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Säästettävien kohteiden merkintä hakkuualueella 

Leimikon rajaus 

Leimikkoa rajatessa päätetään sen sijainti, koko, rajat ja muoto. Leimikon 
rajaukseen vaikuttavat metsikkökuviot, puutavaralajit, metsänkäsittelyn 
ohjeet sekä metsänomistajan tavoitteet. Leimikko rajataan selväpiirtei-
sesti, maastonmuotoja ja metsää myötäillen. Rajauksessa otetaan huomi-
oon puiden korjuu ja yritetään tehdä leimikosta käytännöllinen koko-
naisuus. Vaikeita maastonkohtia, kuten esimerkiksi jyrkkää rinnettä tai 
erittäin kivistä aluetta, käsitellään suositusten mukaisesti tai ne rajataan 
kokonaan pois leimikosta. Leimikon rajauksessa huomioidaan myös mai-
sema, esimerkiksi mäkien ja vaarojen laet ovat maisemallisesti merkittä-
viä alueita, sillä ne näkyvät kauas. 

Leimikon rajauksessa noudatetaan luonnonsuojelu- ja metsälain vaati-
muksia ja sertifioidussa metsikössä otetaan huomioon sertifikaatin vaati-
mukset.  

Maastomerkintä hakkuualueella 

• Maastomerkintä tehdään kuitunauhalla. Muovinauhaa tai muuta 
muovipohjaista merkkiä ei saa käyttää, sillä muovi haittaa kuidu-
tusprosessia päätyessään puiden mukana sellutehtaalle.  

• Metsänomistajan kannalta tärkeät hakkuissa säästettävät koh-
teet ja puut kannattaa merkitä maastoon. 

• Konetyölle vaaralliset kohteet, kuten sähkölinjat tai pehmeiköt, 
merkitään leimikkokarttaan ja tarvittaessa myös maastoon. 

• Maastomerkintä on hyvä tehdä ennen ennakkoraivausta, ja mer-
kin kunto tarkistetaan ennen korjuun aloittamista. 

• Epäselvyyksien välttämiseksi käytetty merkintätapa kerrotaan 
hakkuukoneelle toimitettavassa korjuuohjeessa. 
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Kuitunauhan käyttö 

• Rajalla nauhassa voi olla hakkuuoikeuden omistajan tunnus 
• Nauha kiinnitetään puihin rinnankorkeudelle. Oksiin tai risuihin ei 

kannata kiinnittää nauhaa, sillä ne voivat kaatua lumen painosta 
tai poistua korjuussa. 

• Nauhan solmuosa osoittaa leimikkoon tai ajouralle, jotta sen 
huomaa helpommin. Solmuosasta vapaaksi jäävien nauhan päi-
den pituus 20–25 senttimetriä. 

• Metsäkoneen kuljettajan pitää nähdä ohjaamosta vähintään 
kaksi nauhaa eteenpäin. Ennakkoraivaus on tämän takia tärkeää. 

 

Kuvassa punainen nauha on hakkuualan reunan merkki ja muilla nau-
hoilla on merkitty suojeltava lähde sekä jättöpuu.  
(Kuva: Tero Vesisenaho) 
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Kuitunauhojen yleiset värikoodit 

Leimikon rajaus Punainen, tarvittaessa kaksi nauhaa 

Korjuulohko  Sininen 

Varastoalue  Keltainen 

Ajo- ja siirtymäreitti Oranssi 

Varottava kohde Oranssikeltainen tai punainen heijastavalla 
raidalla 

Säästettävä kohde  Punavalkoinen  

 

 

 

Lähteet: Korjuun suunnitteluja toteutus. 2005. Metsäteho Oy:n opas. Verkkojulkaisu. 
http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/03/Korjuun_suunnittelu_ja_toteu-
tus_ver02.pdf  

Teksti: Niina Näriäinen & Tero Vesisenaho 
Kuvat: Tero Vesisenaho 
 

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 . 
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