löytyvät erikseen kohdasta 11.  
 
Se määräytyy valuma-alueen kaltevuussuhteiden ja maaperän eroosioherkkyyden mukaan. Suoja-
kaistaa ei koskaan muokata eikä raivata, eikä sitä käytetä ajourana muuten kuin pakottavissa ta-
pauksissa esim. jouduttaessa tekemään ajoura suojavyöhykkeen yli. Silloin valitaan vähiten haittaa 
aiheuttava kohta. 
 
Korjuussa vältetään puiden kaatamista vesistöön päin. Hakkuutähteitä ei jätetä vesistöön eikä suo-
jakaistalle. 
Rantametsien käsittely - suosituksessa on lisätietoa vesiensuojelusta. 
Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttö on kiellettyä pienvesien läheisyydessä ja pohjavesialueella.  
Käyttöturvallisuustiedotteessa tai torjunta-ainepakkauksessa annetaan tarkempaa tietoa. 
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 Havaitut lintujen ja eläinten pesät kierretään ja säilytetään.   
 Harvinaisia puita ja pensaita ei kaadeta. 
 Työmaalla noudatetaan siisteyttä.  
 Tyhjät polttoaine- ja muut astiat sekä muut roskat viedään päivittäin pois työmaalta. 
 Metsänviljelymateriaalipakkaukset hävitetään työnjohdon ohjeen mukaisesti joko poiskuljet-

tamalla jätteenkeräykseen tai kierrätykseen tai pienet määrät hautaamalla työmaalle alla ole-
van ohjeen mukaisesti. 

 
Jos löydät erityiskohteen, varmista kohteen käsittely epäselvissä tilanteissa työnjohdolta. 
 
4.8.2 Jätteiden hävittäminen 
 

 Kaikki maatumattomat jätteet viedään pois metsästä ja hävitetään asianmukaisesti. (esim. 
muoviset taimikoppien vanteet, taimialustat, tyhjät rasvatuubit, muoviset eväspakkaukset, 
metalliset koneenosat) 

 Öljyvahinkoja varten metsätyökoneissa on oltava öljyntorjuntavälineistö (esim. öljyntorjunta-
matto). Jokaisesta öljyvahingosta välittömästi ilmoitus työnjohdolle! Merkittävästä öljyvahin-
gosta, jota et itse kykene hoitamaan, ilmoitus myös aluehälytyskeskukseen! Aluehälytys-
keskus p. 112 

 Pienet määrät maatuvia jätteitä voidaan haudata maahan maan, kivien ja hakkuutähteiden 
avulla. Peittely on tehtävä niin perusteellisesti, että haudattavat materiaalit peittyvät koko-
naan eikä tuuli pääse paljastamaan ja levittämään materiaaleja. (esim. pahviset taimilaati-
kot)  

  
Suojeluun liittyvät karttamerkit selityksineen 

 

 
arvokas elinympäristö 

Jätetään yleensä käsittelyn ulkopuolelle. 
Kaikkia kohteita ei ole ennakkoon kartoi-
tettu. Nauhoitettu ja/tai ohjeistettu työ-
maaohjeissa. 

 

 
liito-orava tai liito-orava-alue 

Yleensä säästettävät puut on nauhoitettu 
ja/tai työmaaohjeissa on annettu käsittely-
ohjeet  

 

uhanalainen eläin- tai kasvilaji 
 

Ympäristöviranomaisilta on saatu käsittely-
ohjeet, jotka on siirretty työmaaohjeisiin 

 

 
kiinteä muinaisjäännös tai mui-
naisjäännösalue 

Esim. yksittäinen kivi, kivikasa tai kivirivi, 
laajuus tiedossa. Ei näy välttämättä maan-
pinnalle. Ei muokata, nosteta kantoja, 
ajeta yli eikä peitetä. Saa hakata ja rai-
vata. 

 

 

 
pohjavesialue 
 

1. luokan pohjavesialueella ei kantojen 
nostoa. Kantokäsittely ainekohtaisten oh-
jeiden salliessa. Äestys, laikutus tai kään-
tömätästys. Älä turhaan riko maanpintaa. 
Ei huoltotöitä, ilmoita aina öljyvahingosta. 

 

 
Natura-alue 

Osa merkattu pysyvästi maastoon, osa ei. 
Jätetään käsittelyn ulkopuolelle, ei vaiku-
teta ulkopuolelta esim. vesitalouteen 
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SYKE-aineistoon kuuluu vanhojen 
metsien suojelualueet, harjujen, leh-
tojen, lintujen suojelu, maisema-
koko-naisuudet, kansallispuistot, ran-
tojensuojelu ja soidensuojelu. Lisäksi 
vesistöt. 

Ohjeistetaan erikseen työmaakohtaisesti, 
jos merkinnällä on vaikutusta metsätalou-
teen.  

 

 

 
Erilaisia kaavamerkintöjä 

Ei vaikuta välttämättä toimenpiteisiin. 
Kunta päättää maisematyöluvasta yleis-
kaava-alueella. Ohjeistettu työmaaoh-
jeissa. 

 
 YRITTÄJÄ JA TILAAJAVASTUULAKI 

 
Ennen kuin Metsänhoitoyhdistys tekee sopimuksen vuokratyöntekijän käytöstä tai alihankintasopi-
mukseen perustuvasta työstä, tulee tilaajavastuulain vaatimat selvitykset pyytää sopijaosapuolelta. 
Selvitykset eivät saa olla annettaessa yli 3 kk vanhoja. 
 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkope-
rintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

 
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta 

vastaavat tiedot. 
 

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun 
lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viran-
omaisen antama selvitys verovelan määrästä. 

 
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty. 

 
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

 
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöille. 

 
7) lisäksi rakentamistoimintaan liittyvässä sopimuksessa todistus siitä, että yrittäjä on ottanut 

tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen työntekijöille. 
 
Edellä mainittujen lakisääteisten vaatimusten lisäksi, tieto toiminnan vastuuvakuutuksesta, jos siitä 
on sopimusta tehtäessä erikseen sovittu. 
 
 
5.1 Yrittäjän muut velvollisuudet 
 

• Yrittäjä on ilmoittautunut PEFC-sertifiointiin ja maksanut ilmoittautumismaksun. Yrittäjä on 
sitoutunut noudattamaan PEFC-sertifiointikriteerejä ja huolehtii, että hänen yrityksensä 
metsässä työskentelevät työntekijät tuntevat kriteerit ja osaavat toimia niiden edellyttä-
mällä tavalla. 

 
• Yrittäjä vastaa saadun tehtävän toteutuksesta tämän työohjeen sekä työmaakohtaisten oh-

jeiden mukaisesti. 
 

• Yrittäjä suhtautuu metsäluontoon vastuuntuntoisesti ottaen huomioon ympäristönhoidon 
vaatimukset.  

 
• Hän kunnioittaa vastuullisia jokamiehenoikeuksia. 
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• Yrittäjä huolehtii itsensä ja työntekijöidensä riittävästä koulutuksesta ja osallistuu toimeksi-
antajan järjestämään koulutukseen 

 
• Yrittäjä huolehtii työntekijöidensä työturvallisuudesta ja muista työnantajavelvoitteistaan. 

