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Hakkuutöiden seuranta 

Metsäkoneen kuljettajia ja hakkuiden tekijöitä on monenlaisia. Jos met-
sänomistaja haluaa varmistaa, että hakkuun lopputuloksesta tulee mie-
leinen, kannattaa metsänomistajan käydä juttelemassa hakkuun tekijälle 
ennen kuin hän aloittaa työnsä. Vaikka hakkuun tekijä saisikin korjuuoh-
jeen ja leimikkokartan, voi metsänomistaja käydä joitakin asioita läpi en-
nen hakkuun aloittamista. Näin hän saa ainakin varmistettua, että hak-
kuussa huomioidaan hänen toiveensa. 

Korjuuohjeesta ja leimikkokartasta olisi hyvä löytyä ainakin seuraavat 
asiat: 

• Kaupan tunnistetiedot 
• Korjattavien kuvioiden ja lohkojen pinta-alat ja rajat 
• Hakkuu- ja mittaustapa 
• Kohteen korjuukelpoisuus 
• Hakattavat puutavaralajit ja niiden määräarviot 
• Puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset 
• Puutavaralajien katkontaohjeet 
• Varastopaikat ja tie 
• Kulkureitit lohkojen ja varastopaikkojen välillä 
• Sähkölinjat ja muut vaaranpaikat 
• Virkistyskäytössä olevat polut ja ladut 
• Maastomerkinnöissä käytetyt merkit ja niiden selitys 
• Huomioon otettavat ympäristöasiat 
• Muut erityisohjeet, kuten 

o Energiapuun talteenotto 
o Myyjälle jäävät puut 
o Telojen käyttö 
o Kasvupaikkatyyppi korjuulohkoittain 
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Hakkuissa on otettava huomioon ympäristöasiat, kuten esimerkiksi purot, 
ja metsänomistaja voi niistä myös huomauttaa hakkuun tekijälle. 
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Jyrkänteistä, rinteistä tai hakkuukoneelle muuten hankalista paikoista 
kannattaa myös mainita ennen hakkuuta. 
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• Hakkuun työn jälki vaikuttaa raaka-aineen laatuun, ympäristöön 
ja puukaupan sujuvuuteen.  

• Työnjälki koostuu 
o korjuujäljestä, eli metsikön puuston ja maaperän tilasta 

hakkuun jälkeen. Korjuujäljen arvioinnissa otetaan huo-
mioon harvennusvoimakkuus, puiden valinta, puusto- ja 
maastovauriot sekä ajourat. 

o korjuun laatutekijöistä eli niistä asioista, jotka vaikuttavat 
korjuun laatuun, mutta niillä ei ole vaikutusta puuston 
tulevaan kehitykseen. Näitä ovat esimerkiksi valmistetun 
puutavaran mitta- ja laatuvaatimusten toteuttaminen, 
metsävaraston laatu, varastopaikkajärjestely sekä latvuk-
siin ja kantoihin jääneen ainespuun määrä. 

o Ympäristöasioista 

Metsänomistajan kannattaa jutella hakkuun tekijän kanssa ainakin ra-
joista, ympäristöasioista, säästettävistä kohteista, erityisohjeista sekä kai-
kista niistä asioista, jotka metsänomistajasta itsestään tuntuvat tärkeiltä. 
Näin hakkuun lopputuloksesta tulee hänelle mieleinen, eikä hakkuun jäl-
keen löydy ikäviä yllätyksiä hakkuualueelta. Kun metsäkoneen kuljettajat 
tietävät metsänomistajan, motivoituvat he parempaan työhön. 

Lähteet: Korjuun suunnittelu ja toteutus. 2005. Metsäteho Oy:n opas. Verkkojulkaisu. 
http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/03/Korjuun_suunnittelu_ja_toteu-
tus_ver02.pdf  
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Tämän omatoimisen ja aktiivisen metsänomistajan infokortin on koostanut Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu osana NEEFO “Network for Educated European Forest Owners” -
hanketta, jota on osarahoittanut EU:n Erasmus+ -ohjelma (Agreement No.2015-1-LV01-
KA204-013437). Lisätietoa hankkeesta sekä lisää infokortteja löydät Internet-osoitteesta: 
jamk.fi/infokortit . 

http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/03/Korjuun_suunnittelu_ja_toteutus_ver02.pdf
http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/03/Korjuun_suunnittelu_ja_toteutus_ver02.pdf

