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Maanmuokkaus ja kunnostusojitus
koneyrittäjien näkökulmasta

Ojat kuntoon 25.-26.4.2018

Timo Makkonen

kehittämispäällikkö

Koneyrittäjien liitto

2400 jäsenyritystä



Koneyrittäjien liitto

• Koneyrittäjien yrittäjä- ja 
työnantajajärjestö

• Edustamme energia-, maarakennus-, 
metsä- ja metsänparannusalan 
koneyrittäjiä

• Perustettu 1969

• 16 jäsenyhdistystä

• ~ 2400 jäsenyritystä

• Henkilökunta 18
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Toiminnan painopistealueet

1. Edunvalvonta

2. Työmarkkinatoiminta (3 työehtosopimusta ; metsäkone- , maarakennus- ja  

turveala)

3.    Viestintä (ulkoinen, sisäinen, www.koneyrittajat.fi,  KL-uutiset , 

Koneyrittäjälehti , KL appi (mobiilisovellus))

4.    Neuvonta ja koulutus (lakimuutokset, sertifiointi, työsuhdeasiat, TES)

5.    Osaamisen kehittäminen (kehitysprojektit,  gradut, oppaat)

6.    Kaupallinen yhteistyö ( = jäsenten hankinnat edullisiksi)

7.    Vapaa-ajan virkistystoiminta (yhdistystaso järjestää)
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Työmäärien kehitys ja koneyrittäjät
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Tukkipuu Kuitupuu Energiapuu

Ainespuun hakkuumäärien kehitys =
paine suometsien hakkuisiin kasvaa
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Lähde: Luke metsätilasto 2000-2017
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Minne hakkuut matkalla ja mitä siitä seuraa?

metsien ravinnetalouden hoito (potentiaali 2-3 X nykytaso120 000 ha)

suometsien hoito  (potentiaali 2-3 X nykytaso  173 000 ha)

taimikonhoidon lisääminen (potentiaali 795 000 ha rästikohteita)

jalostetun taimiaineksen käyttö
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Riittääkö koneyrittäjiä kaivinkonetöihin 
metsissä?
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Keskimäärin Yli 90 %

Vuonna 2017 58 % 26 %

Vuonna 2016 45 % 16 %

Vuonna 2015 48 % 36 %

Kuvalähde: Suomen metsäkeskus

Taulukko: Metsänparannustöiden osuus 
koneyritysten liikevaihdosta 

Koneyritysten kannattavuus heikko 

 toiminta ei siedä suuria investointeja, eikä maksukatkoja. 

Kuka haluaa koota kunnostusojituksia yhteishankkeina? 
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Tekeminen koneyrittäjien näkökulmasta



• Koko tieverkon kunto ratkaisevaa kuljetusten 

kannalta

• Kulkuluvat korjuun ja metsänhoitotöiden 

kannalta toimivimmaista suunnista.

– Soveltuuko tie nykyiselle kuljetuskalustolle: 

kääntöpaikat ja kulkuaika

• Töiden suunnittelijan vastuulla
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Metsään mennään teitä pitkin
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Kehittämiskohteita

• Markus Holmin Metsänhoitoyhdistysten ja koneyrittäjien urakointisuhde –
opinnäytetyöstä poimittua. Tilaajina Yksityismetsätalouden työnantajat YT ja 
Koneyrittäjät Mikkelin amk vuonna 2016

• Kehitettävää mhy:n toiminnassa

– Työllistämisen epätasaisuus, jatkuva epävarmuus tulevista työmaista

– Työmaiden suunnittelu heikkoa: kulkureittien, leimikoiden ja rajapyykkien 
nauhoitusten puuttuminen

– Työmaiden ketjutus

– Työmaiden koko on yleisesti pieni  paljon siirtoja

– Ylimääräiset työt, joista ei korvata ja rahaliikenteen epätasaisuus

• Yrittäjiltä metsänhoitoyhdistys toivoo 

– ammattimaisempaa toimintaa 

– yrityskoon kasvattamista varsinkin pienten, maksimissaan parin koneen yrittäjiltä.

VASTUUSUHTEET: Metsänomistaja  toimihenkilö  yrittäjä
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Urakointisopimuksista

• Koneyrittäjien, Metsäalan Kuljetusyrittäjien, Otso 
Metsäpalveluiden ja Yksityismetsätalouden 
työnantajien YT kanssa on yhdessä laadittu 
sopimusmalli metsäurakointiin vuoden 2014 lopulla.

– Näitä ollaan uudistamassa parhaillaan Koneyrittäjien, YT:n ja 
MKY:n toimesta.

• Samassa yhteydessä valmistellut Metsäalan auto- ja 
koneurakoinnin yleiset ehdot (MAKY 2014) on aina 
liitettävä mukaan sopimukseen.
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Työmaan koon vaikutus
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Aloitus- ja lopetustyöt, 
min./työmaa

Laadun omavalvonta,
min/pv

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 24 17

Viimeisin siirtomatka puunkorjuutyömaalta toiselle
keskiarvo, km                               mediaani, km      

Vuonna 2016 32 22

Vuonna 2015 32 28

Vuonna 2014 39 30

• Työmaan pienetessä siirtojen ja muiden töiden suhteellinen 
osuus kasvaa.

• Jos työmaan keskikoko kasvaa 2 ha  3 ha, niin yksittäisiä 
työmaita on vuodessa noin kolmanneksen vähemmän!
Säästynyt aika käytettävissä tuottavaan työhön.
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Töiden ketjutus ja aikataulut

• Hakkuu on suunniteltava ja toteutettava siten, 
että muut metsänhoito- ja 
metsänparannustyöt ovat mahdollisia.
– Ojitustarve (jäävän puuston määrä ja ojien kunto 

ratkaisee)

– Ennakkoraivaus on laadukkaan korjuujäljen ja 
ojituksen ehdoton edellytys. 

– Lannoitustarve, onko kasvuhäiriötä? 

• Aikataulut oltava järkeviä.
– Tehdään työmaat kerralla loppuun.
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Ohjeista ja käytännöistä

• Yleisohjeet ja palvelukuvaukset oltava sopimuksien liitteinä.

• Työmaakohtaisesti kartta ja työmaaohjeet, joista selviää 

– Pääasiallinen työskentelytapa (muokkaus) ja luontokohteiden ja 
ympäristön huomioiminen (vesiensuojelu)

– Erityiskohteet (linjat, muinaismuistot yms.) kartalla ja kartta 
työmaamerkintöineen paikkatietona

– Maastomerkinnät (epäselvät tila- ja kuviorajat, kaikki rajapyykit)

– Kulkuyhteydet ja kulkukelpoisuus

• Yrittäjän kanssa voidaan tietysti tehdä sopimus, että yrittäjä 
hoitaa suunnittelun ja toteutuksen

• Kriteeri 24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan 
hyviä käytäntöjä! 
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Kiitos!

Koneet, laitteet ja ohjelmistot löytyvät: 
FinnMETKO 2018, Jämsä 30.8.-1.9.2018