 
• Yrittäjä tuntee työehtosopimuksen ja työaikalain velvoitteet mukaan lukien työaikakirjan-

pito, mikäli yrityksellä on palkattua työvoimaa. Yrittäjä myös tällöin huolehtii, että työaika-
lain piiriin kuuluvat työntekijät tuntevat työaikalain ja työehtosopimuksen työaikamääräyk-
set mukaan lukien työaikakirjanpito.  

 
• Urakoitsijan on toimitettava työmääräilmoitus työnjohdolle heti työmaan päätyttyä. 

 
 

 
 LAATU 

 
6.1 Omavalvonta (työn suorittaja tekee itse) 
 
Omavalvonnalla työn suorittaja valvoo oman työnsä laatua ja varmistaa laadukkaan lopputuloksen. 
Omavalvonnan avulla osoitetaan maanomistajalle työn tulos ja sillä todennetaan muille sidosryhmille 
ympäristöraportointi ym.: 
 
1. Nuoren metsän kunnostuksessa 
2. Taimikonhoidossa 
3. Maanmuokkauksessa 
4. Istutuksessa 
5. Kylvössä 
 
Omavalvontaa voidaan tehdä erillisen ohjeistuksen mukaan myös: 
6. Hakkuussa 
7. Lähikuljetuksessa 
 
Puun korjuussa urakoitsija vastaa mittauslain mukaisesta hakkuukoneen omavalvonnasta. Oma-
valvonta tehdään mittauslain mukaan paitsi Mhy:n erillisen ohjeen mukaan, jos sellainen on an-
nettu. Omavalvonnan toteuttamiseen kuuluu myös tulosten dokumentointi ja raportointi. 
 
Puun korjuussa työn toteuttaja seuraa ja valvoo lisäksi ilman pakollista dokumentointia alla mainit-
tuja Mhy:n valvontakohteita sekä vastaa että laatu on vaaditulla tasolla. Syystä tai toisesta tapahtu-
neista poikkeamista on oma-aloitteisesti ilmoitettava työnjohdolle. 
 
Työn suorittaja (urakoitsija tai palkkametsuri) palauttaa ajopäiväkirjan tai muun työselosteen mu-
kana työmaittain Mhy:lle työmaakohtaiset täytetyt paperiset tai tiedostomuotoiset omavalvontalo-
makkeet. 
 
6.2 Omavalvontalomakkeet 
 
Omavalvontaan käytetään joko käsin täytettäviä lomakepohjia, sähköisiä lomakepohjia tai mobiiliso-
vellusta. Omavalvontalomakkeita on saatavissa Luonnonvarakeskukselta (ent. Metla), sivuilta osoit-
teesta https://projects.luke.fi/kehityshyppy/metsanhoitotieto/metsanhoidon-laadunhallinta/  
 
Omavalvontalomakkeissa ei ole muotovaatimusta, mutta kunkin metsäurakoinnin työlajin tulee si-
sältää välttämättömät perustiedot.  
 
Työmaakohtaiset perustiedot  
Kiinteistön omistajan nimi tai tilatunnus, toteuttajan nimi ja yhteystiedot, kiinteistötunnus, työmaa-
numero, käsiteltävän kohteen pinta-ala. 
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Työlajikohtaiset tiedot 
Nämä vaihtelevat sen mukaan, mistä työlajista on kyse. Esim. taimikon varhaishoidosta tulee ke-
rätä: jäävän puuston määrä, keskipituus, pääpuulaji sekä poistuman määrä.  
 
 

 PUUN KORJUUN LAADUNVALVONTA 
 
Puunkorjuun laatuseurantaan kuuluvat asiat. Valvotaan metsätoimihenkilöiden, metsureiden ja ura-
koitsijoiden työn laatua. 
 
Hakkuukone 

 Mittalaitteen (myös painomitta) lainmukainen valvonta. 
 Koneessa on ajantasaiset ja toimivat tietojärjestelmät ja mittalaitteet. 

 
Varastoalueella 

 Varoituskyltit paikallaan 
 Tie- ja varastoalueen kunto 
 Varastomuodostelmat (esim. ei vaaranna liikennettä, ei vaurioiteta kasvamaan jääviä puita) 
 Varastojen sijainti (esim. ei useita saman ptl:n kasoja, ohjetta noudatettu varastoinnissa) 
 Yleinen siisteys (esim. tielle ei jätetä hakkuutähteitä, tasataan tielle aiheutuneet vauriot tai 

sovitaan niistä) 
 
Suunnittelu ja ohjeet 

 Työmaakartta (esim. kohteen sijainti, leimikon rajat, puhelin- ja sähkölinjat, ym.) 
 Varastojen merkinnät työmaaohjeessa 
 Sähkö ym.linjat + suojelukohteet työmaaohjeessa 
 Katkontaohjeet (mitta- ja laatuvaatimukset ptl:ttäin annettu ja niitä käytetään oikein) 
 Leimikon nauhoitukset (tarvittavin osin epäselvät rajat nauhoitettu) 
 Korjuukoneiden soveltuvuus kohteelle  
 Ajankohdan soveltuvuus hakkuulle 

 
Puun korjaaja 

 Ilmoitettu metsänomistajalle työmaan aloituksesta (mikäli niin sovittu tehtävän) 
 Työmaaohjeet luettu ja osataan 
 Sammuttimet olemassa tarkastettu 
 EA-valmiudet kunnossa 
 Huomioliiviä käytetään ja koneen turvalaitteet kunnossa. 
 Työturvallisuusohjeita muiltakin osin noudatetaan. 
 Öljyntorjuntakalusto olemassa (esim. öljyntorjuntamatto) 
 Suojakytkimet kunnossa 
 Näkyviä öljyvuotoja ei ole 
 Työn jälki 
 Harvennushakkuussa 

 Jäävä runkoluku oikea 
 Puiden valinta tehty oikea 

 Uraleveys ja uraväli oikeat (suositus max. 4m ja min. 20m)  
 Ei merkittäviä runko- eikä juuristovaurioita 

 Ei liikaa ajourapainumia 
 Kaikki hakkuut 

 Kannot tarpeeksi lyhyitä 
 Kantokäsittely tehty ohjeen mukaan ja peittävyys riittävä. Omavalvonta tehty. 
 Säästöpuuvalinta oikea ja niitä on riittävästi. Hakkuissa pysyvästi jätettyjen 

säästöpuiden lukumäärä on keskimäärin vähintään 10 kappaletta ja kuolleiden 
puiden lukumäärä keskimäärin vähintään 10 kappaletta hehtaarilla. Tuore met-
sätuhon seurauksena syntynyt vahingoittunut puu voidaan laskea mukaan si-
ten, että vahingoittuneiden, elävien ja kuolleiden säästettävien puiden koko-
naismäärän yhteensä pitää olla vähintään 20 kpl/ha. Säästöpuut voidaan kes-
kittää leimikkotasolla, joka voi koostua useista erillisistä metsikkökuvioista. Mi-
käli leimikkotasolla ei ole riittävästi kuollutta puuta, tehdään vähintään 2–5 te-
kopökkelöä hehtaaria kohden erityisesti lehtipuista. 
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Ympäristö 

 Ojissa vesi pääsee virtaamaan. Ei hakkuutähteitä ja ojanylityksissä tyhjennytty oja varmis-
tettu veden virtaus. 

 Suojakaistoilla toimittu ohjeiden mukaan. 
 Ympäristö- ja suojelukohteet huomioitu ja hakkuu tehty ohjeen mukaan. 
 Ulkoilureitit ja polut huomioitu ja noudatettu ohjeita niiden osalta. 
 Työmaalle ei ole jätetty jätteitä. 

