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METSÄKONEENKULJETTAJA

Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja
-kuljetukseen käytettäviä koneita.
Metsäkoneita ovat mm.
1. harvesterit (kaato-, karsimis- ja katkomiskoneet eli ns. monitoimikoneet)
2. kuormatraktorit (lähikuljetus)
Metsäkoneenkuljettajat kouluttautuvat joko kuormatraktorin eli ajokoneenkuljettajaksi tai
harvesterin eli hakkuukoneenkuljettajaksi.
Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu puun kaato, karsiminen, katkominen, kuormaus ja
kuljetus metsästä sekä metsäojien ja metsäteiden valmistuksen konetyöt. Näiden lisäksi
työhön kuuluvat koneellinen maanmuokkaus, istutus, taimikonhoito ja puuenergian
valmistus ja kuljetus.
Metsäkonetta ohjataan erilaisilla hallintalaitteilla. Apuna on tietokone, satelliittipaikannus ja
sähköiset leimikkokartat.
Työ on pääosin istumatyötä ilmastoidussa ja lämpimässä ohjaamossa. Työ on itsenäistä ja
vastuullista ja siinä tarvitaan huolellisuutta ja hyviä ATK-taitoja. Metsäkoneenkuljettajan
työ on usein vuorotyötä ja kuljettajan on viihdyttävä luonnossa. Se sopii ihmiselle, joka
haluaa tehdä työtä itsenäisesti.
Metsäkoneenkuljettajan työpaikkana voi olla esim. metsäkonealan yritys, kuljetusyritys,
huolto- ja korjaamoyritys, koneiden valmistus- ja myyntiorganisaatio tai oma yritys.
Metsäalan perustutkinnan voi suorittaa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa.
Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena.
Metsäkoneenkuljettajilla on hyvät työllisyysnäkymät nyt ja tulevaisuudessa. Alalle
ennakoidaan työvoimapulaa.
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OSAAMISKARTOITUS / METÄKONEEN KULJETTAJA
Osaamiskartoitus tehdään yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa.
Osaamiskartoitusta voi käyttää
 työntekijän rekrytoinnissa yritykseen, jolloin työnantaja saa tietoa työntekijän vahvuuksista ja
kehittämistarpeista sekä työntekijä ymmärtää työssä vaadittavan työnkuvan ja työnantajan odotukset
 koulutushaussa
 työssä oppimisen arvioinnissa osana oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä
 osana työtodistusta, jolloin työntekijä voi käyttää kartoitusta etsiessään työtä
Työnohjaaja:_______________________________________________________
Ajankohta: ________________________________________________________

A. HENKILÖTIEDOT:
Nimi: ………………………………………………………………………………………………….
Osoite:…………………………………………………………………………………………………………………….
Syntymäaika- ja –paikka : ……………………………………………………………………………
Puhelin:…………………………………………………………………………………………….…
Perhesuhteet:
naimisissa,

naimaton,

avoliitossa

Maahanmuuttaja: Suomeen tuloaika ………………
B: KOULUTUS
1. peruskoulutus
kansakoulu
keskikoulu
peruskoulu
lukio (tai osa lukiota)
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2. ammatillinen koulutus / kurssit
oppilaitos

koulutuksen nimi ja kesto

valmistumisvuosi

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

…………………………………………………….

………..

.....................................................

.......................................................................

...............

C. TYÖKOKEMUS
työnantaja

työtehtävä

työn kesto

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

.......................................................................

...............

.....................................................

…………………………………………………….

………..

D. HARRASTUKSET
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

F. ERITYISOSAAMINEN
kortit:
voimassaoleva
Ajokorttiluokka

työturvallisuuskortti
Muu
ensiapukortti
______________________

Minulla on tietotekniikan perustaidot

kyllä

mikä_____________________

ei

Lisätietoja:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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AMMATILLISEN OSAAMISEN KARTOITUS / METSÄKONEENKULJETTAJA
1 – EN OSAA
2 – OSAAN JONKIN VERRAN
3 – OSAAN MELKO HYVIN
4 – OSAAN HYVIN
1. Tiedän metsänuudistamisen ja metsänkasvatuksen
tärkeimmät periaatteet.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. Osaan hyödyntää metsäsuunnitelmaa.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

5. Osaan puutavaran pinomittauksen ja tukkien mittauksen.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

6. Osaan antaa ensiapua ja tehdä tapaturmatilanteiden vaatimat ilmoitukset.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

7. Tunnen metsäkoneiden perusrakenteet, ominaisuudet sekä toiminnan.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

8. Osaan lukea ja tulkita metsäkoneiden sähkö- ja hydrauliikkajärjestelmiä.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

9. Hallitsen puutavaran varastoinnin sekä mitta- ja laatuvaatimukset.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

10. Osaan koneellisen korjuun työmenetelmät.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

2. Osaan töihini liittyvät puuston mittaus- ja arviointimenetelmät.
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Osaan leimikon (hakattava alue) ja korjuun (hakkuu ja lähikuljetukset)
suunnittelun perusteet teoriassa ja käytännössä.
_________________________________________________
_________________________________________________
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11. Osaan ottaa huomioon puunkorjuuseen sisältyvät turvallisuusriskit.
________________________________________________
________________________________________________

1

2

3

4

1

2

3

4

13. Osaan käyttää vianetsintäjärjestelmää sekä osaan lukea kytkentäkaavioita.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

14. Osaan määrittää koneen korjaustarpeen.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

12. Osaan käyttää metsäkoneen GPS (sateliittipaikannusjärjestelmä) –laitteita.
________________________________________________
________________________________________________

15. Osaan hakkuukoneen ja/tai harvesterin käyttötekniikkaa niin hyvin, että
osaan ohjeen mukaan valmistaa puutavaraa itsenäisesti ja taloudellisesti.
_________________________________________________
_________________________________________________
16. Osaan sitoa kuorman säädösten ja määräysten mukaisesti
kuljetusalustan kuormatilaan.
_________________________________________________
_________________________________________________
17. Osaan suunnitella ajourat ja varastopaikat lähi- ja kaukokuljetuksen
tarpeet huomioon ottaen.
_________________________________________________
_________________________________________________
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Muuta:
Vastaa antamalla pisteitä: 1

vähän 2

paljon 3

melko paljon 4

erittäin paljon

Työskentelen mieluummin yksin kuin ryhmässä.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

Olen joustava työtehtävissä.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

Olen halukas joustaviin työaikoihin (esim.vuorotyö, ylityö, kausityö).
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

Pidän fyysisestä käytännön työstä.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

Pidän itsenäisesti tehtävästä työstä.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

Pidän tietotekniikasta.
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

4

Paikka ja aika _______________ ______ /______ /_______
Allekirjoitus ja nimen selvennys
työntekijä / työnhakija/ työssä oppija

työnantajan edustaja ja asema organisaatiossa

_______________________________

_______________________________
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