
Tervetuloa turvallisesti  
metsätyömaalle!
Teemme metsässäsi monenlaisia metsänhoitotöitä, ja 
olet tervetullut seuraamaan niiden toteutusta. Tästä 
ohjeesta löydät tärkeää tietoa vierailuasi koskien. 
Perehdy siihen huolellisesti ennen käyntiäsi. Näin 
varmistat oman ja henkilöstömme turvallisuuden.

1. Ilmoita tulostasi
Ilmoita vierailustasi koneenkuljettajalle tai metsurille soittamalla metsätyömaan kyltin 
osoittamaan numeroon. Konetyömaalla varoituskyltti on asetettu työmaalle johtavan tien 
tuntumaan ja metsuritöinä toteutettavissa töissä auton oveen.

2. Pue huomioliivi päälle, muista turvaetäisyys!
Pue päällesi huomioliivi tai käytä huomiovaatetusta. Sen jälkeen voit siirtyä seuraamaan 
metsätyömaata. Noudata aina metsätyömaa- ja toimenpidekohtaisia turvaetäisyyksiä.  
Tarkista ne seuraavalta sivulta.

3. Odota työskentelyn keskeytymistä
Voit lähestyä metsätyömaalla työskentelevää metsuria tai konetta vasta, kun sinut on 
havaittu turvaetäisyyden päästä ja työskentely on keskeytetty.

NÄIN VIERAILET METSÄTYÖMAALLA TURVALLISESTI

Turvallisuus on erittäin tärkeää metsätyömaalla!  
Huomaa, että vierailet työmaalla aina omalla vastuullasi.

Lisää tietoa turvallisuudesta metsätyömaalla löydät 
osoitteesta www.upmmetsa.fi/turvallisuusmetsassa



UPM ENNAKKORAIVAUS
Raivaussahan käyttäjä 20 m

UPM PUUKAUPPA
Puunkorjuu
Hakkuukone 90 m
Metsätraktori 20 m 
Puutavara-auto 20 m

Energiapuun korjuu
Metsätraktori 20 m 
Kantoja nostava kaivuri 20 m
Hakkuri 90 m
Hakeauto 20 m

Käytä huomiovaatetusta!
Käytä kypärää, jos on vaara päähän  
kohdistuvista iskuista!
Suojalasien käyttö on suositeltavaa.

Älä kiipeä pinojen tai kasojen päälle!

UPM MAANMUOKKAUS
Maanmuokkauskone 20 m

UPM ISTUTUS
Istutuskone 20 m

UPM TAIMET
Noudata huolellisuutta taimi- tai siemenmateriaalin 
käsittelyssä. Taimet on käsitelty tukkimiehentäin 
torjunta-aineella – käytä aina nitriilikumihanskoja 
taimia käsitellessäsi ja istuttaessasi sekä pese kädet 
taimien käsittelyn jälkeen. Noudata myös taimierän 
mukana toimitettavia muita ohjeita. Huomioithan, ettei 
istutustyövälineitä saa koskaan huuhdella luonnonvesissä.

Vinkki: Ota kanisterillinen vettä mukaan istutustyömaalle 
käsien pesua varten.

UPM TAIMIKONHOITO
Raivaussahan käyttäjä 20 m
Konekitkentä 20 m
Koneellinen raivaussahatyö 20 m

UPM METSÄNLANNOITUS
Lannoitus tehdään joko traktorilla tai helikopterilla. 
Sovi mahdollisesta työmaavierailusta etukäteen 
metsäasiantuntijasi kanssa, kun kyseessä on 
lentolevitystyömaa.

Maalevityksen lannoituskone 90 m
Lentolannoitustyömaan kuormausyksikkö 90 m
Helikopteri 90 m

Lannoitettavalla alueella ja helikopterin lentoonlähtö- ja 
laskeutumissektoreilla oleskelu on kielletty.

UPM METSÄTIE
Mikäli metsätyömaalla tehdään räjäytystöitä, alueelle 
ei saa mennä ennen kuin räjäytystyön suorittaja antaa 
siihen luvan.

Kaivuri 20 m
Kuorma-auto 20 m
Tienvarren vesakonraivauskone 90 m

UPM KUNNOSTUSOJITUS
Kaivuri 20 m

TURVAETÄISYYDET JA -OHJEET METSÄTYÖMAITTAIN

Kiitos, kun noudatat  
turvallisuusohjeita  

metsätyömaavierailullasi!