 
 PEFC – RYHMÄSERTIFIOINTI 

 
 KMY eli Kestävän Metsätalouden yhdistys ry on alueellisten sertifikaattien haltija 
 Mhy on sitoutunut noudattamaan PEFC-ryhmäsertifioinnin vaatimuksia 
 Mhy edellyttää käyttämiltään yrityksiltä sitoutumista em. vaatimusten mukaisesti 
 Ilmoittautuminen joko metsätalouden piiriin kuuluvan työalan yrittäjäjärjestön kautta 

esim. Koneyrittäjät, METO-yrittäjät tai ilmoittautumalla Kestävän Metsätalouden Yhdistyk-
selle.  

 Alueellinen ryhmäsertifiointi on toteutettu 2016 alkaen viidellä suuralueella. Aluejoen voi 
tarkistaa KMY:n sivuilta: https://kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi/  

 Metsänomistajien kuuluminen sertifiointiin on kiinteistökohtainen.  
 Uudistettu standardi ja kriteerit tulivat käyttöön vuoden 2023 alusta. 
 Sertifioinnissa mukana olevat yritykset Web-pohjaisessa rekisterissä: https://pefc.fi/yri-

tykselle/yrittajarekisteri/  
 
 Metsänomistajia koskevat kriteerit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 
Suunnittelijoita koskevat kriteerit 

 
 
 
 
Työntekijöitä ja urakoitsijoita koskevat kriteerit 
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 TYÖKOHTAISET OHJEET 
 
 
9.1 Koneellinen puunkorjuu 
 

 Ennen työn aloittamista on asetettava hakkuutyömaan varoituskyltti varastopaikalle tai 
muulle todennäköisimmän leimikolle kuljettavan uran alkuun varoittamaan maastossa liikku-
jia.  

 Mikäli työstä aiheutuu tieliikenteelle vaaraa, laita tienvarteen tielläliikkujia puunkorjuusta va-
roittava kyltti. 

 Tue moton koura maahan tai kuormatraktorin koura maahan tai kuormatilaan ennen poistu-
mista ohjaamosta. 

 Pysäytä kone ja sammuta moottori aina kun poistut koneesta. Erityisen tärkeää moottorin 
sammuttaminen on huoltotöiden aikana. Selvitä ohjekirjasta, onko ohjekirjassa muita toimin-
taohjeita huollon osalta. 

 Tehdessäsi hakkuuta automaattisyötöllä varo, ettet vahingossa syötä puuta päin ohjaamoa. 
Jos havaitset koneen vaara-alueen sisällä ihmisiä tai majoittumiseen liittyviä varusteita, niin 
pysäytä kone ja tee tarvittavat toimet vaaran poistamiseksi. 

 
 

                  
 
Varoituskyltti maastossa-  varoituskyltti tiellä liikkujia 
liikkujia varten   varten 
 
 
 
9.2 Hakkuu 
 
Tarvittavat asiakirjat:  

 Työmaakartta 
 Korjuun työmaaohje      
 Leimausseloste 

 
Harvennushakkuun tarkoitus 
 
Harvennuksella nopeutetaan puuston järeytymistä ja parannetaan puuntuotannon kannattavuutta.  
Harvennushakkuussa poistetaan huonolaatuiset, vioittuneet, metsikön kehityksessä jälkeenjääneet 
puut ja ns. susipuut. Metsikön rakenteen salliessa voidaan metsänomistaja kanssa tehdyn sopimuk-
sen mukaisesti tehdä myös yläharvennusta. Harvennuksessa säilytetään metsän terveyttä edistävä 
puulajisekoitus, myös lahopuut, lahoavat ylispuut, jalot lehtipuut ja kataja.  
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Hakkuun ajankohta 
 
Hakkuut pyritään suorittamaan maapohjan ja puuston kannalta parhaimpaan vuoden aikaan koh-
teelle parhaalla käytettävissä olevalla kalustolla. Kuusikoiden harvennushakkuut tehdään pääsään-
töisesti talvella lumen aikana. Kesällä kantamattomien soiden hakkuut tehdään talvella tai maan ol-
lessa jäätyneenä. Kesäharvennukset ohjataan pääsääntöisesti kangasmaille. 
 
Kohteen rajaus  
 
Hakattava työkohde rajataan maastoon tarvittaessa. Eri hakkuutavoin käsiteltävät kohteet rajataan 
tarvittaessa omiksi kuvioikseen. Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt rajataan hak-
kuusta pois. Pohjavesialueet, suojakaistat ja luontokohteet merkitään kartalle ja maastoon tarvitta-
vilta osin. Säästöpuut merkitään tarvittaessa.   
 
Hakkuu 
 
Hakkuut tehdään konehakkuuna aina kun se on mahdollista. Tarvittaessa alispuusto raivataan etu-
käteen. Hakkuussa rungon käyttöosa ja erikoispuut otetaan tarkasti talteen, noudattaen työmaaoh-
jeissa olevia mitta- ja laatuvaatimuksia. Kannot tehdään lyhyiksi ja vältetään korjuuvaurioita. 
 
Hakkuukonemittaus 
 
Työmaan aloittamisen yhteydessä urakoitsija tekee mittalaitteen toimivuuden ja mittaustarkkuuden 
tarkistuksen erillisen motokontrolli-ohjeen mukaisesti. Koneen mittaustarkkuuden valvonnan kont-
rollointia varten koneesta on lähetettävä työmaan valmistuttua mittaustulosteen yhteydessä leimi-
kolla tehdyt mittakontrollitulosteet. 
 
 
Juurikäävän torjunta 

Valtioneuvoston asetus ajalle 6.5.–30.11.2022 lievensi torjuntavelvoitetta. Lievennyksistä 
luovutaan 15.8.2022 voimaan tulleella asetuksella ja torjuntavelvollisuus palaa lieven-
nystä edeltäneeseen tilanteeseen. Jäljempänä oleva teksti koskee tilannetta 15.8.2022 al-
kaen. Asetuksen mukaan: 

Juurikääpää on torjuttava, jos sen leviämisen riskialueella on: 
1) kivennäismaalla ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta taikka molempia yhteensä yli 50 prosenttia 
metsikön puuston tilavuudesta; 
2) turvemaalla ennen hakkuuta kuusta yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta; 
3) eteläisen Suomen alueella turvemaalla ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta taikka molempia yh-
teensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. 

Hakkuun yhteydessä ei tarvitse huolehtia torjunnasta riskialueella, jos: 
1) terminen kasvukausi ei ole alkanut; 
2) hakkuuvuorokauden alin lämpötila hakkuukohteella on alle 0 celsiusastetta; 
3) maassa on yhtenäinen lumipeite; tai 
4) hakkuun kohteena olevan metsän sijaintikunnan alin lämpötila on hakkuuta edeltävällä kolmen 
viikon jaksolla ollut alle -10 celsiusastetta. 

Juurikäävän torjunnan hyväksyttävät torjuntamenetelmät ovat kantokäsittely hyväksytyllä kasvin-
suojeluaineella, puulajin vaihto lehtipuuksi uudistushakkuun jälkeen tai muu vaikutukseltaan vas-
taava toimenpide. Kantojen nosto ja kulotus eivät ole hyväksyttäviä torjuntamenetelmiä. 

Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kan-
not käsitellään. Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 prosenttia kunkin käsiteltävän kan-
non pinnasta.  
 
Juurikääväntorjunta-aineen ostaminen ja levittäminen edellyttää kasvinsuojelututkintoa. Kasvinsuo-
jelututkinnon suoritat tenttimällä joko kurssin yhteydessä tai verkossa itseopiskelun jälkeen. Tut-
kinto on maksullinen ja todistus on voimassa viisi vuotta.   
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Metsätuhoalueilla sovelletaan metsälakia normaalisti ja metsänkäyttöilmoitukset tulee tehdä sen 
mukaisesti. Metsänkäyttöilmoitukselle on merkittävä myös hakkuun tarkoitukseksi metsätuhoalue ja 
lisätiedoissa ilmoitetaan tuhonaiheuttaja.  
 
Työnjohto ohjeistaa, mikäli poiketaan 1.5 – 31.11 kantokäsittelyn tekoajasta. 
 
Ympäristönhoito hakkuussa 
 
Hakkuussa jätetään työmaaohjeessa annetun tarkemman ohjeen mukaisesti,  

 keloja 
 pökkelöitä 
 muuta lahopuuta (maapuita) 
 kolopuita 
 yksittäisiä tuulenkaatoja 
 jaloja lehtipuita 
 pihlajia 
 kookkaita haapoja ja raitoja 

 
Ulkoilureiteille ja poluille ei jätetä hakkuutähteitä eikä ojia tukita hakkuussa. Työmaat pidetään siis-
tinä. Metsiin ei jätetä muovi- tai metallijätteitä eikä vaarallisia jätteitä. 
 
Hakkuuvaiheessa havaituista, ei työmaaohjeissa, arvokkaista luontokohteista tulee ilmoittaa välittö-
mästi työnjohdolle ja jättää ne hakkuun ulkopuolelle. 
 
Koneissa on oltava öljyntorjuntakalusto valmiina. Öljyvahingon sattuessa on työ keskeytettävä ja 
varmistettava, ettei öljyä pääse maaperään tai vesistöön. Öljyvahingosta on aina ilmoitettava työ-
maasta vastaavalle toimihenkilölle. Tarvittaessa on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle puhelinnu-
meroon 112. 
 
Koneiden huolto pohjavesialueilla ja suojakaistoilla on kielletty. 
 
Ensiharvennus  
 
Harvennuksissa noudatetaan Tapion metsänhoidon suosituksia: https://metsanhoidonsuosituk-
set.fi/fi, ellei työmaaohjeessa ole ohjeistettu toisin. Hoitamattomissa kohteissa pyritään alla olevan 
mukaiseen ohjerunkolukuun.  
    
Hoitamattomat nuoret kasvatusmetsät (D1,3 lpm < 13 cm, pituus 8-14 m )  
 

* mänty MT 1000 – 1400 kpl/ha 

 VT 900  -  1300   ” 

 CT 800  -  1100  ” 

* kuusi  1000  - 1300  ”  

* rauduskoivu       700   -  1100  ” 

* hieskoivu        1100  -  1400  ” 

 
Jäävän puuston runkolukua kontrolloidaan koealakepillä, (3,99 m koealakepillä yksi runko vastaa 
200 runkoa/ ha).  
 
Mikäli valtapituus tai kasvupaikka poikkeaa perusmallista tai metsänomistajan kanssa on sovittu 
metsänhoitosuositusten mukaisesta muunlaisesta kasvatusmenetelmästä, noudatetaan annettuja 
työmaaohjeita. 
 
Muu harvennus  
 
Harvennus toteutetaan Tapion metsänhoidon suosituksia: https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi sekä 
Metsätehon oppaan "Runkolukuun tai pohjapinta-alaan perustuva harvennus" harvennusmallien ja 
ohjelukujen mukaisesti noudattaen annettuja työmaaohjeita. 
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Uudistushakkuu  
 
Hakkuussa rungon tukkiosa, erikoispuut ja myös muu käyttöosa otetaan tarkasti talteen. Kannot 
tehdään lyhyiksi ja vältetään korjuuvaurioita. 
 
Uudistushakkuu tehdään noudattaen annettuja työmaaohjeita.   
 
Uudistushakkuulla vaikutetaan, paitsi metsikön uudistamiseen, myös metsämaisemaan ja riistan 
elinympäristöön. Ympäristönhoito korostuu teiden varsilla, rannoilla ja taajama-alueiden välittö-
mässä läheisyydessä.  
 
Uudistushakkuissa: 

 jätetään suojakaistat työmaaohjeen mukaisesti rannoille, purojen, norojen, lähteiden sekä 
muiden pienvesien ympärille sekä tarvittaessa teiden varsille (Työohje, Vesistöjen ja pienve-
sien suojakaista). Avosoiden sekä ennallistumaan jätettävien soiden reunaan jätetään selke-
ästi muusta maastosta erottuvilla vaihettumisvyöhykkeillä vähintään 10 metriä leveä suoja-
kaista, jolla sallittuja ovat vain poimintahakkuut 

 lintujen pesien ympäristö pyritään jättämään rauhaan 
 ulkoilureiteille ja poluille ei jätetä hakkuutähteitä eikä ojia tukita hakkuussa 
 Hakkuissa pysyvästi jätettyjen säästöpuiden lukumäärä on keskimäärin vähintään 10 kappa-

letta ja kuolleiden puiden lukumäärä keskimäärin vähintään 10 kappaletta hehtaarilla. Tuore 
metsätuhon seurauksena syntynyt vahingoittunut puu voidaan laskea mukaan siten, että va-
hingoittuneiden, elävien ja kuolleiden säästettävien puiden kokonaismäärän yhteensä pitää 
olla vähintään 20 kpl/ha. Säästöpuut voidaan keskittää leimikkotasolla, joka voi koostua 
useista erillisistä metsikkökuvioista. Mikäli leimikkotasolla ei ole riittävästi kuollutta puuta, 
tehdään vähintään 2–5 tekopökkelöä hehtaaria kohden erityisesti lehtipuista. (Työohje, sääs-
töpuut) 

 työmaat pidetään siistinä 
 
Energiapuuhakkuu  
 
Energiapuuta korjataan uudistushakkuun yhteydessä latvusmassana ja kantoina sekä harvennus-
hakkuun yhteydessä rankapuuna. Suositeltuja kohteita energiapuun hakkuuseen ovat kuivahkot 
kankaat sekä niitä viljavammat kivennäismaat ja vastaavat turvemaat.  
 
Uudistushakkuussa latvusmassa suositellaan korjattavaksi hakkuualalta 2 – 4 viikkoa uudistushak-
kuun jälkeen, jolloin suurin osa ravinnepitoisista neulasista varisee hakkuuaukealle.  
Vihreän latvusmassan keräämisessä tulee huomioida, että noin 30 % latvusmassasta tulisi jättää 
aukealle tasaisesti jakautuneena.  
 
Harvennushakkuun yhteydessä tehtävä energiapuun korjuu soveltuu ravinnetalouden sekä muiden 
korjuun kestävyysnäkökohtien puolesta korjuumenetelmänä kaikille talousmetsien harvennushak-
kuille. Arvokkaiden elinympäristöjen, elävien säästöpuiden ja vesistöjen varteen jätetään suoja-
kaista, jolla maanpinta säilyy ehjänä.  
 
Jatkuva kasvatus 
 
Poimintahakkuussa eli ns. jatkuvan kasvatuksen menetelmässä poistetaan yksittäin suurempia 
puita. Pienaukkohakkuussa tehdään pienehköjä aukkoja. Mahdollista on käyttää myös näiden kah-
den yhdistelmää. Poiminta- ja pienaukkohakkuuta ei suositella tehtäväksi huonosti taimettuville alu-
eille, eikä sellaisille alueille, joilla esiintyy juurikäävän aiheuttamaa lahoa. 
 
9.3 Puutavaran lähikuljetus 
 
Tarvittavat asiakirjat:  

 Työmaakartta hakkuu- sekä ajokoneelle 
 Korjuun työmaaohje hakkuu- sekä ajokoneelle 
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Lähikuljetuksen ajankohta 
 
Lähikuljetus tehdään mahdollisimman nopeasti hakkuun jälkeen tai jo hakkuun aikana aloittaen. Ke-
liolosuhteiden muutokset otetaan huomioon ja yhdessä työnjohdon kanssa tehdään ratkaisut, jos 
lähikuljetuksen teko siirretään myöhemmäksi. 
 
Lähikuljetuksen suoritus 
 
Lähikuljetus suoritetaan siten, että jäävä puusto ei vaurioidu eikä maapohjaan tule syviä urapainu-
mia. Kaikki hakattu puutavara pyritään kuljettamaan samalla kertaa metsästä tienlaitaan merkitylle 
tai osoitetulle varastopaikalle. Varastopaikka ei saa olla sähkölinjan alla ja pyritään sijoittamaan 
muutenkin turvalliseen ja riittävän tilavaan kohtaan.  
 
Suojakastoilla saa ajaa vain pakottavissa tapauksissa ja suojakaistoilta puu ajetaan pois maanpintaa 
rikkomatta. 
 
Lähikuljettaja ilmoittaa työnjohdolle ja sovittaessa autokuljettajalle, milloin lähikuljetus on suori-
tettu. Varastopinojen merkkauksesta huolehtii lähikuljetuksen suorittaja, ellei työmaaohjeissa ole 
toisin sovittu. 
 
Kohteen rajaus 
 
Työmaa rajataan kartalle ja tarvittaessa maastomerkintäohjeen mukaisesti myös maastoon. 
 
Tarpeen mukaan maastoon merkitään ajourat ja kokoojaura varastolle. Metsälain mukaiset erityisen 
tärkeät elinympäristöt rajataan hakkuusta pois. Pohjavesialueet, suojakaistat ja luontokohteet mer-
kitään kartalle ja maastoon tarvittavilta osin. Säästöpuut merkitään tarvittaessa. Motossa on oltava 
Mhy:n karttajärjestelmän suojeluaineistot. 
 
Nuoren metsän hoito ja taimikonhoito 
 
Tarvittavat asiakirjat:  

 Työmaakartta 
 Korjuun työmaaohje      
 Leimausseloste 

 
Nuoren metsän hoidon tarkoitus 
 
Tämä ohje on tarkoitettu nuoren metsän hoidon suorittajalle. Se on voimassa, ellei työmaakohtai-
sessa ohjeessa ole tarkempaa määrittelyä. 
 
Taimikonhoidon tarkoitus on parantaa kasvupaikalle valitun puulajin parhaiden yksilöiden edellytyk-
siä kasvaa ja järeytyä kuitupuuksi. 
 
Kohteen rajaus 
 
Tilan rajat ja epäselvät kohteet merkitään maastoon kuitunauhalla. Luontaisia rajoja ei merkitä. 
Työmaakarttaan merkitään kohteen rajat ja erityisesti huomioitavat kohteet.  
 
Suojeltavat ja erikseen säästettävät kohteet merkitään tarvittaessa.  
 
Taimikon hoito 
 
Taimikon varhaishoito tehdään yleensä 1-2 metrisissä taimikoissa, lukuun ottamatta karuimpia kas-
vupaikkoja. Varhaishoidossa poistetaan taimien kasvua haittaava heinikko ja vesakko. 
 
Taimikon perkauksessa poistetaan etukasvuista lehtipuuvesakkoa tasaisesti koko alueelta. Perkaus 
suoritetaan samaan aikaan taimikon harvennuksen kanssa, ellei taimikon kehityksen kannalta ole 
välttämätöntä tehdä sitä aiemmin. Taimikon perkaus voidaan työohjeen mukaan toteuttaa myös ns. 
reikäperkauksena. Lisäksi taimikosta voidaan poistaa erikseen sitä haittaavaa verhopuustoa.  
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Mäntyvaltaiset taimikot harvennetaan 5-7 metrin pituuskehitysvaiheessa. Männyn kylvötuppaat har-
vennetaan viimeistään kolmen metrin pituisena. Kuusivaltaiset taimikot harvennetaan 3-4 metrin, 
rauduskoivikot 4-7 metrin, hieskoivikot 5-8, lehtikuusikot 4-7 metrin ja haavan taimikot 6-8 metrin 
pituudessa. Kasvatettava puusto määräytyy metsänhoitosuosituksien mukaan. Taimikon hoidossa 
valitaan ne puut, joita kasvatetaan ensiharvennukseen asti. Taimikonharvennuksessa poistetaan 
kasvatettavien puiden kehitystä haittaavat etukasvuiset ja huonolaatuiset puut sekä taimikon yliti-
heys.  

 
Jäävän puuston valinta 
 
Kasvupaikka; kankaat ja vastaavat turvemaat Kasvatettava puulaji 
Lehtomaiset ja tuoreet kankaat Kuusi, koivu, mänty, haapa ja lehtikuusi 
Kuivahkot kankaat Mänty, sekapuuna kuusi ja koivu 
Kuivat kankaat ja sitä karummat kasvupaikat Mänty 

 
Jäävän puuston tavoitetiheydet (kpl/ha) Etelä-
Suomen metsänhoitosuositusten (2006) perus-
mallin mukaan  

Jäävän puuston tavoitetiheydet (kpl/ha) 
Pohjois-Suomen metsänhoitosuositusten perus-
mallin mukaan 

 Pi-
tuus 
(m) 

Runkoluku 
(kpl/ha) 

Pituus 
(m) 

Runkoluku  
(kpl/ha) 

Mäntyvaltaiset 
taimikot 

5-7 1800-2000 3 - 5 1800 – 2500  

Kuusivaltaiset 
taimikot 

4-5 1600-1800 2 - 4 1800 - 2000 

Rauduskoivikot 4-7 1600 - - 
Hieskoivikot 5-8 2000-2500 5 - 8  2000 - 2500 
Lehtikuusikot 4-7 1300   
Haapa 6-8 1600-2000   

 
Vaikeasti uudistuviin pienialaisiin notkelmiin, kivikoihin tms. voidaan jättää kaikkia puulajeja. Pihla-
jat, raidat, katajat, kelot, kolopuut, pökkelöt sekä taimikon kehitystä haittaamattomat pensaat sääs-
tetään. Lisäksi muun alikasvoksen turhaa siistimistä vältetään. Monipuolisen lajiston ja riistan elin-
olosuhteiden turvaamiseksi kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa säilytetään tiheikköjä ja sekapuus-
toisuutta silloin, kun niitä esiintyy luontaisesti kuviolla ja sekapuustoisuus ei vaaranna kasvatetta-
vien puulajien kasvatusta. Tiheiköt ovat pienialaisia lajistolle suojaa tuovia puuryhmiä. Tiheikön on 
hyvä olla puustoltaan monilajinen, sisältää kuusia ja olla kooltaan minimissään 10 m2. Myös säästö-
puuryhmät muodostavat tiheikköjä, kun niiden alustoja ei ole raivattu. 
 
Jäävän puuston tiheys tarkastetaan esim. 3,99 m koealakepillä. Yksi taimi ympyräkoealalla vastaa 
200 kpl/ha.  
 
Ympäristönhoito nuoren metsän hoidossa ja taimikonhoidossa 
 

1. Arvokkaat elinympäristöt säästetään (ei tehdä hoitotöitä) 
2. Vesistöjen suojakaistat säästetään 
3. Varottava lintujen pesiä pesimisaikana, jätetään pesän ympäristö raivaamatta 
4. Ulkoilureittejä, polkuja, tieuria ja ojia ei tukita 
5. Riistanhoidolliset kohteet otetaan huomioon käsittelyssä (Mm. riistan elinolosuhteiden turvaa-

miseksi havupuuvaltaisiin taimikoihin jätetään lehtipuita täydentävinä taimina.) 
6. Samassa yhteydessä voidaan jättää säästöpuita hakkuu- ja uudistusaloille.  

 
Työmaalle ei jätetä roskia eikä muutakaan luontoon kuulumatonta. Polttoaineita ja öljyjä ei saa kaa-
taa maahan.  
 
Mikäli työmaalla todetaan arvokkaita elinympäristöjä tai muita ympäristönsuojelullisia asioita joita ei 
ole mainittu työmaaohjeessa, on otettava ennen työn jatkamista yhteys työnjohtoon.  
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Hakkuualan ennakkoraivaus 
 
Ennakkoraivauksen tarkoituksena on parantaa leimikkoa puukaupan kohteena, konehakkuutyön 
tuottavuutta sekä korjuujälkeä. 
 
Kohteen rajaus 
 
Kohde rajataan työmaakartalle ja tarvittaessa maastoon. Tiedossa olevat säästettävät ja varottavat 
kohteet merkitään työmaakarttaan ja tarvittaessa maastoon. Metsuri nauhoittaa ja/tai piirtää kar-
talle valitsemansa  
säästöpuuryhmät, jotka on jätetty ennakkoraivaamatta. Näin saadaan siirrettyä tieto motokuskille. 
 
Raivauksen suorittaminen 
 
Raivaus toteutetaan lumettomana tai vähälumisena aikana mekaanisena raivaussaha- tai moottori-
sahatyönä. Moottorisahalla raivattaessa ei kannoista saa tehdä vinopäisiä eikä teräviä. 
 
Tyven raivaus 
Alikasvos raivataan puiden tyveltä vähintään metrin säteellä ja niin läheltä maan pintaa, että alikas-
voksen kannot eivät haittaa monitoimiosan vientiä tyvelle. Raivattu alikasvos kaadetaan tyvestä 
poispäin eikä raivauspuuta saa jättää konkeloon. 
 
Näkemäesteen raivaus 
Alikasvos raivataan niillä osilla työmaata, joilla se estää hakkuukoneen kuljettajan näkyvyyttä. Rai-
vaus tehdään niin, että kuljettaja voi esteettä valita ajourien paikat ja poistettavat puut.   
 
Uudistusalan raivaus ennakkoraivauksen yhteydessä 
Mikäli ennakkoraivaus liittyy uudistushakkuuseen, raivaus tehdään sekä hakkuu- että uudistamistyöt 
huomioiden. Tällöin raivaus auttaa myös hakkuutähteen korjuuta, kun alikasvos ei tartu kuormai-
men kouraan ja tuo kuormaan haketusta haittaavia kiviä ja maata. Mahdolliset uudistamisessa hyö-
dynnettävät yhtenäiset ja kasvatuskelpoiset taimiryhmät säästetään.  
 
Ympäristönhoito ennakkoraivauksessa 
 

1. Arvokkaat elinympäristöt säästetään 
2. Vesistöjen suojavyöhykkeet jätetään raivaamatta 
3. Säästöpuuryhmien alueet jätetään raivaamatta 
4. Harvinaiset puulajit ja monimuotoisuuden kannalta tärkeät raidat, pihlajat ja katajat 

jätetään raivaamatta, elleivät ne ole puun tyvellä. Pylväsmäiset katajat säätetään. 
5. Monipuolisen lajiston ja riistan elinolosuhteiden turvaamiseksi kaikissa metsänkäsitte-

lyn vaiheissa säilytetään tiheikköjä ja sekapuustoisuutta silloin, kun niitä esiintyy 
luontaisesti kuviolla ja sekapuustoisuus ei vaaranna kasvatettavien puulajien kasva-
tusta. Tiheiköt ovat pienialaisia lajistolle suojaa tuovia puuryhmiä. Tiheikön on hyvä 
olla puustoltaan monilajinen, sisältää kuusia ja olla kooltaan minimissään 10 m2. 
Myös säästöpuuryhmät muodostavat tiheikköjä, kun niiden alustoja ei ole raivattu.Pol-
kuja, tieuria ja ojia ei tukita 

6. Roskia ei jätetä luontoon 
Mikäli työn yhteydessä todetaan arvokkaita elinympäristöjä tai muita ympäristönsuojelullisia asioita 
joita ei ole mainittu työmaaohjeessa on otettava ennen työn jatkamista yhteys metsänhoitoyhdis-
tyksen toimihenkilöön. 
 
Työnjohto ohjeistaa työmaakohtaisesti erikseen, raivataanko leimikon, ojien, teiden yms. reunoilta 
ja alueilta puunkorjuuta haittaamaton alikasvos. 
 
 

 MAANMUOKKAUS 
 
Tarvittavat asiakirjat:  

 Työmaakartta  
 Työmaaohje  
 Tarvittaessa vesiensuojeluohje 
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Maanmuokkauksen tarkoitus 
 
Muokkauksella parannetaan sekä keinollista että luontaista taimettumista ja varmistetaan metsän 
uudistamisen onnistuminen. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat vesitaloutta parantavat toi-
menpiteet. Muokkauksessa käytetään mahdollisemman kevyttä maanmuokkausmenetelmää, kuiten-
kin turvaten mahdollisimman hyvä uudistamistulos. 

 
Muokkaustavan valinta  
 
Muokkausmenetelmä valitaan maalajin, kosteusolosuhteiden, uudistamistavan, puulajin ja ympäris-
tönäkökohtien perusteella.  Maisemallisista syistä muokkausta voidaan keventää ja tarvittaessa jät-
tää kokonaan tekemättä. Eroosioherkät kohteet muokataan kuivempaan aikaan. Syväaurausta ei 
käytetä muokkausmenetelmänä (auraussyvyys yli 25 cm ). Säätöaurauksen muokkaussyvyys on ol-
tava alle 25 cm. Työmaaohjeilla tarkennetaan työn suorittamista. Suojakaistoja, säästöpuuryhmiä ja 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä ei muokata.  
 
Äestys 
  
Äestystä käytetään pääsääntöisesti kuivahkolla kankaalla ja sitä karummilla kohteilla, joissa vesita-
lous on kunnossa sekä männyn luontaisen uudistamisen aloilla.  

 Ajolinjaväli 4-5 m, viljelykohtia 2000-2500 kpl/ha 
 Kivennäismaata paljastetaan vähintään 40 cm :n leveydeltä ja enintään 10 cm :n syvyydeltä  
 Rinnemaille tehdään muokkauskatkoja ja ajosuunta valitaan viistosti rinteen kaltevuuteen 

nähden 
 Kemiallista heinäntorjuntaa käytetään vain välttämättömissä tapauksissa pintakasvillisuuden 

torjuntaan, huomioiden vesiensuojeluohjeet.  
 Vesistöjen ja pienvesien suojakaistoilla, pohjavesialueilla eikä metsäluonnon arvokkaissa 

elinympäristöissä käytetä kemiallisia torjunta-aineita. 
 
Laikutus 
 
Laikutus soveltuu parhaiten rinnemaihin, kivikkoihin ja maisemallisesti arkoihin kohteisiin. Laikutus 
ei sovellu alaville, routiville, kunttaisille ja veden vaivaamille maille.  

 Laikutuksessa poistetaan humus kivennäismaan päältä, ei liian syvältä roustevaaran takia, 
tavoitteena 5-10 cm syvä laikku humuskerroksen paksuudesta riippuen ja 50 – 70 cm leveä 
ja pitkä laikku kaivinkoneella tehtynä 

 Vettä läpäisemättömillä hiesumailla ei laikutusta tehdä 
 Laikut tehdään korkeimpiin kohtiin siten, etteivät pintavedet haittaa taimien kasvua 
 Viljelykohtia on oltava istutuksessa vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl / ha, 

koivulla 1600 kpl / ha ja kylvössä vähintään 3000 kpl/ha. 
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Laikkumätästys 
 
Laikkumätästys soveltuu parhaiten männyn, kuusen ja koivun istutukseen kivennäismaille. Mene-
telmä ei sovellu turvemaille. 

 Mätäs tehdään laikusta kertyvästä maasta.  
 Pintamaata vedetään pitkänomaisiksi vähintään 10 – 20 cm:n paksuisiksi ja 50 – 60 cm le-

veiksi ja 60 – 80 cm pitkiksi kohoutumiksi, jotka voidaan myös tiivistää. 
 Mättäitä ei tehdä hakkutähteiden ja kantojen päälle. 
 Istutuskohtia on oltava vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl / ha ja koivulla 

1600 kpl / ha. 
 
Kääntömätästys 
 
Kääntömätästystä tehdään rinnemailla ja maisemallisesti aroilla alueilla. Kääntömätästys soveltuu 
männyn, kuusen ja koivun istutusaloille, jotka eivät ole veden vaivaamia. Soveltuu myös männyn 
viljelyaloille turvemailla. Kääntömättäitä voidaan tehdä myös ojitusmätästyksen yhteydessä riittävän 
viljelytiheyden varmistamiseksi.   

 Mätäsmaa kumotaan samaan kuoppaan, josta se on nostettu 
 Mättään leveys 50-60 cm ja pituus 60-80 cm 
 Humus jää kuopan pohjalle. 
 Istutuskohtia on oltava vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl / ha ja koivulla 

1600 kpl / ha. 
 

 
 
Naveromätästys / ojitusmätästys 
 
Mätästyskohteita ovat rehevät, tasaiset ja soistuvat maat sekä mätästyskelpoiset turvemaat.  Na-
vero-/ojitusmätästystä käytetään veden vaivaamilla kangasmailla. Kääntömättäitä voidaan tehdä 
myös navero-/ojitusmätästyksen yhteydessä riittävän viljelytiheyden varmistamiseksi. Ojitusmätäs-
tyksessä, joissa vesiä johdetaan pois muokkausalueelta, on huolehdittava vesiensuojelusta vastaa-
vin menetelmin kuin kunnostusojituksessa ja poikkeuksellisen laajoissa ja eroosioherkissä kohteissa 
voi olla tehtävä ELY – keskukseen ojitusilmoitus (katso erillinen ohje ojituksesta ilmoittamisesta). 

 Navero-/ojitusmätästyksessä kaivetaan matalaa ojaa siten, että vesi voidaan johtaa pois. 
 Vaon syvyys naveromätästyksessä on 20 - 30 cm ja ojitusmätästyksessä kuivatustarve ja ku-

vion maanpinnan muodot sanelevat ojien syvyyden, esim. soistuvilla mailla 30 – 50 cm. 
 Kaivukatkoilla, suodatinpadoilla ja lietekuopilla estetään kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutu-

mista vesistöön 
 Kaivukatkoja tehdään kalteviin kohtiin, hetteiköihin ja kivikoihin  
 Navero-ojia ei johdeta suoraan puroon tai muuhun vesistöön 
 Kivet jätetään navero-ojaan  
 Mättään koko on n. 80x80 cm ja korkeus n. 5 – 20 cm 
 Mätästä ei saa tehdä kiven, kannon tai risukasan päälle 
 Mättäät ja mahdolliset tarvittavat viljelylaikut tehdään vähintään 70 cm etäisyydelle ojan-

reunasta 
 Vältetään turhaa maanpinnan rikkomista sekä kivien ja kantojen vääntelyä 
 Viljelykohtia on oltava vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl / ha ja koivulla 

1600 kpl / ha. 
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Pellon muokkaus 
 
Metsitettävän maatalousmaan muokkauksessa käytetään kohteen ominaisuuksien mukaan samoja 
muokkausmenetelmiä kuin metsämaallakin. Vähäkivisillä ohutkunttaisilla kivennäismaapelloilla voi-
daan käyttää myös maataloustraktorilla tehtävää penkki- tai pallekyntöä. 
 
Suojakaistat ja vesiensuojelu 
 
Järvien ja jokien rantoihin sekä pienvesien varsille jätetään kiintoaineita ja ravinteita sitova muok-
kaamaton suojakaista. Suojakaistan leveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla 
vähintään 5 metriä. Uomaltaan alle 2 m leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen 
suojakaista on vähintään 5 m. Suojakaistoilta runkopuut voidaan poistaa. Poikkeukset eivät koske 
uomia, joissa on Suomen luontaiseen lajistoon kuuluva lohikalakanta. Toimivien ojien varteen jäte-
tään 1 m levyinen muokkaamaton piennar.  Maanpinnan muotojen ja veden virtausolosuhteiden mu-
kaisesti tarvittaessa käytetään leveämpää suojakaistaa. 
 
Purojen ja norojen tarpeetonta ylitystä on vältettävä. Ylityspaikat on valittava siten, että vältetään 
urapainumat ja niitä syntyessä, korjataan jäljet. 
 
Vesistöjen suojakaistoilla ei saa maanpintaa rikkoa ja muutenkin liikkumista koneilla saa tapahtua 
vain pakottavissa tapauksissa. 
 
Muinaismuistokohteiden ympärille jätetään suojakaista, jolla maanpintaa ei rikota. Kohteen yli ei saa 
myöskään ajaa koneella. 
 
Säästöpuiden ympärille jätetään 2 m:n muokkaamaton kaista. 
 
Avosoiden sekä ennallistumaan jätettävien soiden reunaan jätetään selkeästi muusta maastosta 
erottuvilla vaihettumisvyöhykkeillä vähintään 10 metriä leveä suojakaista. 
 
Säästettävät kohteet, joita ei muokata, merkitään tarvittaessa kuitunauhalla: 

 luonnonsuojelulain ja metsälain kohteet  
 harvinaiset ja harvinaistuneet elinympäristöt  
 suojakaistat 
 pienialaiset suot ja kosteikot 
 supat 
 kalliokumpareet 
 taimiryhmät ja muut maastoon merkityt kohteet 
 säästöpuuryhmät 
 muinaismuistokohteet 
 ulkoilureitit, polut, tiepohjat ja muurahaispesät 
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Varottavat kohteet: 

 pystyyn jätetyt puut ja pökkelöt 
 maapuut ja tuulenkaadot 
 lintujen pesät pesintäaikana 
 riistanhoitokohteet 
 virkistyskäyttökohteet 
 rajapyykit ja rajalinjat 

 
Öljyvahingon sattuessa on työ keskeytettävä ja varmistettava, ettei öljyä pääse maaperään eikä ve-
sistöön. Öljyvahingosta ilmoitetaan aina työmaasta vastaavalle toimihenkilölle. Tarvitta-
essa on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle puhelinnumeroon 112.  
 
Pohjavesialueilla vältetään tarpeetonta maanpinnan rikkomista ja muokkaus tehdään mahdollisim-
man kevyesti joko äestämällä tai laikuttamalla. Koneiden huolto pohjavesialueilla on kielletty. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ISTUTUS 

 
Taimien käsittely ja varastointi 
 
Kasvussa olevina toimitetut taimet 

1. Taimet, joissa on uutta vuosikasvua, on pidettävä päivänvalossa varjossa.  
2. Jos taimet on toimitettu pahvilaatikoissa, laatikkojen kannet on avattava välittömästi taimien 

vastaanottamisen jälkeen. 
3. Jos uusissa kasvuissa huomataan vikoja esim. uudet kasvaimet ovat erityisen vaaleita, on 

ilmoitettava heti taimitarhalle ja selvitettävä taimien pakkauksen ja vastaanoton välinen aika. 
Mahdollinen reklamaatio on myös tehtävä välittömästi. 

4. Taimet on pidettävä kosteina. 
5. Taimet on pyrittävä istuttamaan mahdollisimman nopealla aikataululla. 
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Sulina pahvilaatikoissa toimitetut taimet 

1. Valitse varjoinen varasto-paikka, jossa on vettä saatavilla. 
2. Varastoi taimilaatikot ja -alustat tasaiselle alustalle tiivisti maata vasten kuivumisen estä-

miseksi. 
3. Tarkista että pakkausten ”kantoluukut ovat auki” ja tarkista taimien kunto ja laatu. 
4. Avaa taimitarhalta sulina tulleiden pakkausten kannet viimeistään viiden päivän kuluessa toi-

mituksesta. 
5. Kastele paakut huolellisesti tarpeen mukaan, niin että taimipaakut pysyvät koko istutusta 

edeltävän ajan kosteina. Kastele kuumalla ilmalla illalla seuraavan päivän taimierän paakut 
läpimäriksi. 

 
Jäisinä pahvilaatikoissa toimitetut taimet 

1. Anna taimien sulaa varjossa ennen istutusta, esim. viileässä ulkorakennuksessa.  
2. Sulaminen kestää 3–7 päivää. 
3. Varastoi taimilaatikot tasaiselle alustalle ja varmista ilmankierto niiden välissä. 
4. Avaa tuuletusaukot sulamisen ajaksi. Se ehkäisee homehtumista. 
5. Avaa kannet vasta, kun taimet ovat sulaneet mutta kuitenkin sulaamisen jälkeen viimeistään 

viiden päivän kuluttua. Valossa taimi alkaa hengittää. Jos paakku on silloin jäässä, verso ei 
saa vettä ja vahingoittuu. 

6. Tarkista sulaneiden taimien kunto ja laatu. 
7. Kastele taimia tarpeen mukaan. 
8. Istuta vasta täysin sulaneina! 

 
Istuta sulina saapuneet taimet tai jäisenä saapuneet taimet sulamisen jälkeen toukokuussa parin vii-
kon aikana, kesäkuun alussa noin viikossa ja myöhemmin 2–3 päivän sisällä. 
 
Istutus pottiputkella 

1. Valitse hyvä istutuskohta ja tiivistä löyhä maa tarvittaessa. 
2. Paina putki maahan pystysuoraan ja avaa leuat polkimella. 
3. Pudota taimi ja nosta putki samalla vähän kiertäen. 
4. Tiivistä maa kevyesti päkiällä putken aukeavan leuan puolelta. 
5. Valitse seuraava istutuskohta ennen siirtymistä edellisestä. 
6. Laukaise leuat siirtyessäsi. 

 
Istutustiheys 

1. Käytä sovittua istutustiheyttä. 
2. Oheisessa taulukossa ovat suositellut tiheydet, mutta kohteelle sovittu tavoitetiheys voi poi-

keta tästä. 
3. Taimitiheyden voi tarkistaa mittaamalla: 
4. Laske taimien määrä ympyräkoealalta, jonka säde 4 m (3,99).  Yksi taimi vastaa 200 kpl/ha. 

 
 
Etelä-Suomi 
mänty  kuusi  rauduskoivu  lehtikuusi  haapa  
2 200 ± 200  1 800 ± 200  1 600  1 300  1 200 / 2 000  
Pohjois-Suomi    
mänty  kuusi     
2000 - 2500 1800 - 2000    
 
 
Älä istuta 

1. muokkaamattomaan maahan 
2. kuoppaan tai alavaan kohtaan 
3. karikekasaan tai kivikkoon 
4. kasvatuskelpoisen luonnontaimen viereen 
5. alle 0,5 m päähän kannosta. 
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Istutus äesvakoon tai laikkuun 

 Istuta vaon tai laikun keskelle – kuitenkin sellaiseen kohtaan, jossa taimi ei altistu seisovalle 
vedelle. 

 Jätä taimen ympärille vähintään 15 cm paljasta maata. Se vähentää tukkimiehentäituhoja ja 
pintakasvillisuuden kilpailua. 

 Varmista, että taimipaakun päälle jää maata 2–3 cm. 
 Hyvä istutuskohta on tärkeämpi kuin taimien säännöllinen etäisyys. 
 Kun äesvakojen väli on 2–2,5 m, saat tavoitetiheyden seuraavilla keskimääräisillä istutusetäi-

syyksillä: 
 
 
 
 
Istutus mättääseen 

1. Tiivistä mätäs tarvittaessa. 
2. Istuta keskelle mätästä niin syvään, että paakku ylettyy mättään alla olevaan humuskerrok-

seen. 
3. Varmista, että taimipaakun päälle jää maata vähintään 4 cm. Jätä kuitenkin vähintään puolet 

versosta maanpinnan yläpuolelle. 
4. Korjaa tarvittaessa pottiputken syvyyssäätö. 
5. Jätä taimen ympärille vähintään 15 cm paljasta maata. 
6. Ojitus- ja naveromätästetyllä kohteella voit istuttaa myös naveron reunaan tehtyyn taskuun. 
7. Säätöauratulla kohteella istuta auran jättämään palteeseen kuten mättääseen. 

 
Korjaa taimilaatikot ja muu ylimääräinen materiaali pois metsästä työn päättyessä tai 
peitä maatuvat jätteen työohjeen mukaan. Epäselvissä tilanteissa ota aina yhteyttä työn-
johtoon! 

Tavoitetiheys, kpl/ha  1 600  1 800  2 200  

Taimien etäisyys, m  2,8  2,5  2,0  


